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ORDE DO DÍA dos asuntos que se van tratar na SESIÓN PLENARIA ORDINARIA, 
que se celebrará o vindeiro xoves, 26 de maio de 2005, ás DOCE HORAS. 
 
 

ASUNTOS 
 
 
Central-Actas 
 
1.- Aprobación da acta anterior, correspondente á sesión nº 4/05,  celebrada o día 28 de 
abril de 2005. 
 
2.- Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 6.123 até a 
8.930. 
 
Cooperación e Asistencia a Concellos 
 
3.- Anulación da obra “Captación e acondicionamento ETAP en Mesía” do Concello 
de Mesía incluída na primeira fase da anualidade 2005 do Programa operativo local 
2000-2006. Código 05.2300.0166.0. 
 
4.- Ampliación do Plan complementario á anualidade 2005 do Programa operativo 
local 2000-2006. 
 
5.- Aprobación da 2ª fase da anualidade 2005 do Programa operativo local 2000-2006. 
 
6.- Aprobación da 1ª fase do Programa operativo local adicional 2/2005 pola aplicación 
do fondo de reserva de eficacia. 
 
7.- Aprobación do proxecto reformado da obra “Urbanización do contorno e 
aparcadoiro do centro de saúde Pl.” do Concello de Vimianzo, incluída con carácter 
plurianual no Programa operativo local adicional 1/2004 e Programa operativo local 
2005. Código 04.2301.0149.0. 
 
8.- Aprobación do proxecto reformado da obra “EDAR e colectores O Pino sector 1” 
do Concello do Pino, incluída no Programa operativo local (POL) 2004. Código 
04.2300.0134.0. 
 
9.- Informe da Deputación á modificación dos Estatutos da Mancomunidade de 
Concellos da Serra do Barbanza”. 
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Plans Especiais, Contratación e Equipamento 
 
10.- Aprobación do prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que rexerán 
para a contratación mediante poxa con procedemento aberto das obras comprendidas 
nos plans provinciais. 
 
11.- Aprobación do prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que rexerán 
para a contratación mediante concurso con procedemento aberto das obras 
comprendidas nos plans provinciais. 
 
12.- Aprobación do prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que rexerán 
para a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos 
plans provinciais. 
 
13.- Validación de actuacións e liquidación do Plan 2000 de recuperación da 
arquitectura popular. 
 
14.- Aprobación do proxecto reformado da obra “Piscina cuberta” do Concello de 
Muros, incluída na 1ª fase da primeira programación plurianual das obras que ha 
contratar a deputación incluídas no IV Convenio de cooperación subscrito entre a 
Xunta de Galicia e a Deputación Provincial da Coruña 2002-2006 para a reforma e 
construción de instalacións deportivas municipais. Código 03.7450.0015.0. 
 
15.- Aprobación da 1ª fase da anualidade 2005 da primeira programación plurianual 
das obras que ha contratar a deputación, incluídas no IV Convenio de cooperación 
subscrito entre a Xunta de Galicia e a Deputación Provincial da Coruña 2002-2006 
para a reforma e construción de instalacións deportivas municipais. 
 
Infraestruturas Viarias: Vías e Obras provinciais 
 
16.- Aprobación do Plan de vías provinciais 2005, 3ª fase. 
 
Promoción Económica, Emprego e Turismo 
 
17.- Aprobación das actuacións da terceira anualidade 2005/2006 do Plan de 
dinamización turística da Costa da Morte. 
 
Deporte, Xuventude e Medio Ambiente 
 
18.- Aprobación das axudas aos concellos para sostemento dos Grupos Municipais de 
Intervención Rápida. 
 



 4

 
 
 
Persoal e Réxime Interior 
 
19.- Proposta sobre o nomeamento de representantes da Deputación no Consello 
Galego de Saúde. 
 
20.- Proposta sobre o nomeamento de representantes no Consello Comarcal da 
Comarca de Ferrol. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
ROGOS E PREGUNTAS 
 



 5

 
DEPUTACIÓN    PROVINCIAL 

 
DA CORUÑA 

 
SESIÓN ORDINARIA DA EXCMA. CORPORACIÓN PROVINCIAL EN 
PLENO DO 26 DE MAIO DE 2005 
 
No salón de sesións do pazo provincial da Coruña, o día  26 de maio de 2005, reuniuse 
a Excma. Corporación Provincial para celebrar sesión ordinaria. 
 
 
 CONCORRENTES 
 
 PRESIDE O ILMO. SR: 
 
 DON JESÚS SALVADOR FERNÁNDEZ MOREDA  PSOE 
 
 ASISTEN OS SRES. DEPUTADOS SEGUINTES: 
 
 DON JOSÉ LUIS ARMADA CASTRO    PSOE 
 DON XAIME BELLO COSTA     BNG 
 DON MANUEL CAAMAÑO LOURO    PP 
 DON FRANCISCO ANTONIO CANDELA CASTRILLO  PSOE 
 DONA MARÍA SOCORRO CEA VÁZQUEZ   BNG 
 DON JOSÉ MANUEL CENDÁN FERNÁNDEZ   PP 
 DON GERMÁN DIZ ARÉN      PSOE 
 DON JOSÉ FERREIRO PARDIÑAS    PP 
 DON JOSÉ LUIS FONDO AGUIAR    PP 
 DON JOSÉ ANDRÉS GARCÍA CARDESO   PP 
 DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES     PSOE 
 DONA RAQUEL JABARES FERNÁNDEZ   BNG 
 DON ANTONIO SALVADOR LAGARES PÉREZ  PSOE 
 DON EDUARDO LAMAS SÁNCHEZ    PP 
 DON CARLOS ENRIQUE LÓPEZ CRESPO   PP 
 DON MANUEL LÓPEZ VARELA     PP 
 DON MANUEL NOCEDA LAMELA    PSOE 
 DON JOSÉ FEDERICO NOGUEIRA FERNÁNDEZ  PSOE 
 DON MANUEL POSE MIÑONES     PP 
 DON CELESTINO POZA DOMÍNGUEZ    PSOE  
 DON MIGUEL PRADO PATIÑO     PP 
 DON RAMÓN QUINTÁNS VILA     PSOE 
 DON ERNESTO RIEIRO OREIRO     PP 
 DON DOSITEO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ   PP 
 DONA PILAR SOUTO IGLESIAS     PSOE 
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 DON MANUEL TABOADA VIGO     PP 
 DON JOSÉ LUIS TORRES COLOMER    PP 
 DONA MARGARIDA VÁZQUEZ VERAS   BNG 
 DON PABLO VILLAMAR DÍAZ     BNG 
 
 Non asiste o Sr. Campo Fernández. 
 
 Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, secretario xeral da 
Corporación e está presente o interventor xeral, don José Manuel Pardellas Rivera. 
 
 Aberto o acto ás doce horas, o Sr. secretario procede á lectura dos asuntos 
incluídos na orde do día, tocante aos cales, por unanimidade, agás nos casos en que se 
indique, adoptáronse os seguintes acordos: 
 
 
1.- APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN Nº 
4/05,  CELEBRADA O DÍA 28 DE ABRIL DE 2005. 
 
 Apróbase a acta anterior, correspondente á sesión nº 4/05, celebrada o día 28 de 
abril de 2005. 
 
 
2.- TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DITADAS POLA 
PRESIDENCIA, DA Nº 6.123 ATÉ A 8.930. 
 
 A Corporación toma coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da 
nº 6.123 até a 8.930. 
 
3.- ANULACIÓN DA OBRA “CAPTACIÓN E ACONDICIONAMENTO ETAP 
EN MESÍA” DO CONCELLO DE MESÍA INCLUÍDA NA PRIMEIRA FASE 
DA ANUALIDADE 2005 DO PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 2000-2006. 
CÓDIGO 05.2300.0166.0. 
 

INTERVENCIÓNS  
 
Sr. Torres Colomer  
 
 Para dicir que desde este punto nº 3 até o 12, inclusive, o Grupo Popular vai 
votar a favor. 
 

ACORDO  
 
 Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión: 
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“Vistos os escritos presentados por Augas de Galicia e polo Concello de Mesía 
relativos á obra “Captación e acondicionamento ETAP en Mesía” do Concello de 
Mesía, cun presuposto de contrata de 115.451,01€, incluída na primeira fase da 
anualidade 2005 do Programa operativo local 2000-2006, que fora aprobada por acordo 
plenario do 24 de febreiro de 2005, código 05.2300.0166.0, cofinanciado polo MAP, 
FEDER e Deputación, en relación coa cal foron presentadas alegacións pola empresa 
Piscifactoría Berxa S.A.T. que foron desestimadas por acordo plenario do 31 de marzo 
de 2005, se ben acordando a suspensión da contratación da obra, até aclarar a situación 
con Augas de Galicia e o Concello de Mesía. 
 
 Tendo en conta os prazos de contratación e execución das obras establecidos 
pola normativa reguladora da cooperación económica local e en especial das 
instrucións do MAP sobre da xestión do Programa operativo local, cuxo 
incumprimento pode dar lugar á perda de parte das achegas concedidas. 
 
1.- ANULAR a obra “Captación e acondicionamento ETAP en Mesía” do Concello 
de Mesía, cun presuposto de contrata de 115.451,01€, incluída na primeira fase da 
anualidade 2005 do Programa operativo local 2000-2006, que foi aprobada por acordo 
plenario do 24 de febreiro de 2005, código 05.2300.0166.0, por existir discrepancias 
entre o proxecto técnico da obra e a concesión do caudal outorgada pola Demarcación 
Galicia Centro de Augas de Galicia, de acordo coa información recibida deste 
organismo e en consecuencia non estar en condicións de poder ser contratada por ter 
que ser obxecto de correccións do proxecto, ou no seu caso modificacións da concesión 
outorgada por Augas de Galicia, co conseguinte risco da perda das achegas do MAP e 
do FEDER ó Programa operativo local. 
 
2.- INCLUÍR a citada obra no  Plan complementario ó Programa operativo local, 
xunto coas demais obras que se inclúen con carácter supletorio para ser financiadas cos 
remanentes que se poidan producir polas baixas de licitación ou anulacións de 
proxecto, coa finalidade de que unha vez que exista coordinación entre o proxecto 
técnico presentado e a concesión de augas outorgada por Augas de Galicia poida ser 
incluído nunha nova fase ou anualidade do Programa operativo local. 
 
3.- Dispoñer a exposición pública mediante a inserción dun anuncio no BOP para os 
efectos de que durante o prazo de 10 días poidan presentarse as alegacións ou 
reclamacións que se consideren oportunas. 
 
4.- Remitir o expediente a informe da Subdelegación do Goberno en Galicia e á 
Comisión Provincial de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais, para os 
efectos previstos no art. 29.2 da Lei 6/1997 do 14 de abril de organización e 
funcionamento da administración xeral do Estado e no  art. 9 do RD 835/2003 do 27 de 
xuño, polo que se regula a cooperación económica do Estado ós investimentos das 
entidades locais. 
 



 8

5.- Remitir o expediente á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de Cooperación 
Local para os efectos da coordinación prevista nos art. 112 e 188 e seguintes da Lei 
5/1997, de Administración local de Galicia. 

 
6.- Unha vez transcorrido o indicado prazo de 10 días de exposición pública e 
remisión a informe, sen que se presentaran reclamacións ou alegacións, considerarase 
definitivamente aprobada a modificación do plan.” 
 
4.- AMPLIACIÓN DO PLAN COMPLEMENTARIO Á ANUALIDADE 2005 DO 
PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 2000-2006. 
 
 Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión: 
 
“Visto o acordo adoptado polo pleno desta Deputación do 24 de febreiro de 2005 por 
medio do cal se prestaba aprobación á primeira fase da anualidade 2005 do Programa 
operativo local 2000-2006 e ó seu plan complementario integrado por un plan base, así 
como un plan complementario cunha programación de obras supletorias, en cuxo 
apartado terceiro se prevía xa a posibilidade de que se puidera realizar unha ampliación 
do Plan complementario coa finalidade de realizar unha óptima utilización da achega 
do MAP e do FEDER. 
 
 Visto o expediente da anulación da obra “Captación e acondicionamento ETAP 
en Mesía “ do Concello de Mesía, incluída na primeira fase da anualidade 2005 do 
Programa operativo local 2000-2006, no que se prevé a inclusión desta obra no Plan 
complementario ó Programa operativo local, xunto coas demais obras que se inclúen 
con carácter supletorio para ser financiadas cos remanentes que se poidan producir 
polas baixas de licitación ou anulacións de proxecto, coa finalidade de que unha vez 
que exista coordinación entre o proxecto técnico presentado e a concesión de augas 
outorgada por Augas de Galicia poida ser incluído nunha nova fase ou anualidade do 
Programa operativo local. 
 
 Vistas as novas solicitudes de investimentos que foron presentados por algúns 
concellos da provincia coa finalidade de que se inclúan no Programa operativo local 
2000-2006. 
 
 E tendo en conta que moitas das obras incluídas no Plan complementario 
inicialmente aprobado aínda non teñen a documentación administrativa e técnica 
correcta e completa, e que previsiblemente aínda tardarán en tela, o que impediría a súa 
aprobación definitiva e financiamento con cargo ós fondos dispoñibles por esta 
provincia para a anualidade 2005 do POL.  

 
1.- Aprobar a ampliación do Plan complementario á anualidade 2005 do Programa 
operativo local 2000-2006, no que se inclúen as actuacións que a continuación se 
indican : 
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CONCELLO DENOMINACIÓN PRESUPOSTO 
BOIRO AMPLIACIÓN DE SAN. TREBONZOS-S. MARTIÑO-BEALO-COMBA-

NINE 
132.472,93

CAMBRE AMPLIACIÓN E MELLORA REDE ABAST. E SAN. DE LENDOIRO E 
OUTROS 

646.000,00

CERCEDA AMPLIACIÓN PARQUE ACUÁTICO CERCEDA 719.920,97
MESÍA CAPTACIÓN E ACONDICIONAMENTO ETAP MESÍA 115.451,01
MONFERO 
 
 

CAMIÓN LIXO CON CAIXA COMPACTADORA 129.644,05

 CAMIÓN LIXO PARA RECOLLIDA SELECTIVA 93.731,48

 EQUIPAMENTO PARA RECOLLIDA LIXO 215.264,68
ROIS ACD. CONTORNO COLEXIO PAV. POLIDEPORTIVO URDILDE 108.178,97
VEDRA AMPLIACIÓN REDE SANEAMENTO STA. CRUZ DE RIBADULLA 248.150,67
VIMIANZO REMATE TRANSVASE AUGA Ó DEPOSITO BAÍÑAS, 

CONSTRUCIÓN DE DEPOSITO E DISTRIBUCIÓN 
158.097,97

 TOTAL 2.566.912,73

 
 Desta forma o Plan complementario á anualidade 2005 do Programa operativo 
local 2000-2006 pasa a estar integrado polas seguintes obras: 
 

CONCELLO  DENOMINACIÓN DA OBRA  PRESUPOSTO 
ARANGA  SAN. REGO DAS CAMPOSAS-MUNIFERRAL 61.283,64
ARES  SANEAMENTO EN CHANTEIRO 1-2-3FASE 686.233,11
BOIRO  AMPLIACIÓN DE SAN. TREBONZOS-S. MARTIÑO-BEALO-COMBA-NINE 132.472,93
BOIRO  COLECTOR RÍO BREIRO FASE III 262.007,98
BOIRO  SANEAMENTO E IMPULSIÓN EN LOIMAR 95.631,28
BOIRO  SANEAMENTO E IMPULSIÓN EN ARRIBADA 57.783,94
BOIRO  SANEAMENTO E IMPULSIÓN EN VIDRES 50.361,41
BOQUEIXÓN  SANEAMENTO LOUREDA 527.805,10
BOQUEIXÓN  EDAR E COLECTOR SERGUDE 954.277,22
CABANAS  EDAR NO LUGAR DA VEIGA 104.809,20
CAMARIÑAS  ABAST. AUGA PONTE DO PORTO 1.276.780,15
CAMBRE  AMPLIACIÓN E MELLORA REDE ABAST. E SAN. DE LENDOIRO E OUTROS 646.000,00
CAPELA A  ABAST. AUGA A CAPELA 1.133.410,92
CARRAL  AMPLIACIÓN SANEAMENTO TABEAIO 399.939,34
CERCEDA  AMPLIACIÓN PARQUE ACUÁTICO CERCEDA 719.920,97
CORISTANCO  SANEAMENTO EN XAVIÑA 120.202,41
DODRO  SANEAMENTO E ABASTECEMENTO AUGA EN BEXO 246.916,03
FISTERRA  EDAR E COLECT. XERAIS EN ANCHOA 307.306,11
FRADES  DISTURBIO. AUGA ABELLA 716.476,42
A LARACHA  SAN. PARROQUIAS GOLMAR-VILAÑO-CAIÓN 600.061,61
LAXE  MELL.ABAST. AUGA EN LAXE 98.114,88
MAÑÓN  SAN. E EDAR ESTRADA ESTACIÓN 69.677,80
MAZARICOS  ABAST. AUGA A ANTES E GRILLE E RECOLLIDA PLUVIAIS 222.569,51
MAZARICOS  ABAST. AUGA PICOTA, SANFOGA E COLÚNS 333.670,09
MESÍA  ESTACIÓNS TRATAMENTO AUGA POTABLE 641.602,47
MESÍA  CAPTACIÓN E ACONDICIONAMENTO ETAP MESÍA 115.451,01
MONFERO    CAMIÓN LIXO CON CAIXA COMPACTADORA 129.644,05
MONFERO    CAMIÓN LIXO  PARA RECOLLIDA SELECTIVA 93.731,48



 10

MONFERO    EQUIPAMENTO PARA RECOLLIDA LIXO 215.264,68
NARÓN  ACOND. MUÍÑO DE GRADAILLE 76.841,37
NEDA  SAN. VILA ANCA, TORRE, CORME 409.395,17
OROSO  AMPL. REDE MPAL. DE ABASTECEMENTO 423.312,72
OZA DOS RÍOS  EDAR E DEPURACIÓN 474.276,09
PADERNE  SAN. INTEGRAL PADERNE 1-F 1.672.755,33
A POBRA DO CARAMIÑAL  REDE AUGA E ABAST. VILAS-LILARES-A LOMBA 149.772,47
ROIS  ACD. CONTORNO COLEXIO PAV. POLIDEPORTIVO URDILDE 108.178,97
AS SOMOZAS  AMPL. REDE ABAST. AUGA 2-F 215.353,03
AS SOMOZAS  AMPL. REDE ABAST. AUGA 3-F 225.456,42
TEO  SANEAMENTO EN FORNELOS-LAMPAI 110.003,22
TEO  ABAST.E SANEAMENTO EN REGOUFE 82.350,24
TEO  ABAST. E SANEAMENTO EN PONTEVEA 77.362,50
TEO  ABAST. E SANEAMENTO EN TARRÍO SEOANE 72.380,04
TEO  ABAST. E SANEAMENTO EN PITE-PAREDES 72.344,15
TEO  ABAST.E SANEAMENTO EN CEPEDA 72.342,82
TEO  ABAST. E SANEAMENTO EN OUTEIRO 60.138,04
TORDOIA  ABAST. AUGA PARRQ. CASTENDA 584.027,88
VAL DO DUBRA  NOVA CAPT. E DEP. AUGA POTABLE 223.380,10
VEDRA  DEP. SANEAMENTO EN SAN XIÁN DE SALES 400.937,28
VEDRA  AMPLIACIÓN REDE SANEAMENTO STA. CRUZ DE RIBADULLA 248.150,67
VILARMAIOR  AMPLIACIÓN REDE ABASTECEMENTO EN VILARMAIOR 185.000,00
VIMIANZO  REMATE TRANSVASE AUGA Ó DEPOSITO BAÍÑAS, CONSTRUCIÓN DE DEPÓSITO E DISTRIBUCIÓN 158.097,97

  TOTAL  17.121.262,22

 
 Esta relación ten carácter de "programación de actuacións que se ha incluír no  
Plan complementario ó POL 2005", de forma que unha vez estea correcta e completa 
toda a documentación administrativa e técnica, especialmente o proxecto técnico e a 
dispoñibilidade de terreos e autorizacións e concesións administrativas necesarias, polo 
Pleno da deputación  prestarase aprobación ós correspondentes proxectos. 
 
 Estas obras teñen carácter de supletorias e financiaranse con cargo ós remanentes 
que se puideran orixinar polas anulacións de proxectos ou baixas de licitación, así 
como polos suplementos de crédito que se poidan aprobar, de forma que quedan 
condicionados a que efectivamente se produzan os ditos remanentes. 
  
2.- Dispoñer a exposición pública mediante a inserción dun anuncio no BOP para os 
efectos de que durante o prazo de 10 días poidan presentarse as alegacións ou 
reclamacións que se consideren oportunas. 
 
3.- Remitir o expediente a informe da Subdelegación do Goberno en Galicia e á 
Comisión Provincial de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais, para os 
efectos previstos no art. 29.2 da Lei 6/1997 do 14 de abril de organización e 
funcionamento da administración xeral do Estado e no art. 9 do RD 835/2003 do 27 de 
xuño, polo que se regula a cooperación económica do Estado ós investimentos das  
entidades locais. 
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4.- Remitir o expediente á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de Cooperación 
Local para os efectos da coordinación prevista nos art. 112 e 188 e seguintes da Lei 
5/1997, de administración local de Galicia. 

 
5.- Unha vez transcorrido o indicado prazo de 10 días de exposición pública e 
remisión a informe, sen que se presentaran reclamacións ou alegacións, considerarase 
definitivamente aprobado o plan.” 
 
                                                                                                             
5.- APROBACIÓN DA 2ª FASE DA ANUALIDADE 2005 DO PROGRAMA 
OPERATIVO LOCAL 2000-2006. 
 
 Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión: 
 
“Vistos os escritos remitidos polo Ministerio de Administracións Públicas relativos á 
elaboración do Programa operativo local obxectivo 1, anualidades 2000-2006,  onde  se 
conteñen as instrucións sobre a súa elaboración así como o plan financeiro para os sete 
anos da súa vixencia. 
 
 Tendo en conta que ao aprobar a primeira fase da anualidade 2005 do POL 
2000-2006, quedou un importe pendente de dispoñer que ascendía a 2.887.047,00€, en 
relación co financiamento destinado a esta provincia para cada unha das anualidades 
deste programa. 
 
 Tendo en conta o expediente de anulación da obra “Captación e 
acondicionamento ETAP en Mesía”, do Concello de Mesía, cun presuposto de 
115.451,01€, que fora incluída na primeira fase da anualidade 2005 co código 
05.2300.0166.0. 
 
 Tendo en conta que se produciu unha baixa de licitación na obra número 164 da 
primeira fase da anualidade 2005, polo importe de 13.095,74€. 
 
 Tendo en conta que o total dispoñible para o financiamento desta segunda fase 
do POL 2005 ascende a 3.015.593,75€. 
 
 Visto o Plan complementario desta Deputación, unha vez aprobada polo Pleno 
da Deputación a súa ampliación.  
 
 Vista a proposta da Presidencia desta Deputación en relación coas obras que se 
han incluír nesta segunda fase da anualidade 2005, na que se tivo en conta que a 
documentación administrativa e técnica das obras estea correcta e completa. 
 
 E tendo en conta o establecido no  Real decreto 835/2003 do 27 de xuño, polo 
que se regula a cooperación económica do Estado ós investimentos das entidades 
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locais, así como a Orde do 23 de xaneiro de 2004 de desenvolvemento e aplicación do 
citado real decreto. 
 
 1.- Aprobar a segunda fase da anualidade 2005 do PROGRAMA OPERATIVO 
LOCAL 2000-2006, cofinanciado con fondos do Estado, FEDER, Deputación e 
concellos, cuxas cifras globais de financiamento, detalladas por axentes financiadores e 
medidas de actuación son as seguintes: 
 
 
 

 Medida 5.3 Medida 5.10 TOTAL 
ESTADO (MAP + FEDER MAP) 357.370,93 8.410,28 365.781,21
FEDER 1.806.896,42 40.497,71 1.847.394,13
DEPUTACIÓN 627.463,58 24.091,31 651.554,89
CONCELLO 146.933,19 3.842,07 150.775,26

TOTAL 2.938.664,12 76.841,37 3.015.505,49
   
  
 
A Deputación financiará as cantidades que lles correspondan ós concellos. 
 
 O importe total de 3.015.505,49€, a que ascende a segunda fase da anualidade 
2005 do POL, financiarase con cargo á partida 0501/519B/60145 do presuposto 
provincial 2005. O resto dos fondos dispoñibles ou os que se poidan xerar como 
consecuencia das baixas de licitación,  aplicaranse nun POL adicional 1/2005 que se 
aprobará mais adiante. 
 
 2- Aprobar a relación de actuacións que se ha incluír na segunda fase da 
anualidade 2005 do POL que é a que figura  a continuación, agrupada nas medidas nas 
que se estrutura o programa, e co detalle do seu financiamento entre os distintos 
axentes cofinanciadores. 
 
 
MEDIDA 

5.3         

    FEDER ACHEGAS NACIONAIS 
CONCELLO DENOMINACIÓN Código Presuposto FEDER-

MAP 
FEDER-
LOCAL 

MAP DEPUT. CONC. 

         
BOIRO   COLECTOR RÍO 

BREIRO FASE II 
05.2300.0173.0 262.007,98 22.304,74 161.100,85 9.558,05 55.943,94 13.100,40

 SAN. E IMPULSIÓN 
LOIMAR 

05.2300.0174.0 95.631,28 8.141,09 58.800,81 3.488,63 20.419,19 4.781,56

 SAN. E IMPULSIÓN EN 
ARRIBADA e VIDRES 

05.2300.0175.0 108.145,34 9.206,41 66.495,33 3.945,14 23.091,19 5.407,27

LAXE MELLORA 
ABASTECEMENTO 
AUGA LAXE 

05.2300.0176.0 98.112,87 8.352,35 60.326,66 3.579,16 20.949,06 4.905,64

A LARACHA REDE SAN. GOLMAR, 
VILAÑO E CAIÓN 

05.2300.0177.0 600.061,61 51.083,24 368.959,88 21.890,25 128.125,16 30.003,08

MAZARICOS ABAST. AUGA  ANTES-
GRILLE RECOLL. PLUV. 

05.2300.0178.0 222.569,51 18.947,34 136.851,31 8.119,34 47.523,04 11.128,48

 ABAST. AUGA A 
PICOTA-COLÚNS 

05.2300.0179.0 333.670,09 28.405,33 205.163,73 12.172,28 71.245,25 16.683,50
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MONFERO CAMIÓN LIXO  
RECOLLIDA SELECTIVA 

05.2300.0180.0 93.731,48 7.979,36 57.632,68 3.419,32 20.013,55 4.686,57

 EQUIP.RECOLLIDA 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS 

05.2300.0181.0 215.264,68 18.325,48 132.359,79 7.852,86 45.963,32 10.763,23

ROIS ACOND. CONTORNO 
COLEXIO PAVILLÓN 
URDILDE 

05.2300.0182.0 108.178,97 9.209,28 66.516,00 3.946,37 23.098,37 5.408,95

AS SOMOZAS AMPL.ABAST. AUGA AS 
SOMOZAS 2-FASE 

05.2300.0183.0 215.353,03 18.333,00 132.414,12 7.856,08 45.982,18 10.767,65

VEDRA DEPURACIÓN E SAN 
XIÁN DE SALES 

05.2300.0184.0 400.937,28 34.131,79 246.524,31 14.626,19 85.608,13 20.046,86

VILARMAIOR AMPL. REDE 
ABASTECEMENTO EN 
VILARMAIOR 

05.2300.0185.0 185.000,00 15.749,05 113.750,95 6.748,80 39.501,20 9.250,00

         
 TOTAL MEDIDA 5.3 2.938.664,12 250.168,46 1.806.896,42 107.202,47 627.463,58 146.933,19

MEDIDA 
5.10         

    FEDER ACHEGAS NACIONAIS 
CONCELLO DENOMINACIÓN Código Presuposto FEDER-MAP FEDER-

LOCAL 
MAP DEPUT. CONC. 

         
NARÓN ACONDICIONAMENTO MUÍÑO 

GRADAILLE 
05.2300.0186.0 76.841,37 5.607,11 40.497,71 2.803,17 24.091,31 3.842,07

         
 TOTAL MEDIDA 5.10 76.841,37 5.607,11 40.497,71 2.803,17 24.091,31 3.842,07

         
         

TOTAL 2ª FASE PROGRAMA OPERATIVO 
LOCAL 2005 

3.015.505,49 255.775,57 1.847.394,13 110.005,64 651.554,89 150.775,26

  
 Aprobar así mesmo os correspondentes proxectos técnicos. 
 
