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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CELEBRADA O DÍA 06 DE 
XUÑO DE 2018. 
 

Na Casa do Concello de Silleda, sendo as ONCE HORAS E TRINTA MINUTOS do día SEIS 
DE XUÑO DE DOUS MIL DEZAOITO, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde  MANUEL CUIÑA 
FERNÁNDEZ, reúnese a Xunta de Goberno Local, coa asistencia do tenente de Alcalde  KLAUS 
BREY MONTAÑA e os concelleiros ANA LUISA GONZÁLEZ COSTA, JESUS TABOADA LÁZARA e 
Mª del PILAR PEÓN IGLESIAS. 
 
Interventor da Corporación: LEOPOLPO MOURE DOPICO 

Secretario da Corporación: MANUEL QUINTÁNS QUEIRUGA, que da fe. 
 

O Sr. Alcalde declara aberta a sesión que se desenvolve conforme á Orde do Día seguinte: 
 
1º.-  ACTA DA SESIÓN ANTERIOR. 
2º.-  APROBACIÓN DE CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS DEPORTIVAS, CULTURAIS E 

VECIÑAIS. 
3º.-  EXPTE. 1399/2018. BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 3 SOCORRISTAS PARA AS 

PISCINAS. 
4º.-  SERVIZOS SOCIAIS. 
5º.-  DAR CONTA DE TRÁMITES, ESCRITOS E ASUNTOS VARIOS. 
6º.-  EXPTE. 1326/2018. APROBACIÓN DE PLIEGOS. CONTRATACIÓN DO SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLES A VEHÍCULOS E MAQUINARIA DO PARQUE MÓBIL DO CONCELLO DE 
SILLEDA. 

7º.-  EXPTE. 1235/2018. APROBACIÓN DE PLIEGOS. SUMINISTRO DE PELLETS DE MADEIRA 
DESTINADO PARA A CALEFACCIÓN E AQS DOS INMOBLES MUNICIPAIS, ASÍ COMO O 
MANTEMENTO DE CALDEIRAS DE BIOMASA. 

8º.-  URBANISMO. 
 

 
1º.-  ACTA DA SESIÓN ANTERIOR. 

 
Queda aprobada a Acta da sesión do; 
- 26 de Abril de 2018 

 
 
 2º.-  APROBACIÓN DE CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS DEPORTIVAS, CULTURAIS E 

VECIÑAIS. 
 
 2.1.-  Expediente 320/2018. Concesión de Subvencións Deportivas. Ano 2018 

 
 Á vista da proposta do 14/05/2018, da  Comisión Valorativa das solicitudes de subvencións 
para entidades deportivas do Concello de Silleda para este exercicio 2018, do seguinte teor: 
 
"En Silleda a 14 de Maio de 2018, reunidos para a valoración das Subvencións Deportivas do Concello de 

Silleda: 
 

Concelleiro de Medioambiente: D. Klaus Brey Montaña. 
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Funcionario: D. David García 
Concelleira de Deportes: Dna. Ana Luisa González 

 
Acordan: 

 
Vista documentación aportada polos clubs e asociacións deportivas unha vez feita a valoración por 

puntos según as Bases feitas públicas no BOPP nº 30 do 12 de febreiro do presente ano, aprobar as axudas 
quedando do seguinte xeito: 
 

CLUB/SOCIEDAD PUNTOS IMPORTE € 

E.F Silleda 72 6.695 Euros 

S. D. Bandeira 65 5.750 Euros 

S.D. Silleda 45 3.995 Euros 

C.F. Lamela 41 3.525 Euros 

C.F. Laro 40 3.435 Euros 

Soc. D. Caza e Pesca 49 3.000 Euros * (Importe solicitado) 

BTT Trasdeza 26 2.250 Euros 

Clube Petanca Bandeira 22 1.890 Euros 

Club Padel Deza 14 1.200 Euros 

C. Pesca Deportiva Río Deza 9 770 Euros 

C. Castillo Deza 9 600 Euros (Importe solicitado) 

C. Tiro Arco Toxarco 6 525 Euros 

 
 Visto o informe favorable de intervención. 
 
 Polo exposto, e de acordo coa proposta que se acaba de transcribir, esta Xunta de Goberno 
Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 15 de xuño de 2015, pola 
unanimidade dos seus membros presentes, ACORDA outorgar as subvencións para entidades 
deportivas do Concello de Silleda para este exercicio 2018 nos termos que figuran na proposta da 
Comisión. 
 
 2.2.- Expte, 321/2018. Outorgamento de subvencións para Entidades Culturais do 
Concello de Silleda.  
 Expte. 316/2018. Outorgamento de subvencións para a realización de Actividades de 
Promoción da Participación Social e/ou Veciñal, no Concello de Silleda. 
 
 Á vista da proposta do 21/05/2018, da  Comisión Valorativa das solicitudes de subvencións 
culturais e de participación social do Concello de Silleda para este exercicio 2018, que literalmente dí: 
 
"A Comisión de Valoración das Subvencións Municipais do Concello de Silleda para o exercicio 2018, reunida o 21 de 
maio de 2018 e conformada por: 
 
- Ana Luisa González Costa, Concelleira de Cultura. 
- Rosa María García, Traballadora municipal con experiencia en tramitación de subvencións. 
- Sara Blanco Gil, Técnica de Cultura. 
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Acordan: 
 
Outorgar o reparto de subvencións a entidades culturais e de participación social, en base aos criterios establecidos 
nas bases regulaoras: 
 

Subvencións a asociacións culturais 

Asociación Puntuación Outorgado 

Banda de Música Municipal de Silleda 53 18.700 

Asociación da Banda de Música RC de Bandeira 47 14.570 

Xirandola 46 5.840 

Fortín da Pomba 34 5.340 

Coral Polifónica Trasdeza 29 3.450 

Vista Alegre 41 3.000 

Coro Vales Mahía 22 2.100 

Gaiteiros da Pereiriña 20 700 

A son da Fervenza 20 700 

Amigos de Silleda 19 600 

O Cruceiro de Breixa 19 600 

Sociocultural de Cortegada 13 500 

Coto do Castelo 13 500 

Anpa Musiquiños 13 500 

Cultural e Veciñal de Refoxos 7 300 

Cultural e Veciñal Ansemil-Martixe 7 300 

Amigos do grupo de gaitas Carqueixas 7 300 

Subvencións a asociacións de participación social 

Asociación