 3.-Dispoñer a exposición pública mediante a inserción dun anuncio no BOP para 
os efectos de que durante o prazo de 10 días se poidan presentar as alegacións ou 
reclamacións que se consideren oportunas. 
 
 4.-Remitir o expediente a informe da Subdelegación do Goberno en Galicia e á 
Comisión Provincial de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais, para os 
efectos previstos no art. 29.2 da Lei 6/1997 do 14 de abril de organización e 
funcionamento da administración Xeral do Estado e no art. 9 do RD 835/2003 do 27 de 
xuño, polo que se regula a cooperación económica do Estado ós investimentos das 
entidades locais. 
 
 5.-Remitir o expediente á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de 
Cooperación Local para os efectos da coordinación prevista nos art. 112 e 188 e 
seguintes da Lei 5/1997, de administración local de Galicia. 
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 6.-Unha vez transcorrido o indicado prazo de 10 días de exposición pública e 
remisión a informe, sen que se presentaran reclamacións ou alegacións, considerarase 
definitivamente aprobado o plan.” 
 
6.- APROBACIÓN DA 1ª FASE DO PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 
ADICIONAL 2/2005 POLA APLICACIÓN DO FONDO DE RESERVA DE 
EFICACIA. 
 
 Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión: 
 
 “Visto o oficio recibido do Ministerio de Administracións Públicas, no que se 
lle comunica a esta Deputación a asignación da cantidade de 1.819.306,41 € dos fondos 
FEDER, pola aplicación do fondo de reserva da eficacia, destinado ao financiamento 
de novas actuacións do PROGRAMA OPERATIVO LOCAL OBXECTIVO 1 2000-
2006, ao que se lle asocia un investimento polo importe total de 2.599.009,16€ 
 
 Tendo en conta que xa se aprobara o POL adicional 2/2004, por medio do cal 
se investía en parte este fondo de reserva da eficacia, no que se incluían sete actuacións 
plurianuais nas anualidades 2004-2005, xa adxudicadas, e nas que se xeraron baixas de 
licitación. 
 
 Tendo en conta as solicitudes presentadas polos concellos cuxa documentación 
administrativa e técnica está correcta e completa 
 
 E tendo en conta que as actuacións incluídas responden á medida 5.3 
"Infraestrutura e equipamentos colectivos en municipios menores de 20.000 
habitantes" cuxa taxa de cofinanciamento FEDER é do 70%. 
 
1.- Aprobar a primeira fase do adicional nº 2 á anualidade 2005 do PROGRAMA 
OPERATIVO LOCAL 2000-2006, cofinanciado con fondos FEDER e Deputación, 
pola aplicación do fondo de reserva de eficacia do dito programa. 
 
 En primeiro lugar, dado que no POL adicional 2/2004, se incluían obras con 
carácter plurianual nas anualidades 2004-2005, débense considerar os importes de 
adxudicación das ditas obras imputábeis á anualidade 2005, que son os seguintes: 
 
   DATOS SOBRE A ADXUDICACIÓN 
Concello DENOMINACIÓN Código ORZAMENTO FEDER- 

LOCAL 
DEP.F.P. DEP.CON 

BOIMORTO SANEAMENTO EN VILANOVA, REGO DO SEIXO, BOIMIL 2A 05.2302.0152.0 3.550,46 2.485,32 887,61 177,53
BOIRO MELLORA DE ABASTECEMENTO DE AUGA EN BOIRO 2A 05.2302.0153.0 8.428,53 5.899,97 2.107,13 421,43
PORTO DO SON SEPARACIÓN DE AUGAS FECAIS E PLUVIAIS 2A 05.2302.0156.0 43.144,64 30.201,25 10.786,15 2.157,24
TRAZO DISTRIBUCIÓN AUGA CAMPO E SANEAMENTO AGRO DO 

MESTRE 2A 
05.2302.0157.0 6.400,78 4.480,55 1.600,19 320,04

       
 TOTAL SEGUNDAS ANUALIDADES 61.524,41 43.067,09 15.381,08 3.076,24
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 A anualidade 2005 das obras número 154-155-158 anuláronse como 
consecuencia da baixa da licitación producida. 
 
 En segundo lugar, inclúense as novas actuacións que deseguido se indican de 
forma detallada por axentes cofinanciadores. 
 
 
MEDIDA 
5.3 

      

Concello DENOMINACIÓN Código ORZAMENTO FEDER-LOCAL DEP. F.P. DEP.CON 
CARRAL AMPLIACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS EN TABEAIO 05.2302.0187.0 399.939,34 279.957,54 99.984,83 19.996,97
CORISTANCO REDE DE SUMIDOIROS EN XAVIÑA 05.2302.0188.0 120.202,41 84.141,69 30.050,59 6.010,13
MONFERO   CAMION DE LIXO CON CAIXA COMPACTADORA 05.2302.0189.0 129.644,05 90.750,84 32.411,00 6.482,21
VIMIANZO TRASVASE AUGA DEP.BAIÑAS DEPOSITO-DISTRB 05.2302.0190.0 158.097,97 110.668,58 39.524,49 7.904,90

       
 TOTAL OBRAS NOVAS 807.883,77 565.518,65 201.970,91 40.394,21

 
 
 Aprobar, así mesmo, os correspondentes proxectos técnicos. 
 
2.-  As cifras globais de financiamento, detalladas por actuacións 
procedentes do POL adicional 2/2004 e obras novas e por axentes financiadores son as 
seguintes: 
 

  Actuacións 
novas 

FEDER 565.518,65
Deputación 201.970,91
Deputación - Concello 40.394,21

TOTAL 807.883,77
  
 A deputación financiará as cantidades que lles correspondan aos concellos. 
 
 O importe total deste POL adicional 2/2005 financiaranse con cargo á partida 
0501/519B/60145 do vixente orzamento provincial 2005. 
 
 A diferenza existente entre o total do investimento que se pode executar con 
cargo ao fondo de reserva da eficacia, que ascende a 2.599.009,16 €, e o importe total 
aprobado dos Programas adicional 2/2004 e 2/2005,  destinarase, xunto coas baixas de 
licitación que se poidan producir no presente Plan, para financiar novas actuacións nun 
futuro Programa operativo local que se ha aprobar na anualidade 2005 por aplicación 
do fondo de reserva de eficacia. 
 
3.- Dispoñer a exposición pública mediante a publicación dun anuncio no BOP para 
os efectos de que durante o prazo de 10 días poidan presentárense as alegacións ou 
reclamacións que se consideren oportunas. 
 
4.- Remitir o expediente a informe da Subdelegación do Goberno en Galicia e á 
Comisión Provincial de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais, para os 
efectos dispostos no art. 29.2 da Lei 6/1997 do 14 de abril de organización e 
funcionamento da Administración xeral do Estado e no art. 9 do RD 835/2003 do 27 de 
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xuño, polo que se regula a cooperación económica do Estado aos investimentos das 
entidades locais. 
 
5.- Remitir o expediente á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de Cooperación 
Local para os efectos da coordinación estabelecida nos art. 112 e 188 e seguintes da 
Lei 5/1997, de administración local de Galicia. 

 
6.- Unha vez transcorrido o indicado prazo de 10 días de exposición pública e 
remisión a informe, sen que se presenten reclamacións ou alegacións,  considerarase 
definitivamente aprobado o Plan.” 
 
7.- APROBACIÓN DO PROXECTO REFORMADO DA OBRA 
“URBANIZACIÓN DO CONTORNO E APARCADOIRO DO CENTRO DE 
SAÚDE PL.” DO CONCELLO DE VIMIANZO, INCLUÍDA CON CARÁCTER 
PLURIANUAL NO PROGRAMA OPERATIVO LOCAL ADICIONAL 1/2004 E 
PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 2005. CÓDIGO 04.2301.0149.0. 
 
 Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión: 
 
“Visto o proxecto reformado da obra “Urbanización do contorno e aparcadoiro do 
Centro de Saúde” do Concello de Vimianzo, que presentou o Servizo Director das 
Obras e que representa un incremento no seu orzamento de contrata. 
 
 1º.- Aprobar por un importe total de 184.102,99 € o proxecto reformado da obra 
“Ampliación de colectores, saneamento en Bembibre Pl” do Concello de Vimianzo, 
incluída con carácter plurianual no POL adicional 1/2004 e POL 2005, código: 
04.2301.0149.0, que se aprobou mediante acordo plenario adoptado o día 17 de 
setembro de 2004. 
 
 2º.- Aprobar, así mesmo, a modificación do financiamento debido ao 
incremento experimentado no orzamento do proxecto reformado, que representa a 
cantidade de 40.853,95 € a prezos de contrata, e 33.091,70 € a prezos de adxudicación. 
O incremento  finánciao integramente a Deputación con cargo á anualidade 2005 
(código: 05.2300.0149.1). 

  
 Con iso os datos do financiamento total da obra  quedan como segue: 
 

Urbanización do contorno e aparcadoiro do Centro de Saúde, Pl- Concello de Vimianzo 
 Orzamento proxecto inicial  a prezos de contrata Orzamento 

 reformado a prezos 
de contrata  

Incremento 
 

 Anualidade 2004 
04.2301.0149.0 

Anualidade 2005 
05.2300.0149.0 

TOTAL INICIAL   05.2300.0149.1

Deputación f.p. 17.354,80 13.231,73 30.586,53 71.440,48 40.853,95
Deputación outros 4.063,98 3.098,48 7.162,46 7.162,46 0
MAP 9.884,40 7.536,12 17.420,52 17.420,52 0
FEDER 49.976,33 38.103,20 88.079,53 88.079,53 0
TOTAL 81.279,51 61.969,53 143.249,04 184.102,99 40.853,95
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3º.- Dispoñer a exposición pública mediante a publicación dun anuncio no BOP para os 
efectos de que durante o prazo de 10 días poidan presentárense as alegacións ou 
reclamacións que se consideren oportunas. 
 
4º.- Remitir o expediente a informe da Subdelegación do Goberno en Galicia e á 
Comisión Provincial de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais, para os 
efectos previstos no art. 29.2 da Lei 6/1997 do 14 de abril de organización e 
funcionamento da Administración xeral do Estado e no art. 9 do RD 835/2003 do 27 de 
xuño, polo que se regula a cooperación económica do Estado aos investimentos das  
entidades locais. 
 
 5º.- Remitir o expediente á Xunta de Galicia e á Comisión Galega de 
Cooperación Local para os efectos da coordinación disposta nos art. 112 e 188 e 
seguintes da Lei 5/1997, de administración local de Galicia. 

 
 6º.- Unha vez transcorrido o indicado prazo de 10 días de exposición pública e 
remisión para informe, sen que se presenten reclamacións ou alegacións, considerarase 
definitivamente aprobado o Plan.” 
 
8.- APROBACIÓN DO PROXECTO REFORMADO DA OBRA “EDAR E 
COLECTORES O PINO SECTOR 1” DO CONCELLO DO PINO, INCLUÍDA 
NO PROGRAMA OPERATIVO LOCAL (POL) 2004. CÓDIGO 04.2300.0134.0. 
 
 Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión: 
 
 “Aprobar o  proxecto reformado da obra  “EDAR colectores O Pino - Sector 1” 
do Concello do Pino incluída no Programa Operativo Local (POL) 2004 (código 
04.2300.0134.0) cun orzamento de contrata de 590.871,95 €, que non representa unha 
variación no seu orzamento total, nin implica unha alteración substancial do contido do 
proxecto, nin varía a finalidade ou o obxecto da obra pero si representa cambios 
internos que superan a porcentaxe do 30% do orzamento de execución material.” 
. 
 

Código Concello Denominación Orzamento 
04.2300.0134.0 O Pino EDAR colectores O Pino- Sector 1” 590.871,95 

 
9.- INFORME DA DEPUTACIÓN Á MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DA 
MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA SERRA DO BARBANZA”. 
 

Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión: 
 
 “Informar favorabelmente da modificación acordada pola asemblea xeral do 14 
de marzo de 2005, dos estatutos da mancomunidade de concellos da “Serra do 
Barbanza” integrada polos Concellos de Brión, Lousame, Muros, Porto do Son e 
Carnota.” 
 



 18

 
10.- APROBACIÓN DO PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE REXERÁN PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE 
POXA CON PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS COMPRENDIDAS 
NOS PLANS PROVINCIAIS. 
 
 Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión: 
 
“1.- Aprobar o prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que rexerán para a 
contratación mediante poxa con procedemento aberto das obras comprendidas nos 
plans provinciais. 
 
2.- Expor o prego mediante a súa publicación íntegra no BOP, para os efectos de que 
durante o prazo de exposición de 8 días poidan presentárense as reclamacións 
oportunas entendéndose definitivamente aprobado se estas non se formulan. “ 
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PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A 
CONTRATACIÓN MEDIANTE POXA CON PROCEDEMENTO 
ABERTO DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS 
PROVINCIAIS 
 
 
I.- Elementos do contrato. 
 
1) Obxecto do contrato .- O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o 
epígrafe 1 do cadro de características do contrato, con suxeición ao Proxecto técnico, integrado polos 
documentos enumerados no artigo 124 do Texto refundido da lei de contratos das administracións 
públicas, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, (en adiante TRLCAP), e arts. 
125 a 132 do Regulamento xeral da lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real 
decreto 1098/01 do 12 de outubro, (en adiante RXLCAP) incluído o correspondente Estudo de 
Seguridade e Saúde ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co disposto no art. 4 do decreto 
1.627/97.  
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste 
prego, e ten carácter contractual.  
En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de prescricións 
técnicas prevalecerá o primeiro.  
2) Orzamento do contrato e tipo de licitación .- Sinálase como tipo de licitación o importe do Proxecto 
que figura no epígrafe 2 do cadro de características do contrato, polo que se realiza a mellora mediante 
baixa respecto deste.  
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as súas propostas 
económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido.  
3) Financiamento. 
3.1. Obras de carácter anual: 
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do contrato 
existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada no epígrafe 3 do cadro de 
características do contrato.  
3.2. Obras de carácter plurianual: 
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se 
aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do decreto 500/90, 
imputaranse os exercicios orzamentarios que se detallan para cada Proxecto de execución de obra no 
epígrafe 2.B. En consecuencia o presente gasto queda subordinado ao crédito que para cada exercicio se 
consigne no orzamento. 
No suposto de readaptación de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente prego.  
4) Revisión de prezos. 
Se se atender á natureza da obra, non procederá en ningún caso a revisión de prezos do presente contrato, 
e xa que logo, non se aplicará ningunha fórmula de revisión.  
5) Prazo de execución. 
5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 4 do cadro de características do 
contrato, contado a partir do día seguinte ao da sinatura da Acta de comprobación do replanteo, salvo 
que exista reserva fundada que impida o seu comezo. O prazo contarase sempre en días naturais . 
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e 
requirimentos esixidos pola lexislación vixente.  
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do Programa 
de traballo.  
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5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa integridade á 
redución do financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo inalterábel o financiamento 
previsto para as primeiras. En consecuencia, a dita porcentaxe de baixa aplicarase cando se realice máis 
obra en cada unha das anualidades, aboándoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, até o 
importe máximo de financiamento tocante a cada anualidade. Para estes efectos a Administración 
aprobará o novo programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario.  
6) Capacidade para contratar .- Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas 
naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean 
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 20 do TRLCAP.  
7) Clasificación do contratista .- Para contratar coa Administración a execución dunha obra de 
orzamento superior á cantidade estabelecida no artigo 25 do TRLCAP, será requirimento indispensábel 
que o contratista obteña previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do Proxecto ou 
documentación técnica que conste no expediente e que se indica no epígrafe 5 do cadro de características 
do contrato.  
Non obstante o estabelecido no parágrafo anterior para os empresarios non españois de Estados membros 
da Comunidade Europea será suficiente que acrediten perante o órgano de Contratación correspondente 
a súa solvencia económica, financeira e técnica, mediante a presentación dos documentos que se indica 
na cláusula 12.2.i.  
8) Unións temporais de empresas .- A Administración poderá contratar con unións de empresarios que 
se constitúan temporalmente para o efecto, de conformidade co estabelecido no artigo 24 do TRLCAP.  
 Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá acreditar a súa capacidade e 
solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para os efectos da determinación da solvencia da 
unión temporal as características acreditadas para cada un dos integrantes dela, sen prexuízo do que para 
a clasificación se estabelece no art. 52 do RXLCAP.  
 No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal deberá formalizar esta, en escritura 
pública, así como presentar o CIF da unión temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes 
ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa duración será coincidente coa do 
contrato até a súa extinción.  
 
 
II.- Adxudicación. 
 
9) Procedemento e forma de adxudicación  
O contrato adxudicarase mediante poxa con procedemento aberto.  
10) Anuncio  
A poxa con procedemento aberto a que se refire o presente prego anunciarase no Boletín Oficial da 
Provincia, Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior tiraxe da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
Nos supostos a que se refiren os artigos 78 e 135 do TRLCAP, o anuncio de licitación publicarase, 
ademais, no Boletín Oficial do Estado e Diario Oficial das Comunidades Europeas.  
11) Proposicións: lugar e prazo de presentación. 
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo que se indican nos 
epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato, dentro do prazo dos vinte e seis días naturais 
contados desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP ou DOG, en horario de nove a trece 
e en dous sobres cerrados, que poderán ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que 
o represente, e coa documentación e requirimentos esixidos na cláusula 12.  
De conformidade co artigo 71 do TRLCAP, no suposto que o expediente se declare de tramitación 
urxente o prazo de presentación de proposicións será de trece días naturais , contados desde o día 
seguinte ao de publicación do anuncio no BOP ou DOG.  
No suposto que o anuncio teña que remitirse ao Diario Oficial da Unión Europea, o prazo de 
presentación de proposicións será de cincuenta e dous días naturais, contados desde a data de envío do 
anuncio. O dito prazo reducirase a trinta e seis días naturais, se se publicar o anuncio indicativo a que 
se refire o parágrafo 1º do artigo 135.1 do TRLCAP. 
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12) Proposicións: documentación .  
Presentarase en dous sobres: 
Sobre A: “DOCUMENTACIÓN” 
E sobre C: “OFERTA ECONÓMICA” 
12.1.-  Sobre A: subtitulado "Documentación".  
Conterá a seguinte documentación:  
 A) Documento acreditativo da capacidade das empresas  
A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.  
A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no Rexistro 
Mercantil, cando este requirimento se esixa conforme á lexislación mercantil que lle sexa aplicábel.  
Se non o é: escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acta fundacional, no 
que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos , se é o caso no correspondente 
Rexistro oficial.  
- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente compulsada.  
A-3) Empresas non españolas de estados membros da Unión Europea.  
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados membros da Unión Europea acreditarase 
mediante a inscrición nos rexistros profesionais ou comercial ou con presentación das certificacións que 
se indican no anexo 1 do RXLCAP, en función dos diferentes contratos.  
A.4) Empresas non españolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo 
(Islandia, Liechtenstein e Noruega).  
A capacidade de obrar das empresas non españolas do Estado signatario do acordo sobre o Espazo 
Económico Europeo acreditarase mediante a inscrición nos rexistros profesionais ou comercial ou con 
presentación das certificacións que se indican no anexo 1 do RXLCAP, en función dos diferentes 
contratos.  
A-5) Restantes empresas estranxeiras.  
1.- A capacidade de obrar das empresas estranxeiras non comprendidas nos apartados anteriores, 
acreditarase mediante informe expedido pola Misión Diplomática Permanente de España no Estado 
correspondente ou da Oficina Consular de España do lugar do domicilio da empresa, na que se faga 
constar logo da  acreditación previa da empresa, que figura inscrita no Rexistro local profesional, 
comercial ou análogo, ou no seu defecto que actúa con habitualidade no tráfico local no ámbito das 
actividades ás que se estende o obxecto do contrato.  
2.-  Ademais:  
 A) Se a empresa é dun país signatario do Acordo sobre contratación pública da organización 
mundial do comercio, deberá acompañarse dun informe da Misión Diplomática Permanente de España 
ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía sobre a condición de Estado 
signatario do Acordo sobre contratación pública da Organización Mundial do Comercio, sempre que se 
trate de contratos de contía igual ou superior á disposta no art. 135.1 do TRLCAP, ou no caso contrario, 
o informe de reciprocidade a que se refire o art. 23. 1 TRLCAP. 
 B) Se a empresa non é dun país signatario do dito acordo deberá acompañarse o informe de 
reciprocidade emitido pola respectiva Misión Diplomática Permanente Española a que se refire o art. 
23.1 do TRLCAP (relativo a que o Estado de procedencia da empresa estranxeira admite á súa vez a 
participación de empresas españolas na contratación coa Administración en forma substancialmente 
análoga)  
A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): declaración 
de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois.  
As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á xurisdición dos tribunais 
e xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto 
puidesen xurdir do contrato, con renuncia se é o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que poida 
corresponderlle ao licitante (art. 79.2.d do TRLCAP).  
B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España  
Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con designación de apoderados 
ou de representantes para as súas operacións e que estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 23.2 do 
TRLCAP).  
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C) Poderes: 
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, deberá 
acompañarse un poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a 
Administración contratante.  
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscrición a 
esixa o Regulamento do Rexistro Mercantil.  
D) Verificación de poderes: 
Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberaos verificar previamente o secretario 
da Corporación ou funcionario habilitado.  
E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: 
Declaración expresa de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das prohibicións para 
contratar ou incompatibilidades estabelecidas no artigo 20 do TRLCAP.  
F) Pagamento do imposto de actividades económicas: 
Certificación ou recibo acreditativo do pagamento do imposto de actividades económicas correspondente 
á actividade concreta sobre a que se oferta, ou no seu defecto declaración responsábel asinada polo 
licitador na que se faga constar que a empresa non está obrigada ao pagamento do citado imposto. 
G) Obrigas tributarias e da Seguridade Social: 
Certificación ou documento acreditativo de que o contratista está ao corrente no cumprimento das 
obrigas tributarias e da Seguridade Social. Non obstante, os licitadores poderán presentar unha 
declaración responsábel na que fagan constar que a empresa está ao corrente do cumprimento das 
obrigas tributarias e da Seguridade Social, sen prexuízo de que durante o prazo de presentación soliciten 
coa maior urxencia a correspondente certificación da Administración tributaria e da Seguridade Social, 
con obxectivo de presentala dentro do prazo máximo de 5 días hábiles, a que se refire o art. 79.2.b do 
TRLCAP.  
H) Clasificación e acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir á execución os medios 
persoais ou materiais suficientes para iso:  
H.1 Documento de clasificación empresarial: certificación expedida pola Xunta Consultiva de 
Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda (ou órgano correspondente da Comunidade 
Autónoma de Galicia, ou por outra comunidade autónoma sempre que, neste último caso se inscriba no 
Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoría que se 
especifiquen no proxecto, no suposto de que se esixa clasificación de acordo co disposto na cláusula 7 do 
presente prego.  
Non obstante, para as empresas non españolas de estados membros da Comunidade Europea que non 
estean clasificadas será suficiente que acrediten, perante o órgano de Contratación, a súa solvencia 
económica e financeira por calquera dos medios aos que se refire o art. 16 do TRLCAP e a solvencia 
técnica mediante relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de 
certificados de boa execución para as máis importantes.  
H.2 Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso. Para 
estes efectos os licitadores concretarán os medios materiais e persoais que se adscribirán á obra, de 
conformidade co disposto no parágrafo 3º do apartado 1 do artigo 15 do TRLCAP, na súa redacción 
dada pola Lei 24/2001 do 27 de decembro . Neste senso os licitadores deberán fornecer a seguinte 
documentación: 
- Medios persoais: 
 A) Currículum do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de manifesto a 
idoneidade deles pola súa experiencia na execución de obras con idénticas características ás do contrato, 
indicándose a súa titulación académica e profesional. 
 B) Número de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra 
modalidade. 
- Medios materiais: 
 - Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás obras, 
adecuada ás súas características, de acordo coas necesidades estabelecidas no programa de traballo. 
 - Porcentaxe de obra que se ha subcontratar e relación de empresas subcontratistas. 
A non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais propostos, segundo criterio da 
Mesa de Contratación terá carácter excluínte. 
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I) Acreditación de solvencia económica, financeira e solvencia técnica: 
No suposto de que non se esixa a clasificación para a obra, os licitadores deberán acreditar a solvencia 
económica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 16 do TRLCAP, e a solvencia 
técnica mediante: 1º .-  a relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de 
certificados de boa execución para as máis importantes e 2º .- compromiso de adscribir á execución os 
medios persoais ou materiais suficientes para iso. Para estes efectos os licitadores deberán xuntar a 
seguinte documentación: 
- Medios persoais: 
 A) Relación de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de manifesto a 
súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con idénticas características ás do contrato, 
indicándose a súa titulación académica e profesional. 
 B) Número de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra 
modalidade. 
- Medios materiais: 
 A) Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás obras, 
adecuada ás súas características de acordo coas necesidades estabelecidas no programa de traballo. 
 B) Porcentaxe de obra que se ha subcontratar e relación de empresas subcontratistas. 
A non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais propostos, segundo criterio da 
Mesa de Contratación terá carácter excluínte. 
J) Unións temporais de empresas.   
Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de cada unha delas e 
compromiso de se constituír formalmente en UTE, no caso de resultar adxudicatarias, de conformidade 
co artigo 24.2 do RXLCAP. 
K) Declaración de empresas vinculadas. 
No suposto de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo grupo, nos 
termos a que se refire o art. 86 do RXLCAP, presentarase necesariamente unha declaración indicando 
esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social, e constará este documento en cada unha das 
ofertas formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran á licitación.  
L) Rexistro de documentación de empresas contratistas da Excma. Deputación da Coruña: 
Copia do informe do Rexistro de documentación de empresas contratistas da Excma. Deputación 
Provincial da Coruña ou número de inscrición no Rexistro.  
As empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña 
(Ordenanza reguladora do rexistro de documentación de empresas contratistas da Excma. Deputación 
Provincial da Coruña, do Rexistro de contratos e do Rexistro de convenios, publicada no BOP núm. 64 
do 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: 
A), B), C), D), E), F), G), H.1) , sempre que os citados documentos estean vixentes. Para estes efectos 
acompañarase copia simple do informe do Rexistro de inscrición ou indicación do número co que está 
inscrita a dita empresa no Rexistro.  
M) Autorización para a cesión de información relativa a obrigas tributarias e da Seguridade Social 
co Estado en procedementos de contratación. 

Axustarase ao seguinte modelo : 
D./Dª 
con residencia  
provincia de  

 rúa                                              núm.  
segundo DNI  núm.  
en nome propio ou da empresa  
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra  
- Título: 
Autoriza a Administración contratante para que solicite a cesión da información por medios 
informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas 
obrigas tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de 
contratación do expediente anteriormente indicado, de acordo co estabelecido na Lei orgánica 
15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre a 
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renda das persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da 
Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre que a Deputación o considere 
oportuno. 
      (Lugar, data e sinatura do propoñente)  

N) Índice de documentos que integran o sobre. 
Constará, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos documentos que o 
integran, enunciado numericamente, de conformidade co art. 80.1 do RXLCAP.  
12.2. Sobre C: subtitulado "Oferta económica".  
Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme ao modelo que figura como anexo 
deste prego. 
13) Documentos: orixinais e copias. 
Os documentos que se acompañen ás proposicións serán orixinais. Non obstante, admitiranse fotocopias 
dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que se faga constar que foron 
compulsadas cos seus orixinais.  
14) Garantía provisional. 
Coa documentación a que se refire a cláusula anterior acompañarase por separado e fóra dos respectivos 
sobres, o documento que acredite, perante o órgano de Contratación, ter constituído na Caixa da 
Corporación, a garantía provisional equivalente ao 2% do orzamento de licitación e cuxa contía é a 
indicada no epígrafe 8 do cadro de características do contrato.  
No caso de unións temporais de empresarios as garantías provisionais poderán constituírse por unha ou 
varias das empresas participantes sempre que en conxunto se alcance a contía requirida e garanta 
solidariamente a todos os integrantes da unión temporal.  
Quedan dispensadas de constitución de garantía provisional aquelas empresas que concorran a obras de 
contía inferior á sinalada no primeiro parágrafo do artigo 135.1 do TRLCAP, en relación co artigo 35 do 
TRLCAP.  
A non constitución de garantía provisional dentro do prazo, se esta se esixe, ou por un importe inferior 
ao estabelecido, será causa de exclusión automática da licitación, considerándose requirimento non 
corrixíbel.  
A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, 
que estean en situación de mora fronte á Administración contratante como consecuencia do non 
pagamento de obrigas derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que non 
teñan pagos os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais 
despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos o contratista 
antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou aseguradora do 
disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no suposto de que o aval 
ou seguro o rexeitase a Administración. 
15) Apertura de plicas e adxudicación. 
Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións corrixidas, 
rexeitamento de proposicións e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao disposto nos 
art. 79 a 81 de TRLCAP e 80 a 84 do Regulamento. 
15.1. Cualificación dos documentos:  
A) Apertura do sobre "A"  
Para os efectos da cualificación da documentación presentada, logo da constitución previa da Mesa de 
Contratación, o presidente ordenará a apertura dos sobres que conteñan a documentación a que se refire 
o artigo 79.2 do TRLCAP, e o secretario certificará a relación de documentos que figuran en cada un 
deles.  
B) Defectos ou omisións corrixíbeis.  
Se a Mesa observa defectos ou omisións corrixíbeis na documentación presentada, comunicarallo 
verbalmente aos interesados. Sen prexuízo do anterior, as circunstancias sinaladas publicaranse a través 
de anuncios que se exporán na taboleiro de anuncios de Contratación da Corporación, e concederase un 
prazo non superior a tres días hábiles para que os licitadores os corrixan ou emenden perante a propia 
Mesa de Contratación. (Art. 81 do RXLCAP).  
C) Aclaracións e requirimentos de documentos.  
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Para os efectos estabelecidos nos artigos 15 a 20 da lei (solvencia económica e financeira, técnica ou 
clasificación e prohibicións para contratar), o órgano e a Mesa de Contratación poderán solicitar do 
empresario aclaracións sobre os certificados e documentos presentados ou requirilo para a presentación 
doutros complementarios que deberá remitir no prazo de cinco días sen que poidan presentarse despois 
de declaradas admitidas as ofertas conforme ao disposto no artigo 83.6 do RXLCAP (art. 22 do 
RXLCAP).  
D) Do actuado, conforme a esta cláusula, deixarase constancia na acta que necesariamente deberá 
redactarse.  
15.2 Valoración dos criterios de selección das empresas:  
A Mesa, unha vez cualificada a documentación a que se refire o artigo 79.2 do TRLCAP e emendados, 
se é o caso, os defectos ou omisións da documentación presentada, determinará as empresas que se 
axustan aos criterios da súa selección, a que fai referencia o artigo 11 do Regulamento, fixados no 
presente prego (solvencia económica e financeira e solvencia técnica), con pronunciamento expreso 
sobre os admitidos á licitación, os rexeitados e sobre as causas do seu rexeitamento.  
15.3 Apertura das proposicións  
1. Unha vez realizadas as actuacións previstas nos dous parágrafos anteriores, o acto público de apertura 
das proposicións celebrarase no lugar e día que se sinale na taboleiro de anuncios de Contratación.  
2. Comezará o acto de apertura de proposicións lendo o anuncio do contrato e recontando as 
proposicións presentadas e á súa confrontación cos datos que figuren nos certificados remitidos polos 
xefes das oficinas receptoras destas, feito isto informaráselle ao público do número de proposicións 
recibidas e nome dos licitadores, dándolles ocasión aos interesados para que poidan comprobar que os 
sobres que conteñen as ofertas están na Mesa e en idénticas condicións en que se entregaron.  
3. No caso de discrepancias entre as proposicións que consten en poder da Mesa e as que como 
presentadas se deduzan das certificacións que dispón ela, ou que se presenten dúbidas sobre as 
condicións de segredo en que se  custodiaron, suspenderase o acto e realizaranse urxentemente as 
investigacións oportunas sobre o sucedido, volvéndose a anunciar, se é o caso, novamente na taboleiro 
de anuncios do órgano de Contratación ou do que se fixe nos pregos a reinicio do acto público unha vez 
que todo quede aclarado na forma debida.  
4. O presidente manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, con expresión das 
proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisión destas últimas e notificará o 
resultado da cualificación nos termos previstos no apartado 15.2 do presente prego.  
5. As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas excluiranse do procedemento de adxudicación 
do contrato e os sobres que as conteñan non se poderán abrir.  
6. Antes da apertura da primeira proposición convidaráselle aos licitadores interesados para que 
manifesten as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que consideren necesarias, 
aclarándoas e contestándoas a Mesa, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de 
documentos que non foran entregados durante o prazo de admisión de ofertas, ou o de corrección de 
defectos ou omisións a que se refire o artigo 81.2 do Regulamento e cláusula 15.1.B)  
15.4 Rexeitamento de proposicións.  
Se algunha proposición non garda concordancia coa documentación examinada e admitida, exceda do 
orzamento base de licitación, varíe substancialmente o modelo estabelecido, ou comporte erro manifesto 
no importe da proposición, ou exista recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou 
inconsistencia que a fagan inviábel, será desbotada pola Mesa, en resolución motivada.  
16) Baixa temeraria. 
16.1.- Cando o órgano de Contratación presuma fundadamente que a proposición non se poida cumprir 
como consecuencia de baixas desproporcionadas ou temerarias notificaralle esta circunstancia aos 
licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco días xustifiquen as ditas 
baixas acompañando a documentación a que se refire o apartado 16.3 a presente cláusula. A 
xustificación realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o 
correspondente informe.  
16.2.-   Considerarase, en principio, como desproporcionada ou temeraria as ofertas que estean nos 
seguintes supostos:  
1.-   Cando, concorrendo un só licitador, sexa inferior ao orzamento base de licitación en máis de 25 
unidades porcentuais.  
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2.-   Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en máis de 20 unidades porcentuais á outra 
oferta.  
3.-   Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10 unidades porcentuais á 
media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluirase para o cómputo da dita media a oferta 
de contía máis elevada cando sexa superior en máis de 10 unidades porcentuais a antedita media. En 
calquera caso considerarase desproporcionada a baixa superior a 25 unidades porcentuais.  
4.-   Cando concorran catro ou máis licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10 unidades 
porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se entre elas existen ofertas 
superiores a devandita media en máis de 10 unidades porcentuais, calcularase unha nova media só coas 
ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a 
tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.  
16.3.- Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou temerario da baixa 
e en función da documentación que presente o adxudicatario no trámite de xustificación da baixa, ou na 
documentación xa presentada, os seguintes:  
1º .- Adecuada xustificación dos prezos ofertados, que como mínimo comprenderá unha explicación dos 
prezos dos materiais a pé de obra. 
2º   .-   Programa pormenorizado de execución das obras. 
3º .- Volume de obra xa contratada, en relación cos medios persoais e materiais que teña o licitador.  
4º .- Relación entre a solvencia da empresa e a oferta presentada. 
Para estes efectos os licitadores incursos en baixa temeraria deberán presentar a xustificación 
documental dos aspectos anteriormente indicados nos puntos 1, 2 e 3, apreciando a Mesa de 
Contratación o punto núm. 4. Polo que respecta ao programa pormenorizado de execución das obras, 
este deberá conter o seguinte contido: 

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, que 
reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen, así como a 
definición da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o contratista se 
compromete a empregar na obra. 
b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de 
barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (detallado en días 
naturais), axustado ás anualidades previstas, se é o caso, nas condicións de licitación. Calquera 
referencia neste gráfico a importes distintos do orzamento de licitación, suporá a non admisión da 
oferta. 

16.4.- A Mesa de Contratación, á vista dos informes mencionados, proporá a adxudicación a favor da 
proposición con prezo máis baixo que poida cumprir satisfactoriamente a Administración, e no seu 
defecto, ao mellor ofertante non incurso en temeridade.  
16.5.- No suposto de que dúas ou máis empresas empaten na oferta máis económica, terá preferencia na 
adxudicación aquela empresa que teña no seu cadro maior número de traballadores minusválidos (non 
inferior ao 2%), de acordo co estabelecido na Disposición adicional 8ª do TRLCAP e acordo do Pleno da 
Deputación do 25 de febreiro de 2000 (BOP núm. 63 do 17 de marzo de 2000).  
16.6. Renuncia: A presentación da oferta vincula o contratista coa Administración de tal modo que a 
renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do 
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a 
apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratación, c) a adxudicación provisional ou definitiva, d) 
antes da formalización do contrato, e) a comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) 
a recepción, etc. faculta á Corporación para que proceda á incautación da garantía provisional ou se é o 
caso a definitiva, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e perdas causados á 
Administración contratante e demais consecuencias previstas no TRLCAP.  
No suposto de que os contratistas estean dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación 
poderá esixir o dito importe mediante o procedemento de constrinximento, así como para a 
indemnización de danos e perdas.  
A renuncia do licitador incurso en baixa temeraria, ben de forma expresa ou non xustificando a baixa 
temeraria dentro do prazo concedido pola Administración terá as mesmas consecuencias e efectos que se 
indicaron nos parágrafos anteriores.  
Non obstante o disposto nos apartados anteriores:  
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No caso de que a Administración non acorde a adxudicación no prazo de 3 meses o contratista terá 
dereito a retirar a súa proposición e a que se lle devolva ou cancele a garantía que presentase, de 
conformidade co disposto no art. 89 do TRLCAP.  
16.7. No Acordo ou Resolución de adxudicación o órgano competente da Corporación contratará a 
designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a dirección da obra se realice mediante 
contrato de consultoría e asistencia previa a tramitación do correspondente expediente de contratación. 
 
 

 
 
III.- Formalización do contrato.  
 
17) Formalidades previas: garantía definitiva. 
17.1.- O adxudicatario, no prazo de quince días naturais desde a data de notificación da adxudicación e 
como requirimento previo e necesario á formalización do contrato, deberá constituír na Caixa da 
Corporación a garantía definitiva polo importe sinalado no epígrafe 9 do cadro de características do 
contrato (4% do prezo de adxudicación). A dita garantía constituirase en calquera das formas a que se 
refire o artigo 36 do TRLCAP.  
17.2.- Cando a adxudicación se realice en favor do empresario cuxa proposición estivese incursa 
inicialmente en presunción de temeridade, esixiráselle unha garantía definitiva do 20% do prezo de 
adxudicación.  
Para os efectos indicados no parágrafo anterior os adxudicatarios poderán constituír a garantía do 
seguinte modo:  
a) a correspondente ao 4% do prezo de adxudicación, que se devolverá unha vez transcorrido o prazo de 
garantía, de acordo cos requirimentos estabelecidos no art. 47 do TRLCAP.  
b) e outra correspondente ao 16%, que se devolverá unha vez aprobada a recepción do contrato. 
 
17.3.- A Administración rexeitará a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades 
que se encontren en situación de mora fronte á Administración contratante como consecuencia do non 
pagamento de obrigas derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que 
mantiveran impagos os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días 
naturais despois de se ter recibido na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos 
o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informarlle á entidade avalista ou 
aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no 
suposto de que o aval ou seguro fose rexeitado pola Administración.  
18) Formalización do contrato.- 
O contrato formalizarase en documento administrativo na data que sinale a Administración contratante, 
dentro do prazo dos trinta días naturais contados desde o seguinte ao da notificación da adxudicación.  
IV.- Execución do contrato. 
19.1).- Acta de comprobación do replanteo.- 
19.1Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do replanteo, na 
data en que a Administración sinale, polo que queda obrigado o contratista, trala notificación previa, a 
acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 142 do TRLCAP.  
Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de replanteo, a súa ausencia 
considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos dispostos no TRLCAP.  
No suposto de que non sexa posíbel formalizar a Acta de comprobación de replanteo, estarase ao 
disposto nos arts. 139 a 141 do RXLCAP.  
19.2.- Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.  
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da sinatura da Acta de 
comprobación de replanteo.  
O director da obra, directamente ou por medio do coordinador de seguridade e saúde, deberá efectuar o 
correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do decreto 1627/97), 
documento cuxa presentación debe exhibir o facultativo ao contratista.  
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Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición real dos terreos, a 
súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por 
parte do contratista, aquel dará  a autorización para as iniciar, facéndose constar este aspecto 
explicitamente na acta redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de a 
subscribir, e comezará a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da sinatura da 
acta.  
19.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde e relación de subcontratistas e subministradores.- 
Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da sinatura da Acta de comprobación de replanteo, e sempre 
antes do inicio das obras, o contratista presentará o Programa de traballo e o Plan de seguridade e saúde, 
e relación de subcontratistas e subministradores, coa porcentaxe de obra que se vai realizar, e neste caso, 
para os efectos da cláusula 35 do presente prego.  
A aprobación do Plan de seguridade e saúde corresponderalle ao presidente da Corporación logo do 
informe previo do coordinador de seguridade e saúde. 
Se se atender á natureza da obra, o presidente da Corporación, por proposta do técnico director poderá 
eximir ao contratista da presentación do programa de traballo.  
En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais.  
20) Carteis e sinais. 
20.1.-   Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un cartel 
relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a Administración provincial. O dito cartel 
deberá manterse na obra até que se devolva a garantía definitiva, sendo responsábel o contratista durante 
o dito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións. 
Transcorridos seis meses contados desde a recepción da obra, e en todo caso, antes da devolución da 
garantía deberá proceder á retirada do cartel pola súa conta. 
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de obras, perigo, 
precaución, desvío, etc., de conformidade co disposto no Código da circulación e Normativa de 
prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras até a 
súa total terminación, sendo persoalmente responsábel dos accidentes motivados por incumprimento 
desta cláusula.  
20.2.- Fotografías. 
Na data da Acta de Recepción deberalle entregar á Administración a reportaxe fotográfica ou en vídeo 
relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A citada 
documentación poderaa utilizar a Administración libremente e sen limitación temporal. 
O adxudicatario deberá xuntar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado:  
 a) Do cartel da obra  
 b) Do cartel da obra e o seu contorno.  
En ambos os dous casos deberá levar no dorso a sinatura do director da obra e a data da súa realización. 
21) Ocupación de terreos.- 
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra até recibir a orde correspondente da 
dirección.  
22) Desenvolvemento dos traballos. 
22.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas 
condicións esixidas no Proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de 
conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, sempre e cando sexan 
compatíbeis co Dereito comunitario nos termos estabelecidos no artigo 52 do TRLCAP.  
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas 
pola boa práctica da construción.  
22.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra 
despois do exame previo e aceptación do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o 
correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non acepta os materiais sometidos 
ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión.  
22.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Até que teña lugar a aprobación da devolución da 
garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela haxa, 
sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da 
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Administración examinasen, ou recoñecida durante a súa construción, as partes e unidades da obra ou os 
materiais empregados, nin que se inclúan estes e aqueles nas medicións e certificacións parciais.  
22.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios 
ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra 
executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación da 
devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean 
aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.  
22.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do 
prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido ao incumprimento do contrato por parte do 
contratista, responderá este dos danos e perdas durante o termo de quince anos contados desde a 
recepción.  
Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente extinguida a 
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 148 do TRLCAP.  
23) Dirección e inspección das obras.- 
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director (director de obra, e se é o caso, 
director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de 
ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz 
realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións 
correspondentes no Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as 
obras cando o considere oportuno ou encomendarlle as ditas funcións aos técnicos da Corporación.  
24) Lexislación laboral e Seguridade Social.- 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade Social.  
25) Prevención de riscos laborais.- 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e 
prevención de riscos laborais.  
26)   Responsabilidade. Danos.- 
Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e accións de 
calquera natureza que se lle ocasionen a terceiras persoas, pola súa persoa, a súa maquinaria ou como 
consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá até que expire o prazo de 
garantía da obra.  
Cando tales danos e perdas se ocasionen como consecuencia inmediata e directa dunha orde da 
Administración, será esta responsábel dentro dos límites estabelecidos na lei.  
Así mesmo, o contratista responderá civil e, se é o caso, penalmente dos danos causados á 
Administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.  
A cantidade en que se concreten tales danos esixirase inmediatamente pola vía de constrinximento 
administrativo.  
27) Gastos de transporte e almacenaxe.- 
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais até o lugar sinalado e no 
prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito.  
28) Custodia e conservación.-  
O contratista responderá da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña dereito a 
indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, até a aprobación da devolución da 
garantía definitiva.  
29) Gastos de anuncios e tributos e varios.- 
O adxudicatario estará obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de licitación en 
xornais oficiais e medios de comunicación, que se detallan no epígrafe 13 do Cadro de características do 
contrato.  
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre o 
contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a licenza de obras ou imposto sobre 
construcións, obras e instalacións, se proceder, e o aboamento do tributo correspondente.  
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a Administración, a realización 
daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan no proxecto (electricidade, 
centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), que sexan necesarios para a 
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aprobación polos organismos competentes da Administración, así como a tramitación perante os ditos 
organismos e pagamento das taxas correspondentes. 
 
30) Control de calidade.- 
A dirección, de acordo co previsto no Prego de prescricións técnicas e epígrafe 12 do Cadro de 
características, ordenará que se verifiquen os ensaios e análise de materiais e unidades de obra que en 
cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por conta do contratista até un importe 
máximo do 1% do orzamento de contrata da obra (IVE incluído).  
A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben reunir as 
mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin 
estabeleza tales datos o Prego de prescricións técnicas particulares.  
 
31) Dereitos do adxudicatario. 
31.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo ás cláusulas do presente prego, e 
de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. O dito aboamento efectuarase 
dentro do prazo máximo de 60 días contados desde a expedición da certificación e rexistro da 
correspondente factura. A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda 
no caso de que conte coa autorización da dirección, non lle dará dereito ao contratista ao seu aboamento 
até que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente. 
  
31.2.- Se a Administración demorase o aboamento do prezo, computado a partir do cumprimento do 
prazo de 60 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito, a partir  do 
cumprimento do dito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobramento 
nos termos previstos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se estabelecen as medidas de loita 
contra a morosidade nas operacións comerciais e o art. 99.4 do TRLCAP na súa redacción dada por este 
texto legal. 
Non obstante o indicado no apartado anterior, no suposto de que algunha certificación conteña algún erro 
ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, 
expresamente e por escrito a existencia deste, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará até que 
se emenden os defectos que contivese a certificación, computándose, xa que logo, o prazo para esixir o 
xuro de mora a partir da expedición da certificación emendada.  
De igual xeito, se a factura contén algún erro ou omisión ou esta non se presenta no Rexistro Xeral, o 
prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará até que se emenden os defectos que conteña a factura ou 
até que se presente esta no Rexistro Xeral. 
31.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato, no suposto de que a demora do pagamento sexa 
superior a catro meses, polo que lle debe comunicar á Administración tal circunstancia cun mes de 
antelación, para os efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse da dita suspensión, nos 
termos estabelecidos no TRLCAP.  
31.4.- Dereito a resolver o contrato, e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se lle 
orixinen, se a demora da Administración fose superior a oito meses.  
31.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 100 do TRLCAP, e nas 
condicións sinaladas na cláusula 32.5 do presente prego.  
 
32) Aboamento da obra executada. 
32.1. Medicións.- O técnico-director realizará mensualmente, e na forma que estabeleza o Prego de 
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior.  
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.  
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior e 
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección, coa suficiente antelación, co fin 
de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos que as 
definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista.  
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia lle corresponde probar ao contratista, que está obrigado a 
aceptar as decisións da Administración sobre o particular.  
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32.2.- Relacións valoradas.- O técnico-director, tomando como base as medicións das unidades de obra 
executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a 
correspondente relación valorada á orixe.  
32.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e 
tramitaraas o técnico-director nos dous días seguintes do período que correspondan logo da audiencia 
previa ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos.  
No suposto de obras plurianuais as certificacións axustaranse ás anualidades previstas sen que nunha 
única certificación se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.  
32.4.- Pagamentos. 
32.4.1.- Os pagamentos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada 
expedidas polo técnico-director da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da 
Corporación. Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación.  
Terá o carácter de pagamento a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan na 
medición final, e sen supor de forma ningunha aprobación e recepción das obras que corresponde.  
32.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados. 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta até o 75 por 100 do valor dos materiais 
acopiados necesarios para a obra logo da autorización previa do órgano de Contratación que terá por 
único obxecto controlar que se trata dos ditos materiais e que se cumpren os seguintes requirimentos:  
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da propiedade 
ou posesión dos materiais.  
b) Que se reciban como útiles e almacenen na obra ou lugares autorizados para iso.  
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos se estraguen ou desaparezan.  
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao proxecto de devolución das cantidades anticipadas, 
para o deducir do importe total das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais. Este plan 
elaborarao a dirección de obra acompañándoo da relación valorada.  
e) Que o contratista constitúa aval, de acordo co disposto no 32.4.4 deste prego.  
2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na relación valorada mensual ou 
noutra independente.  
3. Para os efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente 
de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, se é o caso, 
nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.  
Se a unidade de obra onde se encontra o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria 
descomposición de prezos e o custo inicial non figurase no proxecto, fixaraos a dirección da obra, e non 
poderá superar o 50 por 100 do prezo da dita unidade de obra.  
Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con cargo á 
anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se poida cubrir a 
totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase ao aboamento que 
corresponda ao crédito dispoñíbel da anualidade do exercicio económico de que se trate.  
32.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos 
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:  
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo coa 
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización.  
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que 
resten por certificar até a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos 
prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilización daqueles.  
c) O cálculo da cantidade que se ha aboar acompañarase dunha memoria explicativa dos resultados 
obtidos.  
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego.  
2. Canto aos requirimentos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no 
apartado 32.4.2.  
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32.4.4 Garantías por aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalacións e equipos. 
Para realizar o dito aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe 
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co estabelecido no art. 99.3 e 145.2 do 
TRLCAP e 157 do RXLCAP.  
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo lugar 
as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.  
32.5.- Os contratistas que, conforme ao artigo anterior, teñan dereito de cobramento fronte á 
Administración, poderán ceder este conforme a dereito.  
Para que a cesión do dereito de cobramento teña plena efectividade fronte á Administración, será 
requirimento imprescindíbel a notificación fidedigna do acordo de cesión. Para tal efecto, considerarase 
que a notificación se produciu cando se consigne mediante dilixencia no documento xustificativo do 
crédito, a toma de razón no libro de Rexistro de transmisións de certificacións.  
Unha vez que a Administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pagamento 
terá que expedirse a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da 
Administración, os mandamentos de pagamento a nome do contratista subministrarán efectos 
liberatorios.  
33) Prórrogas.- 
Se a demora na execución das obras se producen por motivos non imputábeis ao contratista, e este se 
compromete a acatar o previsto se se lle concede unha prórroga de tempo sinalado polo órgano de 
Contratación, que o poderá facer por un prazo polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o 
contratista demande outro menor.  
34) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.- 
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así 
como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.  
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da Administración.  
Cando o contratista por causas imputábeis a el, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo 
total, a Administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das 
penalidades diarias na proporción de 0,12 euros por cada 601,01 euros do prezo do contrato. 
A Administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento 
por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no seu cumprimento faga presumir 
razoabelmente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.  
Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o 
órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa 
execución con imposición de novas penalidades. 
 
35) Modificacións de obras. 
35.1.- En ningún caso o técnico-director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou executar 
modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e a 
aprobación económica do orzamento reformado resultante, se é o caso, como consecuencia dela. A 
mencionada aprobación corresponderalle ao órgano de Contratación, despois da redacción previa do 
proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito. Todo iso sen prexuízo 
do disposto no art. 146.4 do TRLCAP, para os supostos a que se refire o dito precepto.  
Non obstante ao disposto no apartado anterior, só poderán introducirse variacións sen previa aprobación 
cando consistan na alteración no número de unidades realmente executadas sobre as previstas nas 
medicións do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do 
prezo primitivo do contrato, IVE excluído.  
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso o límite previsto nel, iranse 
incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderanse recoller e aboar nas certificacións mensuais, 
ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a disposición adicional 14ª do TRLCAP, 
na certificación final a que se refire o 147 da lei unha vez cumpridos os trámites previstos no citado art. 
147 do TRLCAP e 166 do RXLCAP. Non obstante, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de 
introducir no proxecto modificacións das estabelecidas no art. 146 do TRLCAP deberanse recoller tales 
variacións na proposta que se vai elaborar sen necesidade de esperar para o facer á certificación final 
citada.  
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35.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que, de acordo ao 
estabelecido no art. 101 do TRLCAP, produzan aumento, redución ou supresión das unidades de obra ou 
substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre que esta sexa unha das comprendidas no contrato. 
En caso de supresión ou redución de obras, o contratista non terá dereito a reclamar indemnización 
ningunha, sen prexuízo do que se estabelece no art. 149.e do TRLCAP.  
35.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non comprendidas no 
proxecto, ou cuxas características difiran substancialmente delas, os prezos da súa aplicación fixaraos a 
Administración, á vista da proposta do director facultativo das obras e das observacións do contratista a 
esta proposta en trámite de audiencia, por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non acepta os prezos 
fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixe 
ou executalas directamente. A contratación con outro empresario poderá realizarse polo procedemento 
negociado sen publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do contrato.  
35.4.- Nas modificacións dos contratos, aínda que fosen sucesivas, que impliquen illada ou 
conxuntamente alteracións en contía igual ou superior ao 10% do prezo primitivo do contrato (con 
exclusión do IVE), sempre que este exceda do 20% dos recursos ordinarios da entidade local ou o 
importe do contrato exceda de 6.010.121,04 euros será preceptivo ademais dos documentos indicados no 
art. 101.3, o informe da Comisión Especial de Contas.  
Do mesmo modo, e ademais da documentación a que se refire o art. 101.3 e apartado 1º desta cláusula, 
será preceptivo o informe da dita Comisión, nas modificacións consistentes na substitución de unidades 
obxecto do contrato por unidades novas en contratos cuxo importe de adxudicación sexa igual ou 
superior ao 20% dos recursos ordinarios da entidade local, ou o importe do contrato exceda de 
6.010.121,04 euros e as modificacións afecten ao 30% ou máis do prezo primitivo do contrato (con 
exclusión do IVE), de conformidade co disposto no art. 101.3 e Disposición adicional 9ª do TRLCAP.  
35.5.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a 
garantía, que se cuantificará no 4% do incremento experimentado no prezo de adxudicación. Esta 
garantía constituirase dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a notificación de 
aprobación da modificación. A non constitución da garantía dentro do dito prazo dará lugar á resolución 
do contrato.  
Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en Plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas 
normas reguladoras do proxecto ou instrucións redactadas pola Deputación.  
36) Cesión de contrato e subcontrato de obras.- 
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras ou subcontratar 
unidades de obras, sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos 
requirimentos e condicións estabelecidos nos artigos 114 e 115 do TRLCAP.  
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais, contados desde a 
autorización expresa do órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro do dito 
prazo dará lugar á resolución do contrato.  
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos 
prazos e de acordo ás condicións estabelecidas no art. 116 do TRLCAP.  
37) Recepción das obras e certificación final.-  
O contratista comunicará, por escrito, a data prevista para a súa terminación ao facultativo director da 
obra, cunha antelación mínima de 45 días hábiles.  
A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras. Todo 
iso de conformidade co artigo 147 do TRLCAP.  
O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputábeis non 
cumpre esta obriga o representante da Administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez 
días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de Contratación.  
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, e cada un deles 
retirará un exemplar orixinal.  
Cando as obras non están en estado de seren recibidas, farase constar así na acta e o seu director sinalará 
os defectos observados, así mesmo detallará as instrucións precisas e fixará un prazo para remediar 
aqueles. Se transcorrido o dito prazo o contratista non o efectúa, poderá concedérselle outro novo prazo 
improrrogábel ou declarar resolto o contrato.  
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Dentro do prazo de 2 meses contados a partir da recepción, o órgano de Contratación deberá aprobar a 
certificación final das obras executadas, e aboaráselle ao contratista a conta da liquidación do contrato, 
de acordo cos trámites estabelecidos no art. 166 do RXLCAP. Canto ao prazo do xuro de mora estarase 
ao estabelecido na cláusula 31.2 deste prego. 
Obras contratadas polos concellos: calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, 
deberao financiar integramente o concello contratante.  
38) Prazo de garantía.- 
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.  
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, se 
é o caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsábel dos danos intrínsecos que nela 
se produzan.  
Se as obras se deterioran por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a súa reparación 
executaraos a Administración contratante, a costa do contratista. 
39) Liquidación e devolución da garantía definitiva. 

A) Obras contratadas pola Deputación. 
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da 
obra, de oficio ou por instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este 
é favorábel, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 148 do 
TRLCAP (responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da 
garantía e á liquidación, se é o caso, das obrigas pendentes polo que se aplicará ao pagamento destas 
últimas o disposto no art. 99.4.  

No caso de que o informe sexa desfavorábel e os defectos observados se deban a deficiencias na 
execución da obra, e non ao uso do construído durante o prazo de garantía, o director 
facultativo ditaralle as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do 
construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da 
conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha pola ampliación do prazo de 
garantía.  

B) Obras contratadas polos concellos. 
Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberao financiar integramente 
o concello contratante.  

40) Causas de resolución.- 
Serán as estabelecidas nos artigos 111 e 149 do TRLCAP, cos efectos dispostos no artigo 151.  
41) Réxime xurídico.- 
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as dúas partes quedan 
sometidas expresamente á lexislación de contratos das Administracións públicas (o TRLCAP e normas 
complementarias) e se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da 
Constitución, así como as demais disposicións de desenvolvemento, en especial o Regulamento xeral de 
contratos das administracións públicas aprobado por Real decreto 1098/2001 do 12 de outubro; 
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de 
dereito privado.  
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato 
resolveraos o órgano de Contratación, cuxos acordos porán fin á vía administrativa e contra eles terá 
lugar o recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola lei reguladora da dita xurisdición, 
despois da interposición previa, de ser o caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da 
interposición de calquera outro recurso que os interesados consideren procedente. 
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 
1. PROXECTO    
1.bis. 
CODIFICACIÓN  

A. 
Clasificación 
Nacional de 
Produtos por 
Actividades 
(CNPA-1996)  

  

              
  B. Vocábulo 

común de 
contratos � 

  

2. ORZAMENTO � A) Obras 
anuais  

................ euros (IVE INLUÍDO) 

  B) Obras 
plurianuais  

Exercicio orzamentario importe (IVE INCLUÍDO) 
2005... 

2006.... 
... 

3. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA  

  

4. PRAZO DE 
EXECUCIÓN � 

  

5. 
CLASIFICACIÓN 
� 

  

6. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS  

  

7.   PRAZO DE 
PRESENTACIÓN 
DE 
PROPOSICIÓNS  

  

8. GARANTÍA 
PROVISIONAL  

  

9. GARANTÍA 
DEFINITIVA � 

  

10. TAXAS DO 
CONTRATO  

  

11. REVISIÓN DE 
PREZOS � 

  

12. CONTROL DE 
CALIDADE  

  

13. IMPORTE 
MÁXIMO DOS 
GASTOS DE 
PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN A 
��CONTA DO 
CONTRATISTA � 

A. DIARIOS 
OFICIAIS  

SI TARIFA 
ORDINARIA/URXENTE  

NON 

        BOP    
          DOG    
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          BOE    
  B. PRENSA  DIARIO ONDE 

SE PUBLICA  
  

        NÚM. DE 
MÓDULOS  

  

        DÍA DE 
PUBLICACIÓN 

  

OUTROS DATOS: INFORMACIÓN TELÉFONO:.................. 
   LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E 
PREGO....................................... 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN  
 
 
 
D./Dª                                               con domicilio en                                rúa                     núm.  ________             
teléfono                        con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitúa) núm.          _________                 
actuando en nome propio (ou en representación de______                   DNI ou CIF núm.                       e 
con domicilio en                           núm.              teléfono) toma parte na poxa para a adxudicación da 
execución das obras comprendidas no Proxecto de                                                                  e para cuxos 
efectos fai constar: 
 
 
 1º.- Que ofrece o prezo de                             euros (IVE incluído) que significa unha baixa de                     
,euros en relación co tipo de licitación. 
 
 2º.- Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas 
particulares do presente contrato. 
 
 3º.- Que acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares. 
 
 
                           ,             de                     de 200      
 

O LICITADOR (asinado e rubricado)  
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE  
 
 

MODELO DE SOBRE  
 

   � A. DOCUMENTACIÓN  
  (1)    
   � C. OFERTA ECONÓMICA  

 
 Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2)  ___________________________ 
presentada por                         .   
Teléfono ________________  
Fax ____________________  
 
 

                               ,            de                    de 200       
 

(1) Indicar sobre  C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto en          a 
cláusula 12.  
 

(2) Indicar o título do contrato. 
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11.- APROBACIÓN DO PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE REXERÁN PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE 
CONCURSO CON PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS 
COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS. 
 
 Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión: 
 
“1.- Aprobar o prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que rexerán para a 
contratación mediante concurso con procedemento aberto das obras comprendidas nos 
plans provinciais. 
 
2.- Expor o prego mediante a súa publicación íntegra no BOP, para os efectos de que 
durante o prazo de exposición de 8 días poidan presentárense as reclamacións 
oportunas, entendéndose definitivamente aprobado se estas non se formulan. “ 
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PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A 
CONTRATACIÓN MEDIANTE CONCURSO CON 
PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS 
PLANS PROVINCIAIS 
I.- Elementos do contrato. 
 
1) Obxecto do contrato   
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o epígrafe 1 do cadro de 
características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados 
no artigo 124 do Texto refundido da lei de contratos das administracións públicas, aprobado por Real 
decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, (en adiante TRLCAP), e arts. 125 a 132 do Regulamento xeral 
da lei de contratos das administracións públicas, aprobado por Real decreto 1098/01 do 12 de outubro, 
(en adiante RXLCAP) incluído o correspondente Estudo de seguridade e saúde ou Estudo básico de 
seguridade e saúde, de acordo co disposto no art. 4 do decreto 1.627/97.  
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forma parte integrante deste 
prego, tendo carácter contractual.  
En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de prescricións 
técnicas prevalecerá o primeiro.  
2) Orzamento do contrato e tipo de licitación   
Sinálase como tipo de licitación o importe do Proxecto que figura no epígrafe 2 do cadro de 
características do contrato, polo que se realiza a mellora mediante baixa respecto deste.  
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as súas propostas 
económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido.  
3) Financiamento. 
3.1. Obras de carácter anual: 
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do contrato 
existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada no epígrafe 3 do cadro de 
características do contrato.  
3.2. Obras de carácter plurianual: 
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se 
aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do decreto 500/90, 
imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execución de obra no 
epígrafe 2.B. En consecuencia o presente gasto queda subordinado ao crédito que para cada exercicio se 
consigne no orzamento. 
No suposto de readaptación de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente prego.  
4) Revisión de prezos. 
Se se atende á natureza da obra, non procederá en ningún caso a revisión de prezos do presente contrato 
e xa que logo non se aplicará fórmula ningunha de revisión.  
5) Prazo de execución. 
5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 4 do cadro de características do 
contrato, contado a partir do día seguinte ao da sinatura da Acta de comprobación do replanteo, salvo 
que exista reserva fundada que impida o seu comezo. O prazo contarase sempre en días naturais . 
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e 
requirimentos esixidos pola lexislación vixente.  
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do Programa 
de traballo.  
5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa integridade á 



 41

redución do financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo inalterábel o financiamento 
previsto para as primeiras. En consecuencia, a dita porcentaxe de baixa aplicarase cando se realice máis 
obra en cada unha das anualidades, aboándoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, até o 
importe máximo de financiamento tocante a cada anualidade. Para estes efectos a administración 
aprobará o novo programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario.  
6) Capacidade para contratar .- Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas 
naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean 
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 20 do TRLCAP.  
7) Clasificación do contratista .- Para contratar coa administración a execución dunha obra de 
orzamento superior á cantidade estabelecida no artigo 25 do TRLCAP, será requirimento indispensábel 
que o contratista obteña previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do Proxecto ou 
documentación técnica que conste no expediente e que se indica no epígrafe 5 do cadro de características 
do contrato.  
Non obstante o estabelecido no parágrafo anterior para os empresarios non españois de Estados membros 
da Comunidade europea será suficiente que acrediten perante o órgano de Contratación correspondente a 
súa solvencia económica, financeira e técnica, mediante a presentación dos documentos que se indica na 
cláusula 12.2.i.  
8) Unións temporais de empresas .- A administración poderá contratar con unións de empresarios que 
se constitúan temporalmente para o efecto, de conformidade co estabelecido no artigo 24 do TRLCAP.  
Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá acreditar a súa capacidade e solvencia 
nos termos do presente prego, acumulándose para os efectos da determinación da solvencia da unión 
temporal as características acreditadas para cada un dos integrantes dela, sen prexuízo do que para a 
clasificación se estabelece no art. 52 do RXLCAP.  
No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal deberá formalizar esta, en escritura pública, así 
como presentar o CIF da unión temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en 
que reciba a notificación de adxudicación, e a súa duración será coincidente coa do contrato até a súa 
extinción.  
 
II.- Adxudicación. 
 
 
9) Procedemento e forma de adxudicación .  
O contrato adxudicarase mediante concurso con procedemento aberto. 
10) Anuncio. 
O concurso con procedemento aberto a que se refire o presente prego anunciarase no Boletín Oficial da 
Provincia, Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior tiraxe na Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
Nos supostos a que se refiren os artigos 78 e 135 do TRLCAP, o anuncio de licitación publicarase, 
ademais, no Boletín Oficial do Estado e Diario Oficial das Comunidades Europeas.  
11) Proposicións: lugar e prazo de presentación. 
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo que se indican nos 
epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato, dentro do prazo dos vinte e seis días naturais 
contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no BOP ou DOG en horas de nove a trece 
e en tres sobres cerrados, que poderán ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o 
represente, e coa documentación e requirimentos esixidos na cláusula 12.  
De conformidade co artigo 71 do TRLCAP, no suposto de que o expediente se declare de tramitación 
urxente o prazo de presentación de proposicións será de trece días naturais, contados desde o día 
seguinte ao de publicación do anuncio no BOP ou DOG. 
No suposto de que o anuncio teña que remitirse ao Diario Oficial da Unión Europea o prazo de 
presentación de proposicións será de cincuenta e dous días naturais  contados desde a data de envío do 
anuncio. O dito prazo reducirase a trinta e seis días naturais, de se publicar o anuncio indicativo a que 
se  refire o parágrafo 1º do artigo 135.1 do TRLCAP.  
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12) Proposicións: documentación .  
12.1.- Sobre A: subtitulado "Documentación".  
Conterá a seguinte documentación:  
 A) Documento acreditativo da capacidade das empresas  
 A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.  
 A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no 
Rexistro mercantil, cando este requirimento sexa esixíbel conforme á lexislación mercantil que lle sexa 
aplicábel.  

Se non o é: escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto 
fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos , se é 
o caso no correspondente Rexistro oficial.  
- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente compulsada.  

 A-3) Empresas non españolas de estados membros da Unión Europea.  
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados membros da Unión Europea 
acreditarase mediante a inscrición nos Rexistros profesionais ou comercial ou con 
presentación das certificacións que se indican no anexo 1 do RXLCAP, en función dos 
diferentes contratos.  

 A.4) Empresas non españolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico 
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).  

A capacidade de obrar das empresas non españolas do Estado signatario do acordo sobre o 
Espazo Económico Europeo acreditarase mediante a inscrición nos Rexistros profesionais 
ou comercial ou con presentación das certificacións que se indican no anexo 1 do 
RXLCAP, en función dos diferentes contratos.  

 A-5) Restantes empresas estranxeiras.  
1.- A capacidade de obrar das empresas estranxeiras non comprendidas nos apartados 
anteriores, acreditarase mediante informe expedido pola Misión Diplomática Permanente 
de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular de España do lugar do 
domicilio da empresa, na que se faga constar logo da  acreditación previa da empresa, que 
figura inscrita no Rexistro local profesional, comercial ou análogo, ou no seu defecto que 
actúa con habitualidade no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o 
obxecto do contrato.  
2.- Ademais:  

A) Se a empresa é dun país signatario do Acordo sobre contratación pública da 
organización mundial do comercio, deberá acompañarse informe da Misión 
Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do 
Ministerio de Economía sobre a condición de Estado signatario do Acordo sobre 
contratación pública da organización mundial do comercio, sempre que se trate de 
contratos de contía igual ou superior á disposta no art. 135.1 do TRLCAP, ou no caso 
contrario, o informe de reciprocidade a que se refire o art. 23. 1 TRLCAP.  
B) Se a empresa non é dun país signatario do dito acordo deberá acompañarse o 
informe de reciprocidade emitido pola respectiva Misión Diplomática Permanente 
Española a que se refire o art. 23.1 do TRLCAP (relativo a que o Estado de 
procedencia da empresa estranxeira admite á súa vez a participación de empresas 
españolas na contratación coa Administración en forma substancialmente análoga)  

A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): 
declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois.  
As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á xurisdición 
dos tribunais e xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo 
directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia se é o caso, ao foro 
xurisdicional estranxeiro que poida corresponderlle ao licitante (art. 79.2.d do TRLCAP).  

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España  
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Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con designación de apoderados 
ou de representantes para as súas operacións e que estea inscrita no Rexistro mercantil. (art. 23.2 do 
TRLCAP).  
C) Poderes: 
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, deberá 
acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a 
administración contratante.  
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscrición a 
esixa o Regulamento do rexistro mercantil  
D) Bastanteo de poderes: 
Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberaos validar previamente o secretario 
da Corporación ou funcionario habilitado.  
E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: 
Declaración expresa de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das prohibicións para 
contratar ou incompatibilidades estabelecidas no artigo 20 do TRLCAP.  
F) Pagamento do imposto de actividades económicas: 
Certificación ou recibo acreditativo do pagamento do imposto de actividades económicas correspondente 
á actividade concreta sobre a que se oferta, ou no seu defecto declaración responsábel asinada polo 
licitador na que se faga constar que a empresa non está obrigada ao pagamento do citado imposto. 
G) Obrigas tributarias e da Seguridade Social: 
Certificación ou documento acreditativo de que o contratista está ao corrente no cumprimento das 
obrigas tributarias e da Seguridade Social. Non obstante, os licitadores poderán presentar unha 
declaración responsábel na que fagan constar que a empresa está ao corrente do cumprimento das 
obrigas tributarias e da Seguridade Social, sen prexuízo de que durante o prazo de presentación soliciten 
coa maior urxencia a correspondente certificación da Administración Tributaria e da Seguridade Social, 
co obxectivo de presentala dentro do prazo máximo de 5 días hábiles, a que se refire o art. 79.2.b do 
TRLCAP.  
H) Clasificación e acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir á execución os medios 
persoais ou materiais suficientes para iso:  
H.1 Documento de clasificación empresarial: certificación expedida pola Xunta Consultiva de 
Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda (ou órgano correspondente da Comunidade 
Autónoma de Galicia, ou por outra comunidade autónoma sempre que, neste último caso se inscriba no 
Rexistro oficial de empresas clasificadas) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoría que se 
especifiquen no proxecto, no suposto de que se esixa clasificación de acordo co disposto na cláusula 7 do 
presente prego.  
Non obstante para as empresas non españolas de estados membros da Comunidade europea que non 
estean clasificadas será suficiente que acrediten perante o órgano de contratación a súa solvencia 
económica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 16 do TRLCAP e a solvencia 
técnica mediante relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de 
certificados de boa execución para as máis importantes.  
H.2 Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso. Para 
estes efectos os licitadores concretarán os medios materiais e persoais que se adscribirán á obra, de 
conformidade co disposto no parágrafo 3º do apartado 1 do artigo 15 do TRLCAP, na súa redacción 
dada pola Lei 24/2001 do 27 de decembro. Neste sentido os licitadores deberán fornecer a seguinte 
documentación: 
- Medios persoais: 
 A) Currículum do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de manifesto a 
idoneidade deles pola súa experiencia na execución de obras con idénticas características ás do contrato, 
indicándose a súa titulación académica e profesional. 
 B) Número de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra 
modalidade. 
- Medios materiais: 
 A) Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás obras, 
adecuada ás súas características de acordo coas necesidades estabelecidas no programa de traballo. 
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 B) Porcentaxe de obra que se ha subcontratar e relación de empresas subcontratistas. 
A non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais propostos, segundo criterio da 
Mesa de Contratación terá carácter excluínte. 
I) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 
No suposto de que non se esixa a clasificación para a obra, os licitadores deberán acreditar a solvencia 
económica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 16 do TRLCAP e a solvencia 
técnica mediante: 1º .-  a relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de 
certificados de boa execución para as máis importantes e 2º .- compromiso de adscribir á execución os 
medios persoais ou materiais suficientes para iso. Para estes efectos os licitadores deberán xuntar a 
seguinte documentación: 
- Medios persoais: 
 A) Relación de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de manifesto a 
súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con idénticas características ás do contrato, 
indicándose a súa titulación académica e profesional. 

 B) Número de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra 
modalidade. 

- Medios materiais: 
 A) Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás obras, 
adecuados ás súas características de acordo coas necesidades estabelecidas no programa de 
traballo. 
  B) Porcentaxe de obra que se ha subcontratar e relación de empresas subcontratistas. 

A non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais propostos, segundo criterio da 
Mesa de Contratación, terá carácter excluínte 
 
J) Unións temporais de empresas.   
Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de cada unha delas e 
compromiso de se constituír formalmente en UTE , caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co 
artigo 24.2 do RXLCAP 
K) Declaración de empresas vinculadas. 
No suposto de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo grupo, nos 
termos a que se refire o art. 86 do RXLCAP, presentarase necesariamente unha declaración na que se 
indique esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social, e constará este documento en cada 
unha das ofertas formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran á licitación.  
L) Rexistro de documentación de empresas contratistas da Excma. Deputación da Coruña: 
Copia do informe do Rexistro de documentación de empresas contratistas da Excma. Deputación 
Provincial da Coruña ou número de inscrición no Rexistro.  
As empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña 
(Ordenanza reguladora do rexistro de documentación de empresas contratistas da Excma. Deputación 
Provincial da Coruña, do Rexistro de contratos e do Rexistro de convenios, publicada no BOP núm. 64 
do 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: 
A), B), C), D), E), F), G), H.1) , sempre que os citados documentos estean vixentes. Para estes efectos 
acompañarase copia simple do informe do Rexistro de inscrición ou indicación do número co que está 
inscrita a dita empresa no Rexistro.  
M) Autorización para a cesión de información relativa a obrigas tributarias e da Seguridade Social 
co Estado en procedementos de contratación. 
Axustarase ao seguinte modelo : 

D./Dª 
con residencia  
provincia de  

 rúa                                              núm.  
segundo DNI  núm.  
en nome propio ou da empresa  
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra  
- Título: 
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Autoriza á Administración contratante para que solicite a cesión da información por medios 
informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas 
obrigas tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de 
contratación do expediente anteriormente indicado, de acordo co estabelecido na Lei orgánica 
15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre 
a renda das persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da 
Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre que a Deputación o considere 
oportuno. 
      (Lugar, data e sinatura do propoñente)  

N) Índice de documentos que integran o sobre. 
Constará, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos documentos que o 
integran, enunciado numericamente, de conformidade co art. 80.1 do RXLCAP.  
12.2. Sobre B: subtitulado "Referencias técnicas".  
Conterá as seguintes referencias técnicas:  
1.-   Con carácter xeral: 

 A) Programa de traballo e de actuación ambiental:  
 As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das 
distintas unidades que se van realizar en cada prazo, de acordo, se é o caso coas anualidades fixadas no 
cadro de características. Deberá incluír: 

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de 
obra, que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que 
interveñen, así como a definición da calidade de materiais, sistemas construtivos e 
instalacións que o contratista se compromete a empregar na obra. 
b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt 
ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto 
(detallado en días naturais), axustado ás anualidades previstas, se é o caso, nas condicións 
de licitación. Calquera referencia neste gráfico a importes distintos do orzamento de 
licitación, suporá a non admisión da oferta. 
c) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en 
especial:  
 - reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais  
 - rexeneración de espazos  
 - Indicación de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados, 
excedentes  ou procedentes de demolición ou derrubamentos. 
d) Descrición fotográfica ou en vídeo da obra: describirase a forma en que se documentará 
fotograficamente ou en vídeo o desenvolvemento e evolución das obras. A dita 
documentación entregarase á Administración na data da Acta de recepción. 
O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

B) Plan de control de calidade: 
1.- A oferta conterá, así mesmo de forma xustificada, a proposta programada do control 
interno de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, con 
independencia do que realice a administración, de acordo co disposto na cláusula 29.  
2.- Así mesmo figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicada sobre o 
orzamento de execución material da obra que a empresa contratará cunha empresa 
homologada e non vinculada á empresa licitadora, axustada ao seguinte modelo: 
 
D./Dª........................ en nome e representación da empresa ................... comprométese a 
destinar o ...% (1) sobre o orzamento de execución material da obra cuxa denominación é a 
seguinte ........................................, de acordo co estabelecido na cláusula 12.2 do prego  
(Lugar, data e sinatura)  

(1) Expresado con dous decimais 
O contido do proxecto axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

C)   Esquema do Plan de seguridade e saúde: 
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 As ofertas presentarán un esquema do Plan de seguridade e saúde no traballo que se seguirá 
durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e saúde.  
No citado esquema detallaranse: 
- Medidas de prevención que se han adoptar  
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do proxecto  
- Oferta de melloras de índole técnica  
- A adecuación da organización estabelecida para prevención  de riscos laborais e seguridade  
- A realización dunha análise das posíbeis emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas. 
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto aos resultados en materia de 
seguridade social. 
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 
2.-   Con carácter específico: 
 Só para aqueles contratos nos que se indique no anexo IV que este criterio será obxecto de 
valoración. 
- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais):  
 A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso construtivo, na que -se é 
o caso, razoando as vantaxes que signifique para a administración- expresarase unha proposta, 
debidamente xustificada, de redución nos prazos de execución.  
 A dita memoria conterá un programa de execución das obras, describindo mediante diagramas 
os tempos (expresados en días naturais) actividades e previsións de custos (expresadas en 
unidades monetarias oficiais).  
3.-   Xustificación, se é o caso, de que a empresa conta no seu cadro de persoal cun número de 
traballadores minusválidos non inferior ao 2%.  
4.-   Índice de documentos que integran o sobre.  
Constará, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos 
documentos que o integran, enunciado numericamente, de conformidade co art. 80.1 do 
RXLCAP. 

12.3. Sobre C: subtitulado "Oferta económica".  
Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme ao modelo que figura como anexo 
deste prego. 
13) Documentos: orixinais e copias. 
Os documentos que se acompañen ás proposicións serán orixinais. Non obstante, admitiranse fotocopias 
dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que se faga constar que foron 
compulsadas cos seus orixinais. 
14) Garantía provisional . 
Coa documentación a que se refire a cláusula anterior acompañarase por separado e fóra dos respectivos 
sobres, o documento que acredite, perante o órgano de Contratación, ter constituído na Caixa da 
Corporación, a garantía provisional equivalente ao 2% do orzamento de licitación e cuxa contía é a 
indicada no epígrafe 8 do cadro de características do contrato.  
No caso de unións temporais de empresarios as garantías provisionais poderán constituírse por unha ou 
varias das empresas participantes sempre que en conxunto se alcance a contía requirida e garanta 
solidariamente a todos os integrantes da unión temporal.  
Quedan dispensadas de constitución de garantía provisional aquelas empresas que concorran a obras de 
contía inferior á sinalada no primeiro parágrafo do artigo 135.1 do TRLCAP, en relación co artigo 35 do 
TRLCAP.  
A non constitución de garantía provisional dentro do prazo, se esta se esixe, ou por un importe inferior 
ao estabelecido, será causa de exclusión automática da licitación, considerándose requirimento non 
emendábel.  
A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, 
que estean en situación de mora fronte á administración contratante como consecuencia do non 
pagamento de obrigas derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que 
mantiveren non pagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 
días naturais despois de terse recibido na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes 
efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade avalista 
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ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no 
suposto de que o aval ou seguro sexa rexeitado pola administración.  
15) Apertura de plicas e adxudicación . 
Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións emendábeis, 
rexeitamento de proposicións e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao disposto nos 
art. 79 a 81 de TRLCAP e 80 a 84 do regulamento. 
15.1 Apertura e valoración das ofertas. 
Diferenciaranse dúas fases de valoración das ofertas  
1ª fase: valoración dos criterios de valoración do concurso agás o factor prezo  
As empresas que non superen a puntuación mínima de 16 puntos na FASE 1 coa suma da puntuación 
correspondente aos criterios de valoración: programa de control interno de calidade, programa de 
traballo e Plan de seguridade e saúde, non continuarán no proceso selectivo. 
2ª fase: valoración das ofertas económicas  
Procedemento: 
Para os efectos previstos na primeira fase, os servizos técnicos da Corporación ou  unha Comisión 
Técnica (cuxa composición designará o órgano de Contratación), emitirán informe técnico debidamente 
motivado respecto dos factores de adxudicación do concurso (agás o factor prezo) á vista da 
documentación incluída polos licitadores no sobre B: “Referencias técnicas”.  
Para os efectos previstos na segunda fase, a Mesa de Contratación procederá en acto público á apertura 
das ofertas económicas. Celebrarase no lugar e día que se sinale no taboleiro de anuncios de 
Contratación da Corporación. 
O presidente manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, con expresión das 
proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisión destas últimas. 
As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas excluiranse do procedemento de adxudicación do 
contrato e os sobres que as conteñan non se poderán abrir.  
Antes da apertura da primeira proposición convidaranse os licitadores interesados para que manifesten as 
dúbidas que se lles presenten ou pidan as explicacións que consideren necesarias, a Mesa acláraas e 
contestaraas, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen 
entregados durante o prazo de admisión de ofertas, ou o de corrección ou emenda de defectos ou 
omisións a que se refire o artigo 81.2 do regulamento.  
15.2 Rexeitamento de proposicións. 
Se algunha proposición non garda concordancia coa documentación examinada e admitida, excede do 
orzamento base de licitación, varía substancialmente o modelo estabelecido, comporta erro manifesto no 
importe da proposición, ou exista recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou 
inconsistencia que a fagan inviábel, a Mesa desbotaraa, en resolución motivada.  
15.2.1.- A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis 
vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios estabelecidos no presente prego, sen atender 
necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserto o concurso, motivando en todo caso a súa 
resolución con referencia aos criterios de adxudicación do concurso que figuran no presente prego.  
En todo caso a adxudicación realizaraa o órgano de Contratación logo do informe técnico previo ou unha 
Comisión Técnica coa correspondente proposta da Mesa de Contratación.  
15.2.2.- Criterios de valoración: 
Os criterios para  adxudicar o concurso son os seguintes:  
FASE I: 
1) Con carácter xeral: 

- Programa de control interno de calidade: de 0 a 19 puntos. 
- Programa de traballo e protección ambiental: de 0 a 18 puntos  
- Plan de seguridade e saúde: de 0 a 13 puntos. 

2) Con carácter específico: 
 Ademais dos indicados anteriormente na FASE 1 e nos supostos a que se refire a cláusula 
12.2.2, engadirase: 

- Proposta de redución de prazos: de 0 a 10 puntos  
Só para aqueles contratos que expresamente se indiquen no cadro de características do 
contrato. 
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3) Disposición común: exclusións: 
As empresas que non superen a puntuación mínima de 16 puntos na FASE 1  coa suma da 
puntuación correspondente aos criterios de valoración: programa de control interno de 
calidade, programa de traballo e protección ambiental, e plan de seguridade e saúde, non 
continuarán no proceso selectivo, e excluiranse da segunda fase e do concurso. 

FASE II  
- Oferta económica: até 40 puntos  
Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas no anexo 
IV.  

15.2.3.- Baixa temeraria. 
15.2.3.1.- Cando o órgano de Contratación presuma fundadamente de que a proposición non se pode 
cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou temerarias notificaralle esta circunstancia 
aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco días xustifiquen as 
ditas baixas acompañando a documentación a que se refire o apartado 15.4 a presente cláusula. A 
xustificación realizada polos licitadores remitirase para informe dos servizos técnicos co fin de que 
emitan o correspondente informe.  
15.2.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou temeraria a oferta que se encontre nos 
seguintes supostos:  
 1.- Cando, concorrendo un só licitador, sexa inferior ao orzamento base de licitación en máis 
de 25 unidades porcentuais.  
 2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en máis de 20 unidades porcentuais á 
outra oferta.  
 3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10 unidades 
porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluirase para o cómputo da dita 
media a oferta da contía máis elevada cando sexa superior en máis de 10 unidades porcentuais a dita 
media. En calquera caso considerarase desproporcionada a baixa superior a 25 unidades porcentuais.  
 4.- Cando concorran catro ou máis licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10 unidades 
porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se entre elas existen ofertas 
superiores á dita media en máis de 10 unidades porcentuais, calcularase unha nova media só coas ofertas 
que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a 
nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.  
Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou temerario da baixa e en 
función da documentación que presente o adxudicatario no trámite de xustificación da baixa, ou na 
documentación xa presentada, os seguintes:  
 1º .- Adecuada xustificación dos prezos ofertados, que como mínimo comprenderá unha 
explicación dos prezos dos materiais a pé de obra. 
 2º .- Volume de obra xa contratado, en relación cos medios persoais e materiais que teña o 
licitador.  
 3º .- Relación entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.  
No suposto de que, logo de aplicar os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior 
puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu cadro de persoal maior 
número de traballadores minusválidos (non inferior ao 2%) de conformidade co estabelecido na 
disposición adicional 8ª do TRLCAP, e acordo do Pleno da Deputación do 25 de febreiro de 2000 (BOP 
núm. 63 do 17 de marzo de 2000).  
15.3 Renuncia: 
A presentación da oferta vincula o contratista coa administración de tal modo que a renuncia á 
adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do 
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a 
apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratación, c) a adxudicación provisional ou definitiva, d) 
antes da formalización do contrato, e) a comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) 
a recepción, etc. faculta á Corporación a que proceda para a incautación da garantía provisional ou se é o 
caso a definitiva, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e perdas causados á 
administración contratante e demais consecuencias previstas no TRLCAP.  
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No suposto de que os contratistas estean dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación 
poderá esixir o dito importe mediante o procedemento de constrinximento, así como para a 
indemnización de danos e perdas.  
A renuncia do licitador incurso en baixa temeraria, ben de forma expresa ou non xustificando a baixa 
temeraria dentro do prazo concedido pola administración terá as mesmas consecuencias e efectos que se 
indicaron nos parágrafos anteriores.  
Non obstante o disposto nos apartados anteriores:  
No caso de que a administración non acorde a adxudicación no prazo de 3 meses o contratista terá 
dereito a retirar a súa proposición e a que se lle devolva ou cancele a garantía que presentara, de 
conformidade co disposto no art. 89 do TRLCAP.  
15.4. No acordo ou resolución de adxudicación o órgano competente da Corporación concretará a 
designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a dirección da obra se realice mediante 
contrato de consultoría e asistencia previa, a tramitación do correspondente expediente de contratación. 
 

  
III.- Formalización do contrato.  
 
 
16) Formalidades previas: garantía definitiva. 
16.1.- O adxudicatario, no prazo de quince días naturais desde a data de notificación da adxudicación e 
como requirimento previo e necesario á formalización do contrato, deberá constituír na Caixa da 
Corporación a garantía definitiva polo importe sinalado no epígrafe 9 do cadro de características do 
contrato (4% do prezo de adxudicación). A dita garantía terá que constituírse en calquera das formas a 
que se refire o artigo 36 do TRLCAP en relación cos art. 55 e ss. do RXLCAP.  
16.2.- Cando a adxudicación se realice a prol do empresario cuxa proposición estea incursa inicialmente 
en presunción de temeridade esixiráselle a este unha garantía definitiva do 20% do prezo de 
adxudicación.  
Para os efectos indicados no parágrafo anterior os adxudicatarios poderán constituír a garantía do 
seguinte modo:  
a) a correspondente ao 4% do prezo de adxudicación, que se devolverá unha vez transcorrido o prazo de 
garantía, de acordo cos requirimentos estabelecidos no art. 47 do TRLCAP.  
b) e outra correspondente ao 16%, que se devolverá unha vez aprobada a recepción do contrato.  
16.3.- A administración rexeitará a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, 
que estean en situación de mora fronte á administración contratante como consecuencia do non 
pagamento de obrigas derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que non 
pagaran os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais 
despois de se ter recibido na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos o 
contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informarlle á entidade avalista ou 
aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no 
suposto de que o aval ou seguro fose rexeitado pola administración.  
17) Formalización do contrato.- 
O contrato formalizarase en documento administrativo na data que sinale a administración contratante, 
dentro do prazo dos trinta días naturais contados desde o seguinte ao da notificación da adxudicación.  
 
IV.- Execución do contrato 
18.- Acta de comprobación do replanteo.- 
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do replanteo, na data en 
que a administración sinale, polo que queda obrigado o contratista, trala notificación previa, a acudir a 
este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 142 do TRLCAP.  
Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de replanteo a súa ausencia 
considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos dispostos no TRLCAP.  
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No suposto de que non sexa posíbel formalizar a Acta de comprobación do replanteo, estarase ao 
disposto nos arts. 139 a 141 do RXLCAP.  
18.1.- Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.  
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da sinatura da Acta de 
comprobación de replanteo.  
O director da obra directamente ou por medio do coordinador de seguridade e saúde deberá efectuar o 
correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do Decreto 
1627/97), documento cuxa presentación lle debe exhibir o facultativo ao contratista.  
Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición real dos terreos, a 
súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por 
parte do contratista, aquel dará a autorización para as iniciar, constando este aspecto explicitamente na 
acta redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de a subscribir, e 
comezará a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da sinatura da acta.  
18.2.- Programa de traballo, Plan de seguridade e saúde e relación de subcontratistas e 
subministradores.- Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da sinatura da Acta de comprobación de 
replanteo, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o Programa de traballo e o Plan de 
seguridade e saúde, e relación de subcontratistas e subministradores, coa porcentaxe de obra que se vai 
realizar, e neste caso, para os efectos da cláusula 35 do presente prego.  
A aprobación do Plan de seguridade e saúde corresponderalle ao presidente da Corporación logo do 
informe previo do coordinador de seguridade e saúde. 
Atendendo á natureza da obra, o presidente da Corporación, por proposta do técnico director poderá 
eximir ao contratista da presentación do programa de traballo.  
En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais.  
19) Carteis e sinais. 
19.1.-   Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un cartel 
relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a Administración provincial. O dito cartel 
deberá manterse na obra até que se devolva a garantía definitiva, sendo responsábel o contratista durante 
o dito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións. 
Transcorridos seis meses contados desde a recepción da obra e en todo caso antes da devolución da 
garantía deberá proceder á retirada do cartel pola súa conta. 
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de obras, perigo, 
precaución, desvío, etc., de conformidade co disposto no Código da circulación e Normativa de 
prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras até a 
súa total terminación, sendo persoalmente responsábel dos accidentes motivados por incumprimento 
desta cláusula.  
19.2.- Fotografías. 
O adxudicatario deberá xuntar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado:  
 a) Do cartel da obra  
 b) Do cartel da obra e o seu contorno.  
En ambos os dous casos deberá levar no dorso a sinatura do director da obra e a data da súa realización. 
Na data da Acta de recepción deberalle entregar á administración a reportaxe fotográfica ou un vídeo 
relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A citada 
documentación poderaa utilizar a administración libremente e sen limitación temporal. 
20) Ocupación de terreos.- 
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra até recibir a orde correspondente da 
dirección.  
21) Desenvolvemento dos traballos. 
21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas 
condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de 
conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, sempre e cando sexan 
compatíbeis co Dereito comunitario nos termos estabelecidos no artigo 52 do TRLCAP.  
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas 
pola boa práctica da construción.  
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21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra 
despois do exame previo e aceptación do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o 
correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non acepta os materiais sometidos 
ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión.  
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Até que teña lugar a aprobación da devolución da 
garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela haxa, 
sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da 
administración examinen ou recoñezan, durante a súa construción, as partes e unidades da obra ou os 
materiais empregados, nin que se inclúan estes e aqueles nas medicións e certificacións parciais.  
21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios 
ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra 
executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación da 
devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean 
aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.  
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do 
prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido ao incumprimento do contrato por parte do 
contratista, responderá este dos danos e perdas durante o termo de quince anos contados desde a 
recepción.  
Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente extinguida a 
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 148 do TRLCAP.  
22) Dirección e inspección das obras.- 
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director (director de obra e se é o caso 
director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de 
ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz  
realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións 
correspondentes no Libro de ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as 
obras cando o considere oportuno ou encomendarlle as ditas funcións aos técnicos da Corporación.  
23) Lexislación laboral e Seguridade Social.- 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade Social.  
24) Prevención de riscos laborais.- 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e 
prevención de riscos laborais.  
25)  Responsabilidade. Danos.- 
Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e accións de 
calquera natureza que se lle ocasionen a terceiras persoas, pola súa persoa, a súa maquinaria ou como 
consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá até que expire o prazo de 
garantía da obra.  
Cando tales danos e perdas se ocasionen como consecuencia inmediata e directa dunha orde da 
administración, será esta responsábel dentro dos límites estabelecidos na lei.  
Así mesmo, o contratista  responderá civil e, se é o caso, penalmente dos danos causados á 
administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.  
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de constrinximento 
administrativo.  
26) Gastos de transporte e almacenaxe.- 
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais até o lugar sinalado e no 
prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito.  
27) Custodia e conservación.-  
O contratista responderá da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña dereito a 
indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, até a aprobación da devolución da 
garantía definitiva.  
28) Gastos de anuncios e tributos e varios.- 
O adxudicatario estará obrigado a pagar todos os gastos de publicación de anuncios, de licitación en 
xornais oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 do cadro de características do 
contrato.  
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Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre o 
contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a licenza de obras ou imposto sobre 
construcións, obras e instalacións, se procede, e o aboamento do tributo correspondente.  
Irán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a realización 
daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan no proxecto (electricidade, 
centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), necesarios para a aprobación polos 
organismos competentes da administración, así como a tramitación perante ditos organismos e 
pagamento das taxas correspondentes. 
29) Control de calidade.- 
A dirección, de acordo co previsto no Prego de prescricións técnicas e epígrafe 12 do Cadro de 
características ordenará que se verifiquen os ensaios e a análise de materiais e unidades de obra que en 
cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por conta do contratista até un importe 
máximo do 1% do orzamento de contrata da obra (IVE incluído).  
A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben reunir as 
mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin 
estabeleza tales datos o Prego de prescricións técnicas particulares.  
Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo ao estabelecido na 
cláusula 12.2 e cuxo estrito cumprimento esixirá a administración a través da dirección facultativa , tanto 
no que se refire ao programa de control, ensaios , como a cantidades destinadas a esta finalidade. 
30) Dereitos do adxudicatario. 
30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo ás cláusulas do presente prego, e 
de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. O dito aboamento efectuarase 
dentro do prazo máximo de 60 días contados desde a expedición da certificación e rexistro da 
correspondente factura. A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda 
no caso de que conte coa autorización da dirección, non lle dará dereito ao contratista ao seu aboamento 
até que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente.  
30.2.- Se a Administración demorase o aboamento do prezo, computado a partir do cumprimento do 
prazo de 60 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir  do cumprimento 
do dito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobro nos termos previstos 
na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se estabelecen as medidas de loita contra a morosidade nas 
operacións comerciais e o art. 99.4 do TRLCAP na súa redacción dada por este texto legal. 
Non obstante o indicado no apartado anterior, no suposto de que algunha certificación conteña algún erro 
ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, 
expresamente e por escrito a existencia deste, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará até que 
se emenden os defectos que contivese a certificación, computándose, xa que logo, o prazo para esixir o 
xuro de mora a partir da expedición da certificación emendada.  
De igual modo se a factura contén algún erro ou omisión ou esta non se presenta no Rexistro Xeral, o 
prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará até que se emenden os defectos que conteña a factura ou 
até que se presente esta no Rexistro Xeral. 
30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no suposto de que a demora do pagamento sexa 
superior a catro meses, polo que lle debe comunicar á administración cun mes de antelación tal 
circunstancia, para os efectos do recoñecemento dos dereitos que se deriven da dita suspensión, nos 
termos estabelecidos no TRLCAP.  
30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se lle 
orixinen, se a demora da administración é superior a oito meses.  
30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 100 do TRLCAP, e nas 
condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego.  
31) Aboamento da obra executada. 
31.1. Medicións.- O técnico director realizará mensualmente e na forma que estabeleza o Prego de 
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior.  
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.  
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior e 
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, co fin 
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de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos que as 
definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista.  
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia lle corresponde probar ao contratista, que estea obrigado a 
aceptar as decisións da administración sobre o particular.  
31.2.- Relacións valoradas.- O técnico-director tomando como base as medicións das unidades de obra 
executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a 
correspondente relación valorada á orixe.  
31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e 
tramitaraas o técnico-director nos dous días seguintes do período que correspondan logo da audiencia 
previa ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos.  
No suposto de obras plurianuais as certificacións axustaranse ás anualidades previstas sen que nunha 
única certificación se poida reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.  
31.4.- Pagamentos. 
31.4.1.- Os pagamentos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada 
expedidas polo técnico-director da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da 
Corporación. Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe ca o da certificación.  
Terá o carácter de pagamento a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan na 
medición final, e sen supor de forma ningunha aprobación e recepción das obras que corresponde.  
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais aprovisionados. 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta até o 75 por 100 do valor dos materiais 
aprovisionados necesarios para a obra logo da autorización previa do órgano de Contratación que terá 
por único obxecto controlar que se trata de ditos materiais e que se cumpren os seguintes requirimentos:  
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da propiedade 
ou posesión dos materiais.  
b) Que se reciban como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.  
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran estrago ou desaparezan.  
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas, para o 
deducir do importe total das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais. Este plan 
elaborarao a dirección de obra acompañándoo da relación valorada.  
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.  
2. As partidas correspondentes a materiais aprovisionados poderán incluírse na relación valorada 
mensual ou noutra independente.  
3. Para os efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente 
de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, se é o caso, 
nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.  
Se a unidade de obra onde se encontra o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria 
descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial, fixaraos a dirección da obra, e non 
pode superar o 50 por 100 do prezo da dita unidade de obra.  
Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con cargo á 
anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se poida cubrir a 
totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase ao aboamento que lle 
corresponda ao crédito dispoñíbel da anualidade do exercicio económico de que se trate.  
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos 
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:  

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo coa 
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización.  

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais 
que resten por certificar até a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos 
prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilización daqueles.  

c) O cálculo da cantidade que se ha aboar acompañarase dunha memoria explicativa dos resultados 
obtidos.  

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego.  
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2. En canto aos requirimentos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no 
apartado 31.4.2.  
 
31.4.4 Garantías por aboamentos a conta por materiais aprovisionados e por instalacións e 
equipos. 
Para realizar o dito aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe 
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co estabelecido no art. 99.3 e 145.2 do 
TRLCAP e 157 do RXLCAP.  
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo lugar 
as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.  
 
31.5.- Os contratistas que, conforme ao artigo anterior, teñan dereito de cobro fronte á administración, 
poderán ceder este conforme a dereito.  
Para que a cesión do dereito de cobramento teña plena efectividade fronte á administración, será 
requirimento imprescindíbel a notificación fidedigna a ela do acordo de cesión. Para tal efecto, 
considerarase que a notificación se produciu cando se consigne mediante dilixencia no documento 
xustificativo do crédito, a toma de razón no libro de Rexistro de transmisións de certificacións.  
Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pagamento terá 
que ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da 
administración, os mandamentos de pagamento a nome do contratista subministrarán efectos 
liberatorios.  
 
 
32) Prórrogas.- 
Se a demora na execución das obras se produce por motivos non imputábeis ao contratista e este ofrece 
cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que  lle sinalara o órgano de 
Contratación poderá concedela por un prazo que será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que 
o contratista pida outro menor.  
 
 
33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.- 
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así 
como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.  
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da administración.  
Cando o contratista por causas imputábeis a el, incorra en demora respecto ao cumprimento do prazo 
total, a administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das 
penalidades diarias na proporción de 0,12 euros por cada 601,01 euros do prezo do contrato.  
No suposto de que o adxudicatario oferte a redución de prazo de execución e a demora é imputábel ao 
contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as seguintes:  
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REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)  Penalidades  
Até un 5%  0,30 por cada 601,01 euros  
Até un 10%  0,33 por cada 601,01 euros  
Até un 15%  0,36 por cada 601,01 euros  
Até un 20%  0,39 por cada 601,01 euros  
Até un 25%  0,42 por cada 601,01 euros  
Até un 30%  0,45 por cada 601,01 euros  
Até un 35%  0,48 por cada 601,01 euros  
Até un 40%  0,51 por cada 601,01 euros  
Até un 45%  0,54 por cada 601,01 euros  
Até un 50%  0,57 por cada 601,01 euros  
Até un 55% ou máis  0,60 por cada 601,01 euros  

 
A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento 
por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir 
razoabelmente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.  
Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o 
órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa 
execución con imposición de novas penalidades.  
34) Modificacións de obras. 
34.1.- En ningún caso o técnico-director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou executar 
modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e a 
aprobación económica do orzamento reformado resultante, se é o caso, como consecuencia dela. A 
mencionada aprobación corresponderalle ao órgano de Contratación, despois da redacción previa do 
proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito. Todo iso sen prexuízo 
do disposto no art. 146.4 do TRLCAP, para os supostos a que se refire o dito precepto.  
Non obstante ao disposto no apartado anterior, só poderán introducirse variacións sen previa aprobación 
cando consistan na alteración no número de unidades realmente executadas sobre as previstas nas 
medicións do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do 
prezo primitivo do contrato, IVE excluído.  
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite previsto nel iranse 
incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderanse recoller e aboar nas certificacións mensuais, 
ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a Disposición adicional 14ª do TRLCAP, 
na certificación final a que se refire o 147 da lei unha vez cumpridos os trámites dispostos no citado art. 
147 do TRLCAP e 166 do RXLCAP. Non obstante, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de 
introducir no proxecto modificacións das estabelecidas no art. 146 do TRLCAP deberanse recoller tales 
variacións na proposta que se vai elaborar sen necesidade de esperar para o facer á certificación final 
citada.  
34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que, de acordo ao 
estabelecido no art. 101 do TRLCAP, produzan aumento, redución ou supresión das unidades de obra ou 
substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre que esta sexa unha das comprendidas no contrato. 
En caso de supresión ou redución de obras, o contratista non terá dereito a reclamar indemnización 
ningunha, sen prexuízo do que se estabelece no art. 149.e do TRLCAP.  
34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non comprendidas no 
proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os prezos da súa aplicación fixaraos a 
administración á vista da proposta do director facultativo das obras e das observacións do contratista a 
esta proposta en trámite de audiencia, por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non acepta os prezos 
fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixe 
ou executalas directamente. A contratación con outro empresario poderá realizarse polo procedemento 
negociado sen publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do contrato.  
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34.4.- Nas modificacións dos contratos, aínda que fosen sucesivas, que impliquen illada ou 
conxuntamente alteracións en contía igual ou superior ao 10% do prezo primitivo do contrato (con 
exclusión do IVE), sempre que este exceda do 20% dos recursos ordinarios da entidade local ou o 
importe do contrato exceda de 6.010.121,04 euros será preceptivo ademais dos documentos indicados no 
art. 101.3, o informe da Comisión Especial de Contas.  
Do mesmo modo, e ademais da documentación a que se refire o art. 101.3 e apartado 1º desta cláusula, 
será preceptivo o informe de dita Comisión nas modificacións consistentes na substitución de unidades 
obxecto do contrato por unidades novas en contratos cuxo importe de adxudicación sexa igual ou 
superior ao 20% dos recursos ordinarios da entidade local ou o importe do contrato exceda de 
6.010.121,04 euros e as modificacións afecten ao 30% ou máis do prezo primitivo do contrato (con 
exclusión do IVE), de conformidade co disposto no art. 101.3 e disposición adicional 9ª do TRLCAP.  
34.5.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a 
garantía que se cuantificará no 4% do incremento experimentado no prezo de adxudicación. Esta 
garantía constituirase dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a notificación de 
aprobación da modificación. A non constitución da garantía dentro do dito prazo dará lugar á resolución 
do contrato.  
Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en Plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas 
normas reguladoras do proxecto ou instrucións redactadas pola Deputación.  
35) Cesión de contrato e subcontrato de obras.- 
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras ou subcontratar 
unidades de obras sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos 
requirimentos e condicións estabelecidos nos artigos 114 e 115 do TRLCAP.  
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a 
autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro de 
dito prazo dará lugar á resolución do contrato.  
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos 
prazos e de acordo ás condicións estabelecidas no art. 116 do TRLCAP.  
36) Recepción das obras e certificación final.-  
O contratista comunicaralle por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa 
terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles.  
A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras. Todo 
iso de conformidade co artigo 147 do TRLCAP.  
O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputábeis non 
cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez 
días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de Contratación.  
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un 
exemplar orixinal cada un deles.  
Cando as obras non están en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o seu director sinalará 
os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se 
transcorrido o dito prazo o contratista non o efectúa, poderá concedérselle outro novo prazo 
improrrogábel ou declarar resolto o contrato.  
Dentro do prazo de 2 meses contados a partir da recepción, o órgano de Contratación deberá aprobar a 
certificación final das obras executadas, que se lle aboará ao contratista a conta da liquidación do 
contrato, de acordo aos trámites estabelecidos no art. 166 do RXLCAP. En canto ao prazo do xuro de 
mora estarase ao estabelecido na cláusula 30.2 deste prego. 
Obras contratadas polos concellos: calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, 
deberao financiar integramente o concello contratante.  
37) Prazo de garantía.- 
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.  
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, se 
é o caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsábel dos danos intrínsecos que nela 
se produzan. 
Se as obras se estragan por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a súa reparación 
executaraos a administración contratante, a costa do contratista. 
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38) Liquidación e devolución da garantía definitiva. 
A) Obras contratadas pola deputación. 

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da 
obra, de oficio ou por instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este é 
favorábel, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 148 do 
TRLCAP (responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e 
á liquidación, se é o caso, das obrigas pendentes polo que se aplicará ao pagamento destas últimas o 
disposto no art. 99.4.  
No caso de que o informe sexa desfavorábel e os defectos observados se debesen a deficiencias na 
execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo ditaralle 
as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo 
para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade 
ningunha por ampliación do prazo de garantía.  

B) Obras contratadas polos concellos. 
Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberao financiar integramente o 
concello contratante.  
39) Causas de resolución.- 
Serán as estabelecidas nos artigos 111 e 149 do TRLCAP, cos efectos dispostos no artigo 151.  
40) Réxime xurídico.- 
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as dúas partes quedan 
sometidas expresamente á lexislación de contratos das administracións públicas (o TRLCAP e normas 
complementarias) e se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da 
Constitución así como as demais disposicións de desenvolvemento, en especial o Regulamento xeral de 
contratos das administracións públicas aprobado por Real decreto 1098/2001 do 12 de outubro; 
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de 
dereito privado.  
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato 
resolveraos o órgano de Contratación, cuxos acordos porán fin á vía administrativa e contra eles terá 
lugar  recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola lei reguladora de dita xurisdición, 
despois da interposición previa, se é o caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da 
interposición de calquera outro recurso que os interesados consideren procedente. 
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 
 

1. PROXECTO    
1.bis. 
CODIFICACIÓN  

A. 
Clasificación 
nacional de 
produtos por 
actividades 
(CNPA-1996)  

  

              
  B. Vocábulo 

común de 
contratos � 

  

2. ORZAMENTO � A) Obras 
anuais  

................ euros (IVE INCLUÍDO)  

  B) Obras 
plurianuais  

Exercicio orzamentario importe (IVE INCLUÍDO)  
2005... 
2006.... 
... 

3. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA  

  

4. PRAZO DE 
EXECUCIÓN � 

  

5. 
CLASIFICACIÓN 
� 

  

6. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS  

  

7.   PRAZO DE 
PRESENTACIÓN 
DE 
PROPOSICIÓNS  

  

8. GARANTÍA 
PROVISIONAL  

  

9. GARANTÍA 
DEFINITIVA � 

  

10. TAXAS DO 
CONTRATO  

  

11. REVISIÓN DE 
PREZOS � 

  

12. CONTROL DE 
CALIDADE  

  

13. IMPORTE 
MÁXIMO DOS 
GASTOS DE 
PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN A 
��CONTA DO 
CONTRATISTA � 

A. DIARIOS 
OFICIAIS  

SI  TARIFA 
ORDINARIA/URXENTE  

NON  

          BOP    
          DOG    
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          BOE    
  B. PRENSA  DIARIO ONDE 

SE PUBLICA  
  

        NÚM. DE 
MÓDULOS  

  

        DÍA DE 
PUBLICACIÓN 

  

OUTROS DATOS: INFORMACIÓN TELÉFONO:.................. 
   LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E 
PREGO....................................... 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN  
 
 
 
D./Dª                                               con domicilio en                                rúa                     núm.  _____             
teléfono                        con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitúa) núm. ______                          
actuando en nome propio (ou en representación de_______                     DNI ou CIF núm.   _____                    
e con domicilio en                           núm.              teléfono) toma parte no concurso con procedemento 
aberto para a adxudicación da execución das obras comprendidas no Proxecto de__________                            
e para cuxos efectos fai constar: 
 
 
  1º.- Que ofrece o prezo de                             euros (IVE incluído) que significa unha 
baixa de                     , euros en relación co tipo de licitación. 
 
  2º.- Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas 
administrativas particulares do presente contrato. 
 
  3º.- Que acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 
 
                           ,             de                     de 200      
 

O LICITADOR (asinado e rubricado)  
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE  
 
 

MODELO DE SOBRE  
 

   � A. DOCUMENTACIÓN  
  (1)  � B. REFERENCIAS TÉCNICAS  
   � C. OFERTA ECONÓMICA  

 
 Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2)                                              
presentada por                         .   
Teléfono ________________  
Fax ____________________  
 
 

                               ,            de                    de 200       
 

(1) Indique sobre A, B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na 
cláusula 12.  
 

(2) Indique o título do contrato. 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 
DETERMINACIÓN DE CRITERIOS FASE 1  

No presente contrato para a FASE 1 aplicaranse: 
 

A.  � Só os criterios de carácter xeral (programa de traballo e actuación                                  
ambiental, plan de control de calidade e esquema do plan de seguridade e saúde). (Cláusula 12.2.1)  
 

B.  � Ademais dos anteriores os criterios de carácter específico (redución do prazo de execución). 
(Cláusula 12.2.2)  

 
FASE 1  
A) CRITERIOS CON CARÁCTER XERAL  

a) Programa de traballo e actuación ambiental (cláusula 12.2.1.A):  
 Valorarase de 0 a 18 puntos conforme ao seguinte detalle (expresado en dous decimais)  

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental 
específico e adaptado á obra  

De 15 a 18 puntos  

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental 
xenérico e parcialmente adaptado  

De 9 a 14,99 puntos 

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental   
insuficiente  

De 5 a 8,99 puntos  

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental non 
adaptado e incompleto  

0 puntos  

b) Proxecto de control de calidade (cláusula 12.2.1.B)  
Valorarase de 0 a 19 puntos conforme ao seguinte detalle (para este proceso de cálculo 
utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto 
correspondan) 
 

A)PLAN DE 
CONTROL 

Ofertas que presenten un plan de control 
específico e adaptado á obra  

De 2,01 a 4,00 puntos  

  Ofertas que presenten un plan de control 
xenérico e parcialmente adaptado á obra  

De 0,51 a 2,00 puntos  

  Ofertas que presenten un plan de control 
insuficiente  

De 0,00 a 0,50 puntos  

  Ofertas que presenten un plan de control non 
adaptado á obra e incompleto  

0 puntos  

B) ENSAIOS  Ofertas que presenten un plan de ensaios 
específico e adaptado á obra  

De 2,01 a 4,00 puntos  

  Ofertas que presenten un plan de ensaios 
xenérico e parcialmente adaptado á obra  

De 0,51 a 2,00 puntos 
� 

  Ofertas que presenten un plan de ensaios 
insuficiente  

De 0,00 a 0,50 puntos  

  Ofertas que presenten un plan de ensaios non 
adaptado á obra e incompleto  

0 puntos  

C) ORZAMENTO DE 
ENSAIOS  

Aumento do orzamento de ensaios sobre o 
orzamento de execución material  

Calcularase aplicando 
a seguinte fórmula: 
3 X % incremento de 
execución material 
(expresado en dous 
decimais) (máximo 9 
puntos)  
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D) CERTIFICADOS  Certificados   ISO9001    1 punto  
  Certificado 14001  1 punto  

c) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 12.2.1.C): de 0 a 13 puntos  
 Valórase de 0 a 13 puntos conforme ao seguinte detalle (para este proceso de cálculo 
utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto 
correspondan):  

Ofertas que presentan un esquema do Plan de seguridade e saúde 
específico e adaptado á obra  

De 10 a 13 
puntos  

Ofertas que presenten un esquema do Plan de seguridade e saúde xenérico 
e parcialmente adaptado  

De 6,50 a 9,99 
puntos  

Ofertas que presenten un esquema do Plan de seguridade e saúde 
insuficiente  

De 3 a 6,49 
puntos  

Ofertas que presentan un esquema do Plan de seguridade e saúde non 
adaptado e incompleto  

0 puntos  

 
B) CRITERIOS CON CARÁCTER ESPECÍFICO  
Proposta de redución de prazos de execución (cláusula 12.2.2 do presente prego): de 0 a 10 puntos.  
Só aplicábel a aqueles contratos nos que quede especificado no cadro que figura no parágrafo primeiro 
deste ANEXO. 
Tomaranse en consideración só as ofertas de redución de prazo que resulten debidamente xustificadas. 
 

Puntuación máxima  
 Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores máximo e mínimo de redución de 
prazos, medidos en días naturais, que representen as ofertas consideradas. 
 A porcentaxe que signifique esta diferenza con relación ao prazo de proxecto servirá para fixar 
proporcionalmente o número natural máximo de puntos que se vai  adxudicar por este concepto. 
Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderalle un máximo de 2 puntos; 
para unha porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e así sucesivamente, até 
un máximo de 10 puntos. 
 
Proceso de puntuación  
 Seguidamente, calcularase a media aritmética de todas as reducións de prazo en consideración. 
 Asignarase 1 punto ás proposicións que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da 
puntuación máxima adxudicábel ás que igualen a media aritmética anterior, e un 100% ás que 
signifiquen a redución máxima. Ás ofertas que representen reducións situadas no intermedio dos 2 
tramos así configurados puntuaráselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal. 
 Para este segundo proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os 
redondeos que por exceso ou defecto correspondan. 
 Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de redución de prazo que non se consideraron 
debidamente xustificadas. 
 Nos casos de proposición única presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo 
sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposicións que signifique diferenzas de prazo inferiores 
ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto. 

 
Para ilustrar este proceso, achégase a seguinte gráfica. 
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PUNTOS                  
MÁX. 
80% MÁX. 
 
 
 
 
 
 
                                            
                                     0                                MEDIA                   MÁXIMA 
 

REDUCIÓNS DE PRAZOS 
 
 
           
 
EXCLUSIÓNS 
 
 As empresas que non superen a puntuación mínima de 16 puntos na FASE 1   coa suma da 
puntuación correspondente aos criterios de valoración: programa de control interno de calidade, 
programa de traballo e plan de seguridade e saúde, non continuarán no proceso selectivo, quedando 
excluídos da 2ª fase e do concurso. (Cláusula 15.1)  
 
 
 
FASE II 
 
a) : De 0 a 40 puntos. (Para este proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os 
redondeos que por exceso ou defecto correspondan)  
 Calcularase aplicando a seguinte fórmula  
 % de baixa da oferta X puntuación máxima  
        % de baixa da oferta máis económica  
  
 

 Para ilustrar este proceso, achégase a seguinte gráfica: 
 
 
 

0% DE BAIXA BAIXA MEDIA BAIXA MÁIS ALTA
0

10

20

30

40

PUNTUACIÓN ECONÓMICA

BAIXA DE LICITACIÓN  
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12.- APROBACIÓN DO PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE REXERÁN PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE 
PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS 
PLANS PROVINCIAIS. 
 
 Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión: 
 
“1.- Aprobar o prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que rexerán para a 
contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos plans 
provinciais. 
 
2.- Expor o prego mediante a súa publicación íntegra no BOP, para os efectos de que 
durante o prazo de exposición de 8 días poidan presentárense as reclamacións 
oportunas, entendéndose definitivamente aprobado se estas non se formulan. “ 
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PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO 
DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS 
 
 
I.- Elementos do contrato. 
 
1) Obxecto do contrato .- O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o 
epígrafe 1 do cadro de características do contrato, con suxeición ao Proxecto técnico, integrado polos 
documentos enumerados no artigo 124 do Texto refundido da lei de contratos das administracións 
públicas, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, (en adiante TRLCAP), e arts. 
125 a 132 do Regulamento xeral da lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real 
decreto 1098/01 do 12 de outubro, (en adiante RXLCAP) incluído o correspondente Estudo de 
Seguridade e Saúde ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co disposto no art. 4 do decreto 
1.627/97.  
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste 
prego, e ten carácter contractual.  
En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de prescricións 
técnicas prevalecerá o primeiro.  
2) Orzamento do contrato e tipo de licitación   
Sinálase como tipo de licitación o importe do Proxecto que figura no epígrafe 2 do cadro de 
características do contrato, polo que se realiza a mellora mediante baixa respecto deste.  
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as súas propostas 
económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido.  
3) Financiamento. 
3.1. Obras de carácter anual: 
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do contrato 
existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada no epígrafe 3 do cadro de 
características do contrato.  
3.2. Obras de carácter plurianual: 
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se 
aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do decreto 500/90, 
imputaranse os exercicios orzamentarios que se detallan para cada Proxecto de execución de obra no 
epígrafe 2.B. En consecuencia o presente gasto queda subordinado ao crédito que para cada exercicio se 
consigne no orzamento. 
No suposto de readaptación de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente prego.  
4) Revisión de prezos. 
Se se atender á natureza da obra, non procederá en ningún caso a revisión de prezos do presente contrato, 
e xa que logo, non se aplicará ningunha fórmula de revisión.  
5) Prazo de execución. 
5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 4 do cadro de características do 
contrato, contado a partir do día seguinte ao da sinatura da Acta de comprobación do replanteo, salvo 
que exista reserva fundada que impida o seu comezo. O prazo contarase sempre en días naturais . 
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e 
requirimentos esixidos pola lexislación vixente.  
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do Programa 
de traballo.  
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5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa integridade á 
redución do financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo inalterábel o financiamento 
previsto para as primeiras. En consecuencia, a dita porcentaxe de baixa aplicarase cando se realice máis 
obra en cada unha das anualidades, aboándoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, até o 
importe máximo de financiamento tocante a cada anualidade. Para estes efectos a Administración 
aprobará o novo programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario.  
6) Capacidade para contratar .- Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas 
naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean 
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 20 do TRLCAP.  
7) Clasificación do contratista .- Para contratar coa Administración a execución dunha obra de 
orzamento superior á cantidade estabelecida no artigo 25 do TRLCAP, será requirimento indispensábel 
que o contratista obteña previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do Proxecto ou 
documentación técnica que conste no expediente e que se indica no epígrafe 5 do cadro de características 
do contrato.  
Non obstante o estabelecido no parágrafo anterior para os empresarios non españois de Estados membros 
da Comunidade Europea será suficiente que acrediten perante o órgano de Contratación correspondente 
a súa solvencia económica, financeira e técnica, mediante a presentación dos documentos que se indica 
na cláusula 12.2.i.  
8) Unións temporais de empresas .- A Administración poderá contratar con unións de empresarios que 
se constitúan temporalmente para o efecto, de conformidade co estabelecido no artigo 24 do TRLCAP.  
Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá acreditar a súa capacidade e solvencia 
nos termos do presente prego, acumulándose para os efectos da determinación da solvencia da unión 
temporal as características acreditadas para cada un dos integrantes dela, sen prexuízo do que para a 
clasificación se estabelece no art. 52 do RXLCAP.  
No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal deberá formalizar esta, en escritura pública, así 
como presentar o CIF da unión temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en 
que reciba a notificación de adxudicación, e a súa duración será coincidente coa do contrato até a súa 
extinción.  
 
II.- Adxudicación. 
 
9) Procedemento e forma de adxudicación .- O contrato adxudicarase mediante procedemento 
negociado.  
Para estes efectos o órgano de Contratación poderá optar pola publicación dun anuncio nun xornal, ou 
nos contratos de escasa contía pola consulta polo menos a tres empresas capacitadas.  
10) Anuncio .- O procedemento negociado a que se refire o presente prego non require publicación de 
anuncios no Boletín Oficial da Provincia e Diario Oficial de Galicia. Unicamente será necesaria a súa 
publicación nos supostos a que se refiren os artigos 78 e 135 do TRLCAP, e ademais, neste caso, no 
Boletín Oficial do Estado e Diario Oficial das Comunidades Europeas.  
11) Proposicións: lugar e prazo de presentación. 
De conformidade co disposto no artigo 92 do TRLCAP cando se utilice o procedemento negociado será 
necesario solicitar a oferta de empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sen que o 
seu número sexa inferior a tres, sempre que iso sexa posíbel, fixando coa seleccionada o seu prezo e 
deixando constancia de todo iso no expediente.  
Estas consultas poderán realizarse, se o estima conveniente o órgano de Contratación, mediante anuncio 
que se ha publicar nun xornal de prensa dos de maior difusión na Comunidade Autónoma de Galicia.  
Nos supostos a que se refire o artigo 78 do TRLCAP, deberá publicarse o anuncio de licitación no Diario 
Oficial da Unión Europea e Boletín Oficial do Estado, sendo neste caso o prazo de recepción de 
solicitudes non inferior a trinta e sete días a partir da data do envío do anuncio, que se reducirá a 
quince en caso de urxencia, de conformidade co disposto no artigo 140.2 do TRLCAP.  
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo que se indican nos 
epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato, en horas de nove a trece e en tres sobres cerrados, 
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que poderán ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa 
documentación e requirimentos esixidos na cláusula 12.  
12) Proposicións: documentación .  
12.1.- Sobre A: subtitulado "Documentación".  
Conterá a seguinte documentación:  
A) Documento acreditativo da capacidade das empresas  
A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.  
A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no Rexistro 
Mercantil, cando este requirimento sexa esixíbel conforme á lexislación mercantil que lle sexa aplicábel.  
Se non o é: escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto fundacional, no 
que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos , se é o caso no correspondente 
Rexistro oficial.  
- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente compulsada.  
A-3) Empresas non españolas de estados membros da Unión Europea.  
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados membros da Unión Europea acreditarase 
mediante a inscrición nos Rexistros profesionais ou comercial ou con presentación das certificacións que 
se indican no anexo 1 do RXLCAP, en función dos diferentes contratos.  
A.4) Empresas non españolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo 
(Islandia, Liechtenstein e Noruega).  
A capacidade de obrar das empresas non españolas do Estado signatario do acordo sobre o Espazo 
Económico Europeo acreditarase mediante a inscrición nos rexistros profesionais ou comercial ou con 
presentación das certificacións que se indican no anexo 1 do RXLCAP, en función dos diferentes 
contratos.  
A-5) Restantes empresas estranxeiras.  
1.- A capacidade de obrar das empresas estranxeiras non comprendidas nos apartados anteriores, 
acreditarase mediante informe expedido pola Misión Diplomática Permanente de España no Estado 
correspondente ou da Oficina Consular de España do lugar do domicilio da empresa, na que se faga 
constar logo da  acreditación previa da empresa, que figura inscrita no Rexistro local profesional, 
comercial ou análogo, ou no seu defecto que actúa con habitualidade no tráfico local no ámbito das 
actividades ás que se estende o obxecto do contrato.  
2.- Ademais:  
A) Se a empresa é dun país signatario do Acordo sobre contratación pública da organización mundial do 
comercio, deberá acompañarse dun informe da Misión Diplomática Permanente de España ou da 
Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía sobre a condición de Estado 
signatario do Acordo sobre contratación pública da Organización Mundial do Comercio, sempre que se 
trate de contratos de contía igual ou superior á disposta no art. 135.1 do TRLCAP, ou no caso contrario, 
o informe de reciprocidade a que se refire o art. 23. 1 TRLCAP.  
B) Se a empresa non é dun país signatario do dito acordo deberá acompañarse o informe de 
reciprocidade emitido pola respectiva Misión Diplomática Permanente Española a que se refire o art. 
23.1 do TRLCAP (relativo a que o Estado de procedencia da empresa estranxeira admite á súa vez a 
participación de empresas españolas na contratación coa Administración en forma substancialmente 
análoga)  
A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): declaración 
de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois.  
As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á xurisdición dos tribunais 
e xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto 
puidesen xurdir do contrato, con renuncia se é o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que poida 
corresponderlle ao licitante (art. 79.2.d do TRLCAP).  
B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España  
Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con designación de apoderados 
ou de representantes para as súas operacións e que estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 23.2 do 
TRLCAP).  
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C) Poderes: 
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, deberá 
acompañarse dun poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a 
Administración contratante.  
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscrición a 
esixa o Regulamento do Rexistro Mercantil.  
D) Bastanteo de poderes: 
Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberaos verificar previamente o secretario 
da Corporación ou funcionario habilitado.  
E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: 
Declaración expresa de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das prohibicións para 
contratar ou incompatibilidades estabelecidas no artigo 20 do TRLCAP.  
F) Pagamento do imposto de actividades económicas: 
Certificación ou recibo acreditativo do pagamento do imposto de actividades económicas correspondente 
á actividade concreta sobre a que se oferta, ou no seu defecto declaración responsábel asinada polo 
licitador na que se faga constar que a empresa non está obrigada ao pagamento do citado imposto. 
G) Obrigas tributarias e da Seguridade Social: 
Certificación ou documento acreditativo de que o contratista está ao corrente no cumprimento das 
obrigas tributarias e da Seguridade Social. Non obstante, os licitadores poderán presentar unha 
declaración responsábel na que fagan constar que a empresa está ao corrente do cumprimento das 
obrigas tributarias e da Seguridade Social, sen prexuízo de que durante o prazo de presentación soliciten 
coa maior urxencia a correspondente certificación da Administración tributaria e da Seguridade Social, 
con obxectivo de presentala dentro do prazo máximo de 5 días hábiles, a que se refire o art. 79.2.b do 
TRLCAP.  
H) Clasificación e acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir á execución os medios 
persoais ou materiais suficientes para iso:  
H.1 Documento de clasificación empresarial: certificación expedida pola Xunta Consultiva de 
Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda (ou órgano correspondente da Comunidade 
Autónoma de Galicia, ou por outra comunidade autónoma sempre que, neste último caso se inscriba no 
Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoría que se 
especifiquen no proxecto, no suposto de que se esixa clasificación de acordo co disposto na cláusula 7 do 
presente prego.  
Non obstante, para as empresas non españolas de estados membros da Comunidade Europea que non 
estean clasificadas será suficiente que acrediten, perante o órgano de Contratación, a súa solvencia 
económica e financeira por calquera dos medios aos que se refire o art. 16 do TRLCAP e a solvencia 
técnica mediante relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de 
certificados de boa execución para as máis importantes.  
H.2 Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso. Para 
estes efectos os licitadores concretarán os medios materiais e persoais que se adscribirán á obra, de 
conformidade co disposto no parágrafo 3º do apartado 1 do artigo 15 do TRLCAP, na súa redacción 
dada pola Lei 24/2001 do 27 de decembro. Neste senso os licitadores deberán fornecer a seguinte 
documentación: 
- Medios persoais: 
 A) Currículum do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de manifesto a 
idoneidade deles pola súa experiencia na execución de obras con idénticas características ás do contrato, 
indicándose a súa titulación académica e profesional. 
 B) Número de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra 
modalidade. 
- Medios materiais: 
 - Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás obras, 
adecuada ás súas características de acordo coas necesidades estabelecidas no programa de traballo. 
 - Porcentaxe de obra que se ha subcontratar e relación de empresas subcontratistas. 
A non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais propostos, segundo criterio da 
Mesa de Contratación (se esta se constitúe con carácter potestativo), terá carácter excluínte. 
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I) Acreditación de solvencia económica, financeira e solvencia técnica: 
No suposto de que non se esixa a clasificación para a obra, os licitadores deberán acreditar a solvencia 
económica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 16 do TRLCAP, e a solvencia 
técnica mediante: 1º .-  a relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de 
certificados de boa execución para as máis importantes e 2º .- compromiso de adscribir á execución os 
medios persoais ou materiais suficientes para iso. Para estes efectos os licitadores deberán xuntar a 
seguinte documentación: 

- Medios persoais: 
  A) Currículum do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de manifesto a 
súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con idénticas características ás do 
contrato, indicándose a súa titulación académica e profesional. 
  B) Número de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra 
modalidade. 
- Medios materiais: 
  A) Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás 
obras, adecuada ás súas características de acordo coas necesidades estabelecidas no programa 
de traballo. 
       B) Porcentaxe de obra que se ha subcontratar e relación de empresas subcontratistas. 

A non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais propostos, segundo criterio da 
Mesa de Contratación (se esta se constitúe con carácter potestativo), terá carácter excluínte  
K) Declaración de empresas vinculadas. 
No suposto de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo grupo, nos 
termos a que se refire o art. 86 do RXLCAP, presentarase necesariamente unha declaración indicando 
esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social, e constará este documento en cada unha das 
ofertas formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran á licitación.  
L) Rexistro de documentación de empresas contratistas da Excma. Deputación da Coruña: 
Copia do informe do Rexistro de documentación de empresas contratistas da Excma. Deputación 
Provincial da Coruña ou número de inscrición no Rexistro.  
As empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña 
(Ordenanza reguladora do rexistro de documentación de empresas contratistas da Excma. Deputación 
Provincial da Coruña, do Rexistro de contratos e do Rexistro de convenios, publicada no BOP núm. 64 
do 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: 
A), B), C), D), E), F), G), H.1) , sempre que os citados documentos estean vixentes. Para estes efectos 
acompañarase copia simple do informe do Rexistro de inscrición ou indicación do número co que está 
inscrita a dita empresa no Rexistro.  
M) Autorización para a cesión de información relativa a obrigas tributarias e da Seguridade Social 
co Estado en procedementos de contratación. 
Axustarase ao seguinte modelo : 

D./Dª 
con residencia  
provincia de  

 rúa                                              núm.  
segundo DNI  núm.  
en nome propio ou da empresa  
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra  
- Título: 
Autoriza a Administración contratante para que solicite a cesión da información por medios 
informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas 
obrigas tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de 
contratación do expediente anteriormente indicado, de acordo co estabelecido na Lei orgánica 
15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre a 
renda das persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da 
Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre que a Deputación o considere 
oportuno. 
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      (Lugar, data e sinatura do propoñente)  
 
N) Índice de documentos que integran o sobre. 
Constará, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos 
documentos que o integran, enunciado numericamente, de conformidade co art. 80.1 do 
RXLCAP.  
12.2. Sobre B: subtitulado "Referencias técnicas".  
Conterá as seguintes referencias técnicas:  
1.-   Con carácter xeral: 
 A) Programa de traballo e de actuación ambiental:  

As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento 
das distintas unidades que se van realizar en cada prazo, de acordo, se é o caso, coas 
anualidades fixadas no cadro de características. Deberá incluír: 
 a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de 
obra que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que 
interveñen, así como a definición da calidade dos materiais, sistemas construtivos e 
instalacións que o contratista  se compromete a empregar na obra. 
 b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de 
Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto 
(detallado en días naturais), axustado ás anualidades previstas, se é o caso, nas condicións 
de licitación. Calquera referencia neste gráfico a importes distintos do orzamento de 
licitación, suporá a non admisión da oferta. 
 c) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e 
en especial:  
 - reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais  
 - rexeneración de espazos  
 - indicación de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados, 
excedentes  ou procedentes de demolición ou derrubamentos. 
d) Descrición fotográfica ou en vídeo da obra: describirase a forma en que se documentará 
fotograficamente ou en vídeo o desenvolvemento e evolución das obras. A dita 
documentación entregarase á Administración na data da Acta de Recepción. 
O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

B) Proxecto de control de calidade: 
1.-   A oferta conterá, así mesmo, de forma xustificada, a proposta programada do control 
interno de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, con 
independencia do que realice a Administración, de acordo co disposto na cláusula 29.  
2.-   Así mesmo, figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o 
orzamento de execución material da obra que a empresa contratará cunha empresa 
homologada e non vinculada á empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo: 
D./Dª........................ en nome e representación da empresa ................... Comprométese a 
destinar o ...% (1) sobre o orzamento de execución material da obra cuxa denominación é a 
seguinte ........................................, de acordo co previsto na cláusula 12.2 do prego  
(Lugar, data e sinatura)  
         (1) Expresado con dous 
decimais  
O contido do proxecto axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

C)   Esquema do Plan de seguridade e saúde: 
 As ofertas presentarán un esquema do Plan de seguridade e saúde no traballo que se seguirá 
durante a execución da obra, en aplicación do Estudo de seguridade e saúde.  
No citado esquema detallaranse: 
- Medidas de prevención que se han adoptar  
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do proxecto  
- Oferta de melloras de índole técnica  
- A adecuación da organización estabelecida para prevención  de riscos laborais e seguridade  
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- A realización dunha análise das posíbeis emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas  
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados en materia de 
seguridade social. 
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 
2.-   Con carácter específico: 
 Só para aqueles contratos nos que se indique no cadro de características que este criterio será 
obxecto de valoración. 
- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais):  
 A empresa presentará unha Memoria sobre a organización do proceso construtivo, na que -se é 
o caso, razoando as vantaxes que signifique para a Administración- expresarase unha proposta, 
debidamente xustificada, de redución nos prazos de execución.  
 A dita memoria conterá un programa de execución das obras, describindo mediante diagramas 
os tempos (expresados en días naturais) actividades e previsións de custos (expresadas en 
unidades monetarias oficiais).  
3.-   Xustificación, se é o caso, de que a empresa conta no seu cadro de persoal cun número de 
traballadores minusválidos non inferior ao 2%.  
4.-   Índice de documentos que integran o sobre.  
Constará, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos 
documentos que o integran, enunciado numericamente, de conformidade co art. 80.1 do 
RXLCAP. 

12.3. Sobre C: subtitulado "Oferta económica".  
Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme ao modelo que figura como anexo 
deste prego. 
13) Documentos: orixinais e copias. 
Os documentos que se acompañen ás proposicións serán orixinais. Non obstante, admitiranse fotocopias 
dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que se faga constar que foron 
compulsadas cos seus orixinais.  
14) Garantía provisional. 
De conformidade co estabelecido no artigo 35 do TRLCAP non se esixirá a prestación de garantía 
provisional.  
15) Adxudicación. 

15.1.  Os criterios para a adxudicación do contrato son os seguintes:  
  a) Oferta económica  
  b) Programa de control interno de calidade  
  c) Programa de traballo e protección ambiental  
  d) Proxecto de seguridade e saúde  
  e) Proposta de redución de prazos  

No suposto de que, aplicados os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior 
puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu cadro de persoal maior 
número de traballadores minusválidos (non inferior ao 2%) de acordo co estabelecido na Disposición 
adicional 8ª do TRLCAP, e acordo do Pleno da Deputación do 25 de febreiro de 2000 (BOP núm. 63 do 
17 de marzo de 2000).  
15.2. No Acordo ou Resolución de adxudicación o órgano competente da Corporación concretará a 
designación do técnico-director da obra.  

15.3 Renuncia:  
 A presentación da oferta vincula o contratista coa Administración, de tal xeito que a renuncia 
á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do 
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois 
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratación, c) a adxudicación provisional 
ou definitiva, d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación do replanteo, f) o inicio 
e execución das obras, g) a recepción, etc. faculta a Corporación a que proceda á incautación da 
garantía provisional, ou se é o caso a definitiva, sen prexuízo da esixencia de indemnización 
polos danos e perdas causados á Administración contratante e demais consecuencias previstas 
no TRLCAP.  
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 No suposto de que os contratistas estean dispensados de constituír a garantía provisional, a 
Corporación poderá esixir o dito importe mediante o procedemento de constrinximento, así 
como para a indemnización de danos e perdas.  
A renuncia do licitador incurso en baixa temeraria, ben de forma expresa ou non xustificando a 
baixa temeraria dentro do prazo concedido pola Administración terá as mesmas consecuencias e 
efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores.  
Non obstante o disposto nos apartados anteriores:  
No caso de que a Administración non acorde a adxudicación no prazo de 3 meses o contratista 
terá dereito a retirar a súa proposición e a que se lle devolva ou cancele a garantía que 
presentase, de conformidade co disposto no art. 89 do TRLCAP.  
15.4. No Acordo ou Resolución de adxudicación o órgano competente da Corporación 
concretará a designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a dirección da 
obra se realice mediante contrato de consultoría e asistencia previa a tramitación do 
correspondente expediente de contratación.  
 
 

III.- Formalización do contrato.  
 
16) Formalidades previas: garantía definitiva. 
16.1.- O adxudicatario, no prazo de quince días naturais desde a data de notificación da adxudicación e 
como requirimento previo e necesario á formalización do contrato, deberá constituír na Caixa da 
Corporación a garantía definitiva polo importe sinalado no epígrafe 9 do cadro de características do 
contrato (4% do prezo de adxudicación). A dita garantía constituirase en calquera das formas a que se 
refire o artigo 36 do TRLCAP.  
16.2.- A administración rexeitará a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, 
que se encontren en situación de mora fronte á administración contratante como consecuencia do non 
pagamento de obrigas derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que 
mantiveran impagos os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días 
naturais despois de se ter recibido na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos 
o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informarlle á entidade avalista ou 
aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no 
suposto de que o aval ou seguro fose rexeitado pola Administración.  
17) Formalización do contrato.- 
O contrato formalizarase en documento administrativo na data que sinale a Administración contratante, 
dentro do prazo dos trinta días naturais contados desde o seguinte ao da notificación da adxudicación.  
 
IV.- Execución do contrato. 
18.- Acta de comprobación do replanteo.- 
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do replanteo, na data en 
que a administración sinale, polo que queda obrigado o contratista, trala notificación previa, a acudir a 
este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 142 do TRLCAP.  
Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de replanteo a súa ausencia 
considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos dispostos no TRLCAP.  
No suposto de que non sexa posíbel formalizar a Acta de comprobación do replanteo, estarase ao 
disposto nos arts. 139 a 141 do RXLCAP.  
18.1.- Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.  
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da sinatura da Acta de 
comprobación de replanteo.  
O director da obra directamente ou por medio do coordinador de seguridade e saúde deberá efectuar o 
correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do Decreto 
1627/97), documento cuxa presentación debe exhibir o facultativo ao contratista.  
Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición real dos terreos, a 
súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por 
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parte do contratista, aquel dará a autorización para as iniciar, facéndose constar este aspecto 
explicitamente na acta redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de a 
subscribir, e comezará a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da sinatura da 
acta.  
18.2.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde e relación de subcontratistas e subministradores.- 
Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da sinatura da Acta de comprobación de replanteo, e sempre 
antes do inicio das obras, o contratista presentará o Programa de traballo e o Plan de seguridade e saúde, 
e relación de subcontratistas e subministradores, coa porcentaxe de obra que se vai realizar, e neste caso, 
para os efectos da cláusula 35 do presente prego.  
A aprobación do Plan de seguridade e saúde corresponderalle ao presidente da Corporación logo do 
informe previo do coordinador de seguridade e saúde. 
Atendendo á natureza da obra, o presidente da Corporación, por proposta do técnico director poderá 
eximir ao contratista da presentación do programa de traballo.  
En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais.  
19) Carteis e sinais. 
19.1.-   Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un cartel 
relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a Administración provincial. O dito cartel 
deberá manterse na obra até que se devolva a garantía definitiva, sendo responsábel o contratista durante 
o dito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións. 
Transcorridos seis meses contados desde a recepción da obra e en todo caso antes da devolución da 
garantía deberá proceder á retirada do cartel pola súa conta. 
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de obras, perigo, 
precaución, desvío, etc., de conformidade co disposto no Código da circulación e Normativa de 
prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras até a 
súa total terminación, sendo persoalmente responsábel dos accidentes motivados por incumprimento 
desta cláusula.  
19.2.- Fotografías. 
Na data da Acta de Recepción deberalle entregar á Administración a reportaxe fotográfica ou en vídeo 
relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A citada 
documentación poderaa utilizar a administración libremente e sen limitación temporal. 
O adxudicatario deberá xuntar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado:  
a) Do cartel da obra  
b) Do cartel da obra e o seu contorno.  
En ambos os dous casos deberá levar no dorso a sinatura do director da obra e a data da súa realización. 
20) Ocupación de terreos.- 
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra até recibir a orde correspondente da 
dirección.  
21) Desenvolvemento dos traballos. 
21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas 
condicións esixidas no Proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de 
conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, sempre e cando sexan 
compatíbeis co Dereito comunitario nos termos estabelecidos no artigo 52 do TRLCAP.  
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas 
pola boa práctica da construción.  
21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra 
despois do exame previo e aceptación do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o 
correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non acepta os materiais sometidos 
ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión.  
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Até que teña lugar a aprobación da devolución da 
garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela haxa, 
sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da 
administración examinasen ou recoñecida, durante a súa construción, as partes e unidades da obra ou os 
materiais empregados, nin que se inclúan estes e aqueles nas medicións e certificacións parciais.  
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21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios 
ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra 
executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación da 
devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean 
aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.  
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do 
prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido ao incumprimento do contrato por parte do 
contratista, responderá este dos danos e perdas durante o termo de quince anos contados desde a 
recepción.  
Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente extinguida a 
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 148 do TRLCAP.  
22) Dirección e inspección das obras.- 
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director (director de obra e se é o caso 
director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de 
ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz 
realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións 
correspondentes no Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as 
obras cando o considere oportuno ou encomendarlle as ditas funcións aos técnicos da Corporación.  
23) Lexislación laboral e Seguridade Social.- 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade Social.  
24) Prevención de riscos laborais.- 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e 
prevención de riscos laborais.  
25)   Responsabilidade. Danos.- 
Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e accións de 
calquera natureza que se lle ocasionen a terceiras persoas, pola súa persoa, a súa maquinaria ou como 
consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá até que expire o prazo de 
garantía da obra.  
Cando tales danos e perdas se ocasionen como consecuencia inmediata e directa dunha orde da 
administración, será esta responsábel dentro dos límites estabelecidos na lei.  
Así mesmo, o contratista responderá civil e, se é o caso, penalmente dos danos causados á 
Administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.  
A cantidade en que se concreten tales danos esixirase inmediatamente pola vía de constrinximento 
administrativo.  
26) Gastos de transporte e almacenaxe.- 
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais até o lugar sinalado e no 
prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito.  
27) Custodia e conservación.-  
O contratista responderá da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña dereito a 
indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, até a aprobación da devolución da 
garantía definitiva.  
28) Gastos de anuncios e tributos e varios.- 
O adxudicatario estará obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de licitación en 
xornais oficiais e medios de comunicación, que se detallan no epígrafe 13 do Cadro de características do 
contrato.  
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre o 
contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a licenza de obras ou imposto sobre 
construcións, obras e instalacións, se procede, e o aboamento do tributo correspondente.  
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a Administración, a realización 
daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan no proxecto (electricidade, 
centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), que sexan necesarios para a 
aprobación polos organismos competentes da Administración, así como a tramitación perante os ditos 
organismos e pagamento das taxas correspondentes. 
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29) Control de calidade.- 
A dirección, de acordo co previsto no Prego de prescricións técnicas e epígrafe 12 do Cadro de 
características ordenará que se verifiquen os ensaios e análise de materiais e unidades de obra que en 
cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por conta do contratista até un importe 
máximo do 1% do orzamento de contrata da obra (IVE incluído).  
A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben reunir as 
mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin 
estabeleza tales datos o Prego de prescricións técnicas particulares.  
Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo ao estabelecido na 
cláusula 12.2 e cuxo estrito cumprimento esixirá a Administración a través da dirección facultativa , 
tanto no que se refire ao programa de control, ensaios, como a cantidades destinadas a esta finalidade. 
30) Dereitos do adxudicatario. 
30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo ás cláusulas do presente prego, e 
de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. O dito aboamento efectuarase 
dentro do prazo máximo de 60 días contados desde a expedición da certificación e rexistro da 
correspondente factura. A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda 
no caso de que conte coa autorización da dirección, non lle dará dereito ao contratista ao seu aboamento 
até que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente.  
30.2.- Se a Administración demorase o aboamento do prezo, computado a partir do cumprimento do 
prazo de 60 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir  do cumprimento 
do dito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobramento nos termos 
previstos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se estabelecen as medidas de loita contra a 
morosidade nas operacións comerciais e o art. 99.4 do TRLCAP na súa redacción dada por este texto 
legal. 
Non obstante o indicado no apartado anterior, no suposto de que algunha certificación conteña algún erro 
ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, 
expresamente e por escrito a existencia deste, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará até que 
se emenden os defectos que contivese a certificación, computándose, xa que logo, o prazo para esixir o 
xuro de mora a partir da expedición da certificación emendada.  
De igual xeito se a factura contén algún erro ou omisión ou esta non se presenta no Rexistro Xeral, o 
prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará até que se emenden os defectos que conteña a factura ou 
até que se presente esta no Rexistro Xeral. 
30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato, no suposto de que a demora do pagamento sexa 
superior a catro meses, polo que lle debe comunicar á Administración tal circunstancia cun mes de 
antelación, para os efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse da dita suspensión, nos 
termos estabelecidos no TRLCAP.  
30.4.- Dereito a resolver o contrato, e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se lle 
orixinen, se a demora da Administración fose superior a oito meses.  
30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 100 do TRLCAP, e nas 
condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego.  
31) Aboamento da obra executada. 
31.1. Medicións.- O técnico-director realizará mensualmente e na forma que estabeleza o Prego de 
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior.  
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.  
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior e 
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección, coa suficiente antelación, co fin 
de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos que as 
definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista.  
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia lle corresponde probar ao contratista, que está obrigado a 
aceptar as decisións da Administración sobre o particular.  
31.2.- Relacións valoradas.- O técnico-director tomando como base as medicións das unidades de obra 
executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a 
correspondente relación valorada á orixe.  



 77

31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e 
tramitaraas o técnico-director nos dous días seguintes do período que correspondan logo da audiencia 
previa ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos.  
No suposto de obras plurianuais as certificacións axustaranse ás anualidades previstas sen que nunha 
única certificación se poida reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.  
31.4.- Pagamentos. 
31.4.1.- Os pagamentos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada 
expedidas polo técnico-director da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da 
Corporación. Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación.  
Terá o carácter de pagamento a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan na 
medición final, e sen supor de forma ningunha aprobación e recepción das obras que corresponde.  
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados. 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta até o 75 por 100 do valor dos materiais 
acopiados necesarios para a obra logo da autorización previa do órgano de Contratación que terá por 
único obxecto controlar que se trata de ditos materiais e que se cumpren os seguintes requirimentos:  
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da propiedade 
ou posesión dos materiais.  
b) Que se reciban como útiles e almacenen na obra ou lugares autorizados para iso.  
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos se estraguen ou desaparezan.  
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao proxecto de devolución das cantidades anticipadas, 
para o deducir do importe total das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais. Este plan 
elaborarao a dirección de obra acompañándoo da relación valorada.  
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego.  
2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na relación valorada mensual ou 
noutra independente.  
3. Para os efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente 
de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, se é o caso, 
nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.  
Se a unidade de obra onde se encontra o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria 
descomposición de prezos e o custo inicial non figurase no proxecto, fixaraos a dirección da obra, e non 
pode superar o 50 por 100 do prezo da dita unidade de obra.  
Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con cargo á 
anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se poida cubrir a 
totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase ao aboamento que 
corresponda ao crédito dispoñíbel da anualidade do exercicio económico de que se trate.  
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos 
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:  

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo coa 
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización.  

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais 
que resten por certificar até a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos 
prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilización daqueles.  

c) O cálculo da cantidade que se ha aboar acompañarase dunha memoria explicativa dos resultados 
obtidos.  

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego.  
2. Canto aos requirimentos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no 
apartado 31.4.2.  
31.4.4 Garantías por aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalacións e equipos. 
Para realizar o dito aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe 
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co estabelecido no art. 99.3 e 145.2 do 
TRLCAP e 157 do RXLCAP.  
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo lugar 
as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.  
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31.5.- Os contratistas que, conforme ao artigo anterior, teñan dereito de cobramento fronte á 
Administración, poderán ceder este conforme a dereito.  
Para que a cesión do dereito de cobramento teña plena efectividade fronte á Administración, será 
requirimento imprescindíbel a notificación fidedigna do acordo de cesión. Para tal efecto, considerarase 
que a notificación se produciu cando se consigne mediante dilixencia no documento xustificativo do 
crédito, a toma de razón no libro de Rexistro de transmisións de certificacións.  
Unha vez que a Administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pagamento 
terá que expedirse a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da 
Administración, os mandamentos de pagamento a nome do contratista subministrarán efectos 
liberatorios.  
 
 
32) Prórrogas.- 
Se a demora na execución das obras se producen por motivos non imputábeis ao contratista, e este se 
compromete a acatar o previsto se se lle concede unha prórroga do tempo sinalado polo órgano de 
Contratación, que o poderá facer por un prazo que será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser 
que o contratista demande outro menor.  
 
 
33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.- 
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así 
como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.  
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da Administración.  
Cando o contratista por causas imputábeis a el, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo 
total, a Administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das 
penalidades diarias na proporción de 0,12 euros por cada 601,01 euros do prezo do contrato.  
No suposto de que o adxudicatario oferte a redución de prazo de execución e a demora é imputábel ao 
contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as seguintes: 
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REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)  Penalidades  
Até un 5%  0,30 por cada 601,01 euros  
Até un 10%  0,33 por cada 601,01 euros  
Até un 15%  0,36 por cada 601,01 euros  
Até un 20%  0,39 por cada 601,01 euros  
Até un 25%  0,42 por cada 601,01 euros  
Até un 30%  0,45 por cada 601,01 euros  
Até un 35%  0,48 por cada 601,01 euros  
Até un 40%  0,51 por cada 601,01 euros  
Até un 45%  0,54 por cada 601,01 euros  
Até un 50%  0,57 por cada 601,01 euros  
Até un 55% ou máis  0,60 por cada 601,01 euros  

 
A Administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento 
por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir 
razoabelmente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.  
Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o 
órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa 
execución con imposición de novas penalidades.  
 
34) Modificacións de obras. 
34.1.- En ningún caso o técnico-director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou executar 
modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e a 
aprobación económica do orzamento reformado resultante, se é o caso, como consecuencia dela. A 
mencionada aprobación corresponderalle ao órgano de Contratación, despois da redacción previa do 
proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito. Todo iso sen prexuízo 
do disposto no art. 146.4 do TRLCAP, para os supostos a que se refire o dito precepto.  
Non obstante ao disposto no apartado anterior, só poderán introducirse variacións sen previa aprobación 
cando consistan na alteración no número de unidades realmente executadas sobre as previstas nas 
medicións do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do 
prezo primitivo do contrato, IVE excluído.  
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite previsto nel iranse 
incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderanse recoller e aboar nas certificacións mensuais, 
ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a disposición adicional 14ª do TRLCAP, 
na certificación final a que se refire o 147 da lei unha vez cumpridos os trámites previstos no citado art. 
147 do TRLCAP e 166 do RXLCAP. Non obstante, cando con posterioridade a estas se necesite 
introducir no proxecto modificacións das estabelecidas no art. 146 do TRLCAP deberanse recoller tales 
variacións na proposta que se vai elaborar sen necesidade de esperar para o facer á certificación final 
citada.  
34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que, de acordo ao 
estabelecido no art. 101 do TRLCAP, produzan aumento, redución ou supresión das unidades de obra ou 
substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre que esta sexa unha das comprendidas no contrato. 
En caso de supresión ou redución de obras, o contratista non terá dereito a reclamar indemnización 
ningunha, sen prexuízo do que se estabelece no art. 149.e do TRLCAP.  
34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non comprendidas no 
proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os prezos da súa aplicación fixaraos a 
Administración, á vista da proposta do director facultativo das obras e das observacións do contratista a 
esta proposta en trámite de audiencia, por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non acepta os prezos 
fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixe 
ou executalas directamente. A contratación con outro empresario poderá realizarse polo procedemento 
negociado sen publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do contrato.  



 80

34.4.- Nas modificacións dos contratos, aínda que fosen sucesivas, que impliquen illada ou 
conxuntamente alteracións en contía igual ou superior ao 10% do prezo primitivo do contrato (con 
exclusión do IVE), sempre que este exceda do 20% dos recursos ordinarios da entidade local ou o 
importe do contrato exceda de 6.010.121,04 euros será preceptivo ademais dos documentos indicados no 
art. 101.3, o informe da Comisión Especial de Contas.  
Do mesmo modo, e ademais da documentación a que se refire o art. 101.3 e apartado 1º desta cláusula, 
será preceptivo o informe da dita Comisión, nas modificacións consistentes na substitución de unidades 
obxecto do contrato por unidades novas en contratos cuxo importe de adxudicación sexa igual ou 
superior ao 20% dos recursos ordinarios da entidade local ou o importe do contrato exceda de 
6.010.121,04 euros e as modificacións afecten ao 30% ou máis do prezo primitivo do contrato (con 
exclusión do IVE), de conformidade co disposto no art. 101.3 e Disposición adicional 9ª do TRLCAP.  
34.5.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a 
garantía que se cuantificará no 4% do incremento experimentado no prezo de adxudicación. Esta 
garantía constituirase dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a notificación de 
aprobación da modificación. A non constitución da garantía dentro do dito prazo dará lugar á resolución 
do contrato.  
Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en Plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas 
normas reguladoras do proxecto ou instrucións redactadas pola Deputación.  
35) Cesión de contrato e subcontrato de obras.- 
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras ou subcontratar 
unidades de obras sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos 
requirimentos e condicións estabelecidos nos artigos 114 e 115 do TRLCAP.  
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais, contados desde a 
autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro do 
dito prazo dará lugar á resolución do contrato.  
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos 
prazos e de acordo ás condicións estabelecidas no art. 116 do TRLCAP.  
36) Recepción das obras e certificación final.-  
O contratista comunicaralle, por escrito, a  data prevista para a súa terminación ao facultativo director da 
obra, cunha antelación mínima de 45 días hábiles.  
A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras. Todo 
iso de conformidade co artigo 147 do TRLCAP.  
O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputábeis non 
cumpre esta obriga o representante da Administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez 
días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de Contratación.  
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, e cada un deles 
retirará un exemplar orixinal..  
Cando as obras non están en estado de seren recibidas, farase constar así na acta e o seu director sinalará 
os defectos observados, así mesmo detallará as instrucións precisas e fixará un prazo para remediar 
aqueles. Se transcorrido o dito prazo o contratista non o efectúa, poderá concedérselle outro novo prazo 
improrrogábel ou declarar resolto o contrato.  
Dentro do prazo de 2 meses contados a partir da recepción, o órgano de Contratación deberá aprobar a 
certificación final das obras executadas, e aboaráselle ao contratista a conta da liquidación do contrato, 
de acordo cos trámites estabelecidos no art. 166 do RXLCAP. Canto ao prazo do xuro de mora estarase 
ao estabelecido na cláusula 30.2 deste prego. 
Obras contratadas polos concellos: calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, 
deberao financiar integramente o concello contratante.  
37) Prazo de garantía.- 
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.  
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, se 
é o caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsábel dos danos intrínsecos que nela 
se produzan.  
Se as obras se deterioran por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a súa reparación 
executaraos a administración contratante, a costa do contratista. 
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38) Liquidación e devolución da garantía definitiva. 
A) Obras contratadas pola Deputación. 

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da 
obra, de oficio ou por instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este 
é favorábel, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 148 do 
TRLCAP (responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da 
garantía e á liquidación, se é o caso, das obrigas pendentes polo que se aplicará ao pagamento destas 
últimas o disposto no art. 99.4.  
No caso de que o informe sexa desfavorábel e os defectos observados se debesen a deficiencias na 
execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo 
ditaralle as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, 
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen 
dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía.  
B) Obras contratadas polos concellos. 
Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberao financiar integramente o 
concello contratante.  

39) Causas de resolución.- 
Serán as estabelecidas nos artigos 111 e 149 do TRLCAP, cos efectos dispostos no artigo 151.  
40) Réxime xurídico.- 
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as dúas partes quedan 
sometidas expresamente á lexislación de contratos das Administracións públicas (o TRLCAP e normas 
complementarias) e se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da 
Constitución así como as demais disposicións de desenvolvemento, en especial o Regulamento xeral de 
contratos das administracións públicas aprobado polo Real decreto 1098/2001 do 12 de outubro; 
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de 
dereito privado.  
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato 
resolveraos o órgano de Contratación, cuxos acordos porán fin á vía administrativa e contra eles terá 
lugar o recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola lei reguladora da dita xurisdición, 
despois da interposición previa, de ser o caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da 
interposición de calquera outro recurso que os interesados consideren procedente. 
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 
 

1. PROXECTO    
1.bis. 
CODIFICACIÓN  

A. 
Clasificación 
Nacional de 
Produtos por 
Actividades 
(CNPA-1996)  

  

              
  B. Vocábulo 

común de 
contratos � 

  

2. ORZAMENTO � A) Obras 
anuais  

................ euros (IVE INCLUÍDO) 

  B) Obras 
plurianuais  

Exercicio orzamentario importe (IVE INCLUÍDO) 
2005... 

2006.... 
... 

3. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA  

  

4. PRAZO DE 
EXECUCIÓN � 

  

5. 
CLASIFICACIÓN 
� 

  

6. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS  

  

7.   PRAZO DE 
PRESENTACIÓN 
DE 
PROPOSICIÓNS  

  

8. GARANTÍA 
PROVISIONAL  

  

9. GARANTÍA 
DEFINITIVA � 

  

10. TAXAS DO 
CONTRATO  

  

11. REVISIÓN DE 
PREZOS � 

  

12. CONTROL DE 
CALIDADE  

  

13. IMPORTE 
MÁXIMO DOS 
GASTOS DE 
PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN A 
��CONTA DO 
CONTRATISTA � 

A. DIARIOS 
OFICIAIS  

SI TARIFA 
ORDINARIA/URXENTE  

NON 

        BOP    
          DOG    
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          BOE    
  B. PRENSA  DIARIO ONDE 

SE PUBLICA  
  

        NÚM. DE 
MÓDULOS  

  

        DÍA DE 
PUBLICACIÓN 

  

OUTROS DATOS: INFORMACIÓN TELÉFONO:.................. 
   LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E 
PREGO....................................... 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN  
 
 
 
D./Dª                                               con domicilio en                                rúa                     núm.    _______           
teléfono                        con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitúa) núm.       _____________                    
actuando en nome propio (ou en representación de_______                     DNI ou CIF núm.    __________                   
e con domicilio en                           núm.              teléfono) toma parte na licitación para a adxudicación 
da execución das obras comprendidas no Proxecto de                                                                  e para 
cuxos efectos fai constar: 
 
 

1º.- Que ofrece o prezo de                             euros (IVE incluído) que significa unha baixa de                   
,euros en relación co tipo de licitación. 
 
 2º.- Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas 
particulares do presente contrato. 
 
 3º.- Que acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares. 
 
 
                           ,             de                     de 200      
 

O LICITADOR (asinado e rubricado)  
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE  
 
 

MODELO DE SOBRE  
 

   � A. DOCUMENTACIÓN  
  (1)  � B. REFERENCIAS TÉCNICAS  
   � C. OFERTA ECONÓMICA  

 
 Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2)    _______________________                                 
presentada por                         .   
Teléfono ________________  
Fax ____________________  
 
 

                               ,            de                    de 200       
 

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto en          
a cláusula 12.  
 

(2) Indicar o título do contrato. 
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13.- VALIDACIÓN DE ACTUACIÓNS E LIQUIDACIÓN DO PLAN 2000 DE 
RECUPERACIÓN DA ARQUITECTURA POPULAR. 
 

INTERVENCIÓNS  
 
Sr. Torres Colomer  
 
 Neste punto nº 13, que se refire á recuperación da arquitectura popular desta 
provincia, onde hai a posibilidade de recuperar hórreos, cruceiros, antigas pontes, 
fontes, etc., -ademais creo que foi unha actuación pioneira-, estamos de acordo en dous 
dos tres puntos, é dicir, estamos de acordo no primeiro punto e no terceiro punto 
tamén, pero no segundo punto, que é a anulación de moitas obras que están pendentes 
de facer, eu pediríalle ao señor presidente que o deixase sobre a mesa para mellor 
estudo, porque entendemos que algúns expedientes se poden corrixir, ou están as obras 
en trámite, ou algunhas executadas. O que lle pido, Sr. presidente, é que se estuden 
mellor todas as obras incluídas neste punto, e polo tanto, rogaríalle que quede sobre a 
mesa. Se é así, nós votaríamos a favor o punto 1º e o 3º. Moitas grazas. 
 
Sr. presidente  
 
 Grazas, Sr. Torres. Entón, o que está vostede propóndolle ao Pleno é unha 
emenda de supresión do punto nº 2, emenda que vai aceptar o Grupo Socialista e o 
Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Polo tanto, entendo que non é necesario votar a 
aprobación da emenda, porque estamos de acordo; entendemos que a emenda está 
aprobada, e sométese a votación o punto nº 13, suprimindo o parágrafo número 2.  
 

ACORDO  
 
 Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión, coa emenda pola 
que se suprime o punto nº 2,   aprobada tamén  por unanimidade: 
 
1.- Conceder un prazo máximo até o 30 de novembro de 2005 aos concellos que 
deseguido se relacionan para xustificar, completar  ou corrixir a documentación 
achegada en referencia ás obras e servizos do Plan 2000 de recuperación de arquitectura 
popular, incorporados no anexo II, e delegar neles a contratación da execución das 
obras e servizos. No caso de non ter totalmente xustificada a execución das obras e 
servizos perante a Deputación, na data indicada anularase a consignación orzamentaria 
habilitada para afrontar a achega provincial. 
 
 

CONCELLO CÓDIGO DENOMINACIÓN 
OBRA 

ORZAMENTO ACHEGA 
CONCELLO

ADXUDICACIÓN XUSTIFICADO PENDENTE SITUACIÓN 
DO 

EXPEDIENTE
ABEGONDO 1999.4100.0133.0 

 
 

Mellora  e 
conservación da 
fonte. Vilacova. 

8.968,37.- 
 
 

0 
 
 

8.968,37.- 
 
 

0 
 
 

8.968,37.- 
 
 

1 
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1999.4100.0396.0 

 
 
Mellora  e 
conservación  do 
pombal . Viós. 

 
 
3.843,71.- 

 
 
0 

 
 
3.843,71.- 

 
 
0 

 
 
3.843,71.- 

 
 

1 

ARES 1999.4100.0397.0 
 
 
 
2000.4100.0397.0 

Recuperación da 
ponte romana, 
cruceiro. Ares 1 A. 
 
Recuperación da 
ponte romana, 
cruceiros. Ares 2 A. 

8.711,19.- 
 
 
 
8.711,19.- 

0 
 
 
 
0 

-- 
 
 
 
-- 

-- 
 
 
 
-- 

8.711,19.- 
 
 
 
8.711,19.- 

1 
 
 
 

1 

CAMBRE 01.4100.0540.0 2ª Fase de 
adecuación do 
contorno da igrexa 
de Santiago. Sigrás. 

60.101,21.- 0 -- -- 60.101,21.- 2 

A CAPELA 99.4100.00015.0 
 
 
 
00.4100.0464.0 

Restauración da 
casa reitoral, 
parroquia A Capela. 
 
Recuperación  do 
muíño de auga. 
Vilar de Mouros. 

30.007,92.- 
 
 
 
5.898,09.- 

0 
 
 
 
0 

29.449,59.- 
 
 
 
5.859,87.- 

-- 
 
 
 
-- 

29.449,59.- 
 
 
 
5.859,87.- 

3 
 
 
 

1 

CERCEDA 99.4100.0179.0 
 
 
00.4100.0468.0 

Atrio de Sta. Mª, 
Queixas. 
 
Muíño de 
Buzarelos, Rodís. 

21.213,99.- 
 
4.026,78.- 

0 
 
0 

21.213,99.- 
 
4.026,78.- 

0 
 
0 

21.213,99.- 
 
4.026,78.- 

1 
 

1 

COIRÓS 99.4100.0279.0 Construción muro 
igrexa atrio 
cemiterio A 
Espenuca. 

6.222,28.- 0 6.222,28.- 0 6.222,28.- 1 

CURTIS 00.4100.0474.0 Igrexa dos 
Remedios de 
Teixeiro. 

21.035,37.- 0 -- -- 21.035,37.- 5 

FERROL 99.4100.0379.0 
 
 
 
02.4100.0542.0 
 
 
 
02.4100.0543.0 
 
 
 
 
02.4100.0544.0 

Restauración  e 
conservación  da 
igrexa Sta. Cecilia 
 
Fontes da capela de 
Santo Antonio na 
Cabana 
 
Fonte fronte ao 
cemiterio en 
Esmelle. 
 
Restauración da 
igrexa S. Román. 
Doniños.. 

35.410,79.- 
 
 
 
4.808,10.- 
 
 
 
 
4.207,08.- 
 
 
 
21.035,42.- 

8.728,86.- 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

-- 
 
 
 
4.745,57.- 
 
 
 
4.178.- 
 
 
 
20.950.- 

-- 
 
 
 
-- 
 
 
 
- 
 
 
 
-- 

26.681,93.- 
 
 
 
4.745,57.- 
 
 
 
4.178.- 
 
 
 
20.950.- 

1 
 
 
 

6 
 
 
 

6 
 
 
 

6 

A LARACHA 00.4100.0449.0 
 
 
 
  
00.4100.0476.0 

Rehabilitación  do 
hórreo fonte muro 
Golmar. 
 
 
Restauración hórreo 
de A Forxa. 

13.689,01.- 
 
 
 
 
6.510,42.- 

0 
 
 
 
 
0 

13.689,01.- 
 
 
 
 
6.510,42.- 

-- 
 
 
 
 
-- 

13.689,01.- 
 
 
 
 
6.510,42.- 

1 
 
 
 
 

1 
MALPICA DE 
BERGANTIÑOS 

99.4100.0064.0 
 
 

Restauración da 
reitoral da igrexa de 
Santiago. Mens. 
 
 

58.005,26.- 
 
 
 

0 -- -- 58.005,26.- 
 
 
 

7 
 
 
 

MELIDE 99.4100.0416.0 Limpeza, 
consolidación e 
rehabilitación  do 
muíño. Portochao. 

16.966,08.-  0 16.966,08.- -- 16.966,08.- 1 

OLEIROS 99.4100.0157.0 Recuperación  do 10.280,12.- 0 10.280,12.- -- 10.280,12.- 1 
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00.4100.0484.0 

muíño. Dexo. 
 
Restauración da 
vivenda do garda do 
castelo. 

 
 
59.278,61.- 

 
 
0 

 
 
59.278,61.- 

 
 
23.721,50.- 

 
 
35.557,11.- 

 
 

1 

ORDES 99.4100.0091.0 Actuación no 
contorno da igrexa. 
Pereira. 

46.332,63.- 0 46.277,93.- -- 46.277,93.- 1 

OZA DOS RÍOS 99.4100.0202.0 
 
 
 
99.4100.0249.0 
 
 
 
99.4100.0557.0 
 
 
 
9.4100.0558.0 

Recuperación da 
igrexa Santiago de 
Reboredo. 
 
Recuperación igrexa 
Rodeiro 
Porzomillos. 
 
Recuperación 
capela do Carme-
Parada. 
 
Recuperación  da 
igrexa Sta. Mª 
Cuíña-Oza.  

7.347,26.- 
 
 
 
 
21.300,1.- 
 
 
 
21.035,43.- 
 
 
 
3.005,05.- 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

7.347,26.- 
 
 
 
21.300,1.- 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
-- 

-- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
-- 

7.347,26.- 
 
 
 
21.300,1.- 
 
 
 
 
21.035,43.- 
 
 
 
3.005,05.- 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

9 
 
 
 

9 
TRAZO 02.4100.0551.0 

 
Reparación da 
igrexa Augas 
Santas. 

27.044,66.- 0 -- -- 27.044,66.- 6 

VAL DO 
DUBRA 

99.4100.0127.0 Construción de 
lavadoiro 
Portomouro, 
Carreira. 

29.288,76.- 0 -- -- 29.288,76.- 2 

TOTAIS   564.284,88.-  291.107,69.-  531.006,24.-  
 
A contratación e execución das obras e servizos delegados incorporados, correspóndelle 
aos concellos respectivos conforme aos seguintes criterios: 

 
1.1..- Os respectivos concellos contratarán as obras utilizando os pregos-tipo das 
cláusulas administrativas particulares aprobados expresamente pola Deputación. O 
concello deberá cubrir en cada un dos expedientes o correspondente cadro de 
características do contrato.  
 
1.2..- As obras adxudicaranse mediante poxa, ou concurso con procedemento aberto. 
Poderán adxudicarse mediante procedemento negociado naqueles supostos e cos  
requisitos estabelecidos na Lei de contratos das administracións públicas. 
Excepcionalmente, a propia administración poderá executar as obras de acordo co 
estabelecido nos arts. 153 - 154 da Lei de contratos das administracións públicas. 
 
No caso do  concurso, o  prego-tipo de cláusulas administrativas particulares de 
adxudicación de obras contén os criterios xerais para a súa adxudicación, o seu 
desenvolvemento e aplicación práctica poderao realizar o concello, este xuntarao, 
aprobarao e publicarao. De non facelo, aplicarase o baremo estabelecido para as obras 
da deputación.  
 
1.3..- O concello correspondente dirixirá e executará as obras sen prexuízo da 
posibilidade de que a deputación realice as inspeccións que considere convenientes.  
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1.4..- O concello realizará as modificacións dos contratos conforme ao estabelecido 
na Lei de contratos das administracións públicas. En todo caso requirirá a redacción 
dun proxecto reformado que aprobará o concello e posteriormente a deputación.  
No caso de tratárense de modificacións que non varíen o obxecto nin  a  finalidade do 
proxecto e non supoñan variacións no orzamento, a Presidencia da deputación poderá 
aprobalos. 
 
1.5.- Calquera incremento que se derive da modificación do contrato, de liquidacións 
ou de calquera outro, o concello correspondente deberao financiar integramente.  
 
En todo caso, os concellos achegarán á Deputación: 
 
a).- Documentación relativa á contratación: 
 
-  Documento administrativo no que se  formalicen os correspondentes contratos. 
- Listaxe de obras cos datos de adxudicación debidamente cubertos no modelo que se 
utiliza para idéntico fin no  Plan de obras e servizos. 
-   Se a adxudicación se realizar mediante o sistema de poxa proporcionarase a Acta 
de apertura de plicas. 
-  Se se tratar de concurso, ademais da Acta de apertura de plicas, subministrarase a 
xustificación da elección desta forma de adxudicación, así como a aplicación dos 
criterios estabelecidos nos pregos.  
-  No caso de procedemento negociado, engadirase a certificación das ofertas 
presentadas e xustificación da publicidade de licitación, ben mediante a publicación 
do anuncio na  prensa, ben pola solicitude de ofertas dirixidas ás empresas. 
 
b).- Documentación relativa á execución: 
- Certificación de obra aprobada polo órgano competente (3 exemplares); no caso de 
subministracións e servizos acompañarase dun exemplar da factura. 
-  Fotografía do cartel da obra. 
- Acta de recepción das obras ou subministracións. 
  
Comunicación de recepcións: 
 
 Os concellos  comunicaranlle á  deputación cunha antelación de, polo menos 20 días 
naturais, a data e hora na que se formalizará o acto de recepción e entrega para os 
efectos da asistencia dun técnico da deputación, se así se considerar oportuno 
 
As baixas rexeranse polo criterio de aplicación proporcional. 
 
Resolución de contratos: 
Os concellos asumirán as consecuencias derivadas da resolución do contrato ou na 
execución das obras, motivado pola acción e omisión a eles imputábel. 
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O 30 de novembro do 2005 será o último día para remitirlle á Deputación a 
documentación xustificativa da contratación das obras e servizos incorporados no 
Plan. 
 
A delegación da contratación da execución das obras e servizos realizada no presente 
acordo implicará a confección polos concellos, cando proceder, das oportunas 
memorias ou proxectos técnicos presupostados en euros, mediante a translación dos 
confeccionados en pesetas e que aprobara, no seu día, o Pleno da Deputación. 
 
2º.- Conceder un prazo, que remata o próximo 10 de xuño, aos concellos que se 
detallan para que acheguen a documentación que se cita: 
 

Concello  Código  Denominación Orzamento Pres.Adxud. Pendente                             
OBSERVACIÓNS 

Carballo 99.4100.0022.0 Conx. Parr. de Lema. 40.843,38 40.843,38  40.843,38 Solicítase por carta o 
proxecto reformado e a 
súa aprobación  polo 
órgano competente 

Carballo 99.4100.0275.0 Fte. Piñeiro-Goiáns. 9.420,10 9.420,10.- 9.420,10.- Solicítase por carta (9-
05-05) a aprobación 
municipal do 
reformado 

Ferrol 99.4100.0378.0 Rest.cap.cemit.Canido 
pl. 

31.277,45 0 19.325,84 Solicítase por carta (9-
5-05) o proxecto 
reformado e a súa  
aprobación  polo 
órgano competente, 
ficha de adxudicación 
da obra e certificacións 
adecuadas ás dúas 
anualidades. 

Ferrol 00.4100.0378.0 Rest.cap.cemit.Canido 
2A 

19.325,84 0 19.325,84 Solicítase por carta (9-
5-05) o proxecto 
reformado e  a súa 
aprobación  polo 
órgano competente, 
ficha de adxudicación 
e certificacións 
adaptadas ás dúas 
anualidades. 
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Porto 
do Son 

01.4100.0514.0 Rehab. Muíños e 
contorno. 

54.999,22.- 53.920,81.- 53.920,81.- Solicítase por carta (9-
05-05) a aprobación 
municipal do 
reformado 

TOTAIS 142.835,97.-  

 
 
14.- APROBACIÓN DO PROXECTO REFORMADO DA OBRA “PISCINA 
CUBERTA” DO CONCELLO DE MUROS, INCLUÍDA NA 1ª FASE DA 
PRIMEIRA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DAS OBRAS QUE HA 
CONTRATAR A DEPUTACIÓN INCLUÍDAS NO IV CONVENIO DE 
COOPERACIÓN SUBSCRITO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E A 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 2002-2006 PARA A REFORMA E 
CONSTRUCIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS. CÓDIGO 
03.7450.0015.0. 
 

INTERVENCIÓNS  
 
Sr. Torres Colomer  
 
 De acordo como quedou o punto nº 13, queda anulado en principio para mellor 
estudo, que o estuden os servizos oportunos, que se emenden os defectos, se hai. E 
dicir tamén que deste punto 14 até o 20, que é o último punto, ambos os dous inclusive, 
que o Grupo Popular vai votar a favor tamén. 
 
 

"1º.- Aprobar por un importe total de 1.815.361,69 € sobre o orzamento de 
contrata, o proxecto reformado da obra “PISCINA CUBERTA PL.” do Concello de 
Muros, código 03.7450.0015.0, que foi incluída con carácter plurianual nas anualidades 
2003-2004-2005 na 1ª fase da primeira programación plurianual do IV Convenio 
Xunta-Deputación 2002-2006, aprobada polo Pleno da deputación na sesión realizada 
con data do 28 de marzo de 2003. 
 
 Aprobar, así mesmo, a modificación do financiamento da obra por razón do 
incremento experimentado que é de 282.117,33 € sobre o orzamento de contrata do 
proxecto técnico inicial. O citado incremento financiarao integramente a deputación e 
asignaráselle o código 05.7450.0015.1. 
 

 Por isto, os datos do financiamento do proxecto reformado, calculados sobre o 
orzamento de contrata ofrecen o seguinte resumo: 
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 ORZTO. TOTAL 
CONTRATA 

2003 2004 2005 

Deputación 1.243.768,19 540.928,60 210.361,12 492.478,47
Concello f. propios 571.593,50 285.796,74 142.898,37 142.898,39

TOTAL 1.815.361,69 826.725,34 353.259,49 635.376,86

 
  Este incremento poderase facer efectivo con cargo ao crédito dispoñíbel 
na partida do convenio 0501/452D/60173 do vixente orzamento provincial. 
 
  2º.- Aprobar a modificación do financiamento dos honorarios de 
dirección e de control de calidade, vinculados ao proxecto reformado desta obra, e máis 
por razón do incremento experimentado polos honorarios de dirección, unha vez 
modificados por causa da baixa causada na deputación do arquitecto provincial que 
asumía o 10% deles, segundo o cadro que se indica deseguido: 
 
   
Código nº Concepto Pto. inicial Pto. reformado Incremento Incremento 

Modificación 
H. dirección 

Total 
Incrementos

03.7450.0015.5 H. dirección 28.188,81 33.375,55 5.186,74 2.397,78 7.584,52 
03.7450.0015.3 H.control calidade 15.332,45 18.153,62 2.821,17 0,00 2.821,17

 
  Estes incrementos poderanse efectuar con cargo aos remanentes 
incorporados na partida 0501/452D/60173 do vixente orzamento provincial. 
 
  Tendo en conta o sinalado, o incremento dos honorarios dos contratos 
conexos sobre contrata e adxudicación son os seguintes: 
 

Concepto Incremento proxecto 
reformado 

 (A) 
Incremento modificación 

honorarios dirección 
(B) 

 
Total incrementos 

(A+B) 
 s/contrata s/adxudic. s/contrata s/adxudic. s/contrata s/adxudic

. 
H. dirección 
(03.7450.0015.5) 

5.186,74 4.927,11 2.397,78 2.277,75 7.584,52 7.204,86 
Calidade 
(03.7450.0015.3) 

2.821,17 2.256,94 0,00 0,00 2.821,17 2.256,94 

   
  3º.- Someter este expediente a exposición pública polo prazo de 10 
días mediante a publicación dun anuncio no BOP, co obxecto de que se formulen as 
alegacións que se consideren oportunas, así como remitilo polo mesmo prazo para 
coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da Comisión Galega de Cooperación 
Local. 
 
  No caso de non se presentaren alegacións ou reclamacións ao acordo, 
entenderase definitivamente aprobado". 
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15.- APROBACIÓN DA 1ª FASE DA ANUALIDADE 2005 DA PRIMEIRA 
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DAS OBRAS QUE HA CONTRATAR A 
DEPUTACIÓN, INCLUÍDAS NO IV CONVENIO DE COOPERACIÓN 
SUBSCRITO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA 2002-2006 PARA A REFORMA E 
CONSTRUCIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS. 
 
 Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión: 
 

“Visto o proxecto técnico e demais documentación da obra que figura no anexo 
a este acordo, das previstas na Primeira programación plurianual das obras que ha 
contratar a Deputación, incluídas no Convenio de cooperación subscrito entre a Xunta 
de Galicia e a Deputación Provincial da Coruña 2002-2006, para a reforma e 
construción de instalacións deportivas municipais aprobado polo Pleno desta 
deputación en sesión celebrada o 29.11.02 e que se publicou no BOP nº 277, con data 
do 3.12.2002. 
 
 1.- Aprobar a 1ª fase da anualidade 2005 da Primeira programación plurianual 
das obras que ha contratar a Deputación incluídas no Convenio de cooperación 
subscrito entre a Xunta de Galicia e a Deputación Provincial da Coruña 2002-2006 para 
a reforma e construción de instalacións deportivas municipais, na que se inclúe a obra e 
demais gastos que comporta a súa execución que figuran no anexo a este acordo. 
 
 O resumo do financiamento desta 1ª fase da anualidade 2005 é o seguinte: 

 
 
 

 2005 TOTAL 
DEPUTACIÓN 251.146,44 251.146,44
CONCELLO 52.771,80 52.771,80
TOTAL 303.918,24 303.918,24

 
 
 

 
 2.- Aprobar, así mesmo, o correspondente proxecto técnico da obra. 
 
 3.- Remitirlle este acordo á Xunta e a Comisión Galega de Cooperación Local 
polo prazo de dez días para o seu coñecemento e informe e someter este acordo a 
exposición pública no prazo de dez días mediante a publicación dun anuncio no BOP 
co obxecto de que se formulen as alegacións que se estimen oportunas. No caso de non 
presentárense alegacións ou reclamacións no citado prazo entenderase definitivamente 
aprobada esta fase.” 
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ANEXO AO EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DA 1ª FASE DA ANUALIDADE 2005 DA PRIMEIRA PROGRAMACIÓN 
PLURIANUAL DAS OBRAS INCLUÍDAS NO CONVENIO DE COOPERACIÓN SUBSCRITO ENTRE A XUNTA DE GALICIA 
E A DEPUTACIÓN DA CORUÑA 2002-2006 PARA A REFORMA E CONSTRUCIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 
MUNICIPAIS 
 
Código  Concello/Denominación    Orzamento total    2003                       2004                              2005 
 
05-7450.0023.0 VEDRA Deputación                              240.404,84    0,00 0,00 240.404,84 
 ACONDICIONAMENTO CAMPO Achega Concello 52.771,80 0,00 0,00 52.771,80 
 DE FÚTBOL SAN MAMEDE Total 293.176,64 0,00 0,00 293.176,64 
 
05-7450.0023.3 CONTROL DE CALIDADE Deputación 2.931,77 0,00 0,00 2.931,77 
 
05-7450.0023.5 DIRECCIÓN DE OBRA Deputación 7.809,83 0,00 0,00 7.809,83 
 
 Total Concello  303.918,24   303.918,24 
 
 RESUMO DA 1ª FASE Deputación 251.146,44 0,00 0,00 251.146,44 
   Achega Concello 52.771,80 0,00 0,00 52.771,80 
   TOTAL 303.918,24 0,00 0,00                303.918,24
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16.- APROBACIÓN DO PLAN DE VÍAS PROVINCIAIS 2005, 3ª FASE. 
 
 Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión: 
 
“1) Aprobar o Plan de vías provinciais 2005, 3ª fase, integrado polos proxectos que 
deseguido se relacionan e tomar en consideración os proxectos incluídos nel, cun 
orzamento total de 1.132.215,87 euros, con cargo á partida 0401/511B/60103: 

 
 

CÓDIGO CONCELLO DENOMINACIÓN ORZAMENTO 
0511100013.0 ARTEIXO RODADURA CON MAQ C.P. 0512 O 

BIRLOQUE A ARTEIXO PK 5,300 AO 
11,570. 

646.216,87

0511100014.0 CAMBRE PROXECTO DE SEGURIDADE VIAL 
NA E.P. 1706 O TEMPLE A CAMBRE. 

39.937,58

0511100015.0 CERCEDA RODADURA CON MAQ E.P. 2403 
CERCEDA A XESTEDA. 

449.061,42

  TOTAL 1.132.215,87
 

 
 2) Expor ao público os proxectos mediante un anuncio que se publicará no 
Boletín Oficial da Provincia nun prazo de dez días para os efectos de reclamacións, 
transcorrido o cal sen que estas se produciren, consideraranse definitivamente 
aprobados.” 
 
17.- APROBACIÓN DAS ACTUACIÓNS DA TERCEIRA ANUALIDADE 
2005/2006 DO PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DA COSTA DA 
MORTE. 
 
 Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión: 
 

“1.- Aprobar as actuacións da terceira anualidade (2005/2006) do Plan de 
Dinamización Turística da Costa da Morte instrumentado a través do convenio 
administrativo asinado  entre a Secretaría Xeral de Turismo do Ministerio de 
Economía, a Secretaría Xeral de Turismo da Consellería de Cultura, Comunicación 
Social e Turismo, a Deputación Provincial da Coruña, a Asociación de Empresarios de 
Hostelería de A Coruña e a Asociación Profesional do Sector Turístico da Costa da 
Morte adecuándoas  á relación aprobada pola Comisión de Seguimento do Plan na  
sesión do 26.04.2005. 
 

2.- A relación das actuacións é a seguinte: 
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• A columna “exercicio 2005” incorpora a consignación de 40.112,84 €, 

correspondentes  á parte do contrato da xerencia que xa foron autorizados e 
imputados ó exercicio orzamentario de 2005 no acordo de aprobación da 
segunda anualidade. Estes 40.112,84 € non forman parte do dispoñible da 
partida  no día da data. 

• As cantidades consignadas na  columna  “compromisos cuarta anualidade”, 
por importe total de 385.503 € deberán ser imputados ó exercicio 2006. 

 
 

3.- . A cantidade imputada ó plan na presente asignación (terceira anualidade) 
ascende a 1.490.984 €, 716.211,30 correspondentes á anualidade 2005 (máis os 

 Terceira anualidade Cuarta anualidade 

Actuación Terceira 
anualidade 

Exercicio 2005 
2º semestre 

Exercicio 2006 
1º Semestre 

Compromiso 
4ª anualidade(Exercicio 2006 

2º semestre) 

Xerencia   71.250,00 € 40.112,84 €   31.137,16 €  
Reitoral de Golmar 138.000,00 €  138.000,00 €  
Museo do Mar de Laxe 138.000,00 €  138.000,00 €  
Museo dos Naufraxios   90.000,00 €    90.000,00 €  
Concurso de fotografía     6.000,00 € 6.000,00 €   
Estudo de Demanda e 
perfil turístico 

  15.000,00 €    15.000,00 €  

Plan de calidade   48.000,00 € 27.124,46 €   20.875,54 €  
Oficinas de Turismo   60.000,00 € 40.112,84  19.887,16 €  
Domus Atlántica 110.000,00 €  110.000,00 € 110.000,00 € 
Museo de Bergantiños   75.000,00 € 75.000,00 €  74.995,00 € 
Pasarela peonil ruta da 
fervenza do Xallas 

  83.000,00 € 83.000,00 €   

Iluminación do 
contorno da fervenza 
do Xallas 

  87.000,00 € 87.000,00 €    

Casa do Pendón 120.492,00 € 120.492,00 €    79.508,00 € 
Conxunto etnográfico 
de Toba 

  36.119,00 € 36.119,00 €   

Iluminación de 
monumentos 

  18.000,00 € 18.000,00 €   

Ruta dos miradoiros 100.000,00 € 100.000,00 €   
Centro de 
Interpretación do 
Batán 

  18.363,00 € 18.363,00 €   

Pedra da Arca   50.760,00 €  50.760,00 €  
Aldea de Madeira e 
Parque xeomorfolóxico 
da Costa 

121.000,00 €  121.000,00 € 121.000,00 € 

Formación de 
empresarios 

  40.000,00 € 40.000,00 €   

Talleres de 
Concienciación 

  12.000,00 € 12.000,00 €   

Estudo de Viabilidade 
de creación dun ENTE 
XESTOR 

  15.000,00 € 15.000,00 €   

Plan de accesibilidade 
para persoas con 
mobilidade reducida 

  18.000,00 € 18.000,00 €   

Publicación de guías e 
estudos 

  20.000,00 € 20.000,00 €   

Totais 1.490.984,00 € 756.324,14 734.659,86 € 385.503,00 
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40.112.84 e xa imputados a parte do contrato da xerencia o que supón un total de 
756.324,14) e 734.659,86  € á do 2006. A cantidade citada  imputable ó exercicio 
2005 será financiada con cargo ó dispoñible da partida 0305/751A/629.99 cód. 
2003P0008 no día da data, os 734.659,86  €  restantes son imputados ó presuposto da 
Deputación do ano 2006, e, para tal efecto deberá incorporarse unha previsión na 
partida correspondente no citado exercicio. A cantidade imputada á anualidade 2005 
no acordo plenario da Deputación de xuño 2004 no que se aprobou a segunda 
anualidade do plan ascendeu a 463.750 €.   

 
4.- As achegas das administracións que financian a terceira anualidade 

aprobada no presente acordo quedan estabelecidas nos seguintes termos: 
 

Achega Deputación provincial    416.500,00 euros 
Achega Ministerio de Economía    606.984,00 euros 
Achega Consellería de Cultura               467.500,00 euros 
Total                                                                             1.490.984,00 euros 
.  
A achega provincial  poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e  requisitos 
fixados no convenio con cargo á Partida orzamentaria  0305/751A/629.99 cód. 
2003P0008  
 
 5.- Tomar coñecemento e ratificar as imputacións orzamentarias realizadas 
pola Comisión de Seguimento do Plan respecto da   cuarta anualidade do plan, que 
figuran relacionadas na columna denominada “compromiso cuarta anualidade”  no 
cadro incorporado no presente acordo” 
 
 
18.- APROBACIÓN DAS AXUDAS AOS CONCELLOS PARA O 
SOSTEMENTO DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA. 
 
 Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión: 
 
“1.- Aprobar o modelo de convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da 
Coruña e os concellos  para o sostemento dos Grupos Municipais de Intervención 
Rápida, para o ano 2005.  
 
2.- Conceder unha axuda aos concellos de: Betanzos, Boqueixón,  Brión, Cee, Miño, 
Noia, Ortigueira, As Pontes de García Rodríguez, Santa Comba e Vimianzo, por un 
importe máximo de 45.000,- euros por concello, para o sostemento dun Grupo 
Municipal de Intervención Rápida, con cargo á partida  0305/223A/46200, o devandito 
importe deberase dedicar ao pagamento de gastos de persoal e material funxíbel  para 
o funcionamento do Grupo. 
 
3.- Por pedimento do presidente da Comisión modifícase a proposta do Servizo de 
Fomento no senso de ampliar a axuda prevista a todos os concellos que viñan 
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funcionando nos anos anteriores que son: Arteixo, Arzúa, Boiro, Carballo, Ordes e 
Santa Comba. Ademais apróbase non reducir a axuda a aqueles concellos nos que se 
prevé a posta en funcionamento en próximas datas dos parques de bombeiros de 
Betanzos e As Pontes de García Rodríguez.  Por parte de Intervención, maniféstase 
que non hai crédito orzamentario suficiente neste momento, polo que é necesaria unha 
modificación orzamentaria na partida 0305/223.A/46200.  
 
4.- Facultar ao presidente da Excma. Deputación para canto proceda en orde á xestión 
e execución do presente acordo. 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  A 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O 
CONCELLO DE       PARA O SOSTEMENTO DUN GRUPO 
MUNICIPAL DE INTERVENCIÓN RÁPIDA.  
 

A Coruña,        de                de dous mil cinco. 
 
 

REUNIDOS 
 
O Excmo. Sr. Salvador Fernández Moreda, presidente da Excma. 

Deputación Provincial da Coruña,  asistido polo secretario deste organismo, 
D. José Luis Almau Supervía.   

 
O alcalde-presidente do Concello de  
 

EXPOÑEN 
 
1.- Que ambas as partes recoñécense plena capacidade para levar a cabo o 
presente convenio.  
 
2.- Que a Deputación da Coruña, ten entre as súas competencias o fomento e 
a administración dos intereses peculiares da súa provincia, e interésase por 
colaborar cos concellos no sostemento de Grupos Municipais de Intervención 
Rápida (GMIR), este é un corpo, enmarcado dentro da Seguridade Civil dos 
municipios, que ten como principal función a de dispoñer dunha infraestrutura 
altamente operativa que permita dar resposta inmediata a situacións de 
emerxencia que impliquen riscos para as persoas ou os bens materiais das 
áreas dos distintos concellos.  
 
3.- Que a Deputación da Coruña non dispón dos medios persoais nin materiais 
axeitados para afrontar esta tarefa. 
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4.- Que os GRUMIR levan actuando dende agosto de 1997 coa colaboración 
da  delegación provincial da Consellaría de Familia, Promoción de Emprego, 
Muller e Xuventude e máis a FEGAMP. 
 
5.- Que o presente convenio é consecuente coas liñas de actuación que a 
Deputación realiza nas materias de protección civil e campañas de prevención 
de incendios.  
 
Por todo isto e co fin de estabelecer as condicións de colaboración necesarias 
e acadar o fin proposto, a Deputación da Coruña e o Concello de     acordan 
subscribir o presente convenio segundo as seguintes:  
 

CLÁUSULAS  
 
 
PRIMEIRA .-OBXECTO 
 
O presente convenio ten por obxecto a colaboración cos concellos no 
sostemento dun Grupo Municipal de Intervención Rápida, co fin de conseguir 
a inmediata resposta a situacións de emerxencia en: incendios forestais e 
urbanos, accidentes de tráfico, inundacións, primeiros auxilios, asistencias 
domiciliarias, apoio en materia de seguridade viaria, actividades ambientais, 
cooperación en axudas humanitarias e cantas outras supoñan dar resposta ás 
emerxencias do municipio. 
 
En ningún caso formarán  parte do obxecto do presente convenio actividades 
ou investimentos que se inclúan noutros plans ou programas provinciais. 
 
 
SEGUNDA.- OBRIGAS 
 
O Concello de         ten creado un Grupo Municipal de Intervención Rápida 
composto por: un responsábel encargado da coordinación técnica, un  xefe de 
grupo, encargado da coordinación dos operativos do Grupo, dous capataces, 
encargados da coordinación das distintas quendas, un dos capataces poderá 
exercer de xefe de grupo, e dez peóns, organizaranse en quendas de mañá, 
tarde e noite, de tal xeito que poidan estar localizábeis as 24 horas do día para 
actuar en calquera emerxencia que poida acontecer nas áreas do seu contorno.  
 
A deputación participará mediante o aboamento dunha subvención ao 
concello dos gastos de sostemento do Grupo por un importe máximo de 
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45.000,- euros que se destinarán a financiar os gastos de nóminas de persoal e 
material funxíbel. 
 
O concello, antes da sinatura do convenio, deberá acreditar que está ao 
corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social,   
 
 
TERCEIRA.- FINANCIAMENTO 
 
A achega da Deputación Provincial da Coruña aboarase con cargo á 
aplicación orzamentaria 0305/223A/46200 do presuposto provincial para o 
ano 2005. 
 
 
CUARTA.- PAGAMENTO 
 
A deputación aboará o 50%, do total previsto, que ascende a 22.500 euros na 
sinatura do convenio. 
 
Para o aboamento do anticipo do 50 %, é necesario ter xustificados os gastos 
realizados no exercicio 2004.   
 
O 50 % restante despois da xustificación dos gastos realizados e mediante a 
presentación dos seguintes documentos: 
 
- Certificación expedida polo secretario/a ou interventor/a do concello no que 
se detallen os conceptos de gasto e o  período de tempo ao que van referidos.  
 
- Certificación acreditativa das subvencións concedidas para o obxecto 
contemplado no presente convenio, e, en todo caso certificación de que os 
gastos que se presentan como xustificantes da achega provincial, non se 
subvencionaron en ningún dos seguintes programas: 
 

Axudas e subvencións para o fomento de emprego da Consellaría de 
Familia, e Promoción de Emprego, Muller e Xuventude. Ano 2004 
 
Programas dirixidos a concellos para actividades e investimentos 
durante o 2004 de Medio Ambiente. 

 
Convenio de colaboración na Campaña de actuación contra os 
incendios forestais. 
 
Convenios de Servizos Sociais. 
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QUINTA.- LÍMITE Á  ACHEGA PROVINCIAL. OBRIGAS 
 
No suposto de non xustificar a totalidade do gasto previsto minorarase a 
achega da deputación até a cantidade xustificada. No caso de que os gastos 
xustificados foran superiores, a achega da deputación non superará a 
cantidade indicada na segunda cláusula. En calquera caso a cantidade que se 
ha aboar  poderá acadar até o 100 % do gasto xustificado.  
 
Se se obteñen subvencións doutras entidades públicas ou privadas para o 
mesmo obxecto minorarase a achega provincial de tal xeito que as 
subvencións concorrentes non  superen o custo da actividade xustificada polo 
concello conforme ao estabelecido na cláusula anterior.  
 
A certificación do gasto deberá  ter entrada no Rexistro Xeral da Deputación 
até o 30 de xuño do ano 2006, e deberase referir a gastos efectuados durante o 
período de vixencia do convenio.   
 
Para o pagamento das certificacións do gasto o concello deberá estar ao 
corrente das obrigas fiscais coa deputación, (artº. 170.2 da Lei 39/1988, 
reguladora das facendas locais) situación que determinará de oficio a propia 
deputación.  
 
O incumprimento das obrigas derivadas do presente convenio dará lugar á súa 
resolución e no seu caso, á devolución das cantidades percibidas, xunto cos 
xuros de mora correspondentes. 
 
 
SEXTA.- NATUREZA XURÍDICA 
 
O presente convenio ten natureza administrativa, as cuestións litixiosas que 
poidan xurdir en relación con este serán competencia da xurisdición 
contencioso-administrativa. Para a resolución das dúbidas ou lagoas 
existentes estarase ao disposto no Texto refundido da lei de contratos, decreto 
lexislativo  2/200 do 16 de xuño. 
 
En todo aquilo non previsto no presente convenio estarase ao disposto na Lei 
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.  
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SÉTIMA.- VIXENCIA 
 
O presente convenio estenderá a súa vixencia dende o primeiro de xaneiro de 
2005 e rematará unha vez cumprido o seu obxectivo, e en todo caso,  o 31 de 
decembro de 2005. 
 
 
OITAVA.- Resolución do presente convenio 
 
Serán causas de resolución do presente convenio de colaboración as 
seguintes: 
 

a. A denuncia de calquera das partes 
b. O incumprimento dalgunha das cláusulas do convenio 
c. O mutuo acordo das partes 

 
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario con  
data do 
 
 
En proba de conformidade, ambas as partes, asinan o presente convenio nun 
só acto e por cuadriplicado exemplar, no lugar e data expresados no seu 
encabezamento.  

 
 
19.- PROPOSTA SOBRE O NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DA 
DEPUTACIÓN NO CONSELLO GALEGO DE SAÚDE. 
 
 Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión: 
 
 “Nomear representantes da Corporación aos deputados que se indican no 
Consello Galego de Saúde: 
 

Titular: D. Salvador Fernández Moreda, presidente da Deputación Provincial 
da Coruña. 

Suplente: D. Xaime Bello Costa, vicepresidente da Deputación Provincial da 
Coruña.” 
 
20.- PROPOSTA SOBRE O NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES NO 
CONSELLO COMARCAL DA COMARCA DE FERROL. 
 
 Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión: 
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 “Nomear representante da Corporación no Consello Comarcal da Comarca de 
Ferrol ao deputado provincial, D. Xaime Bello Costa, vicepresidente da Deputación 
Provincial da Coruña.” 
 
 
 
 Sen máis asuntos dos que tratar remata a sesión sendo as doce horas e quince 
minutos, procedéndose a redactar a acta e autorizándose a  súa transcrición, que asino 
co Ilmo. Sr. Presidente, de todo o cal, eu, o Secretario, dou fe. 


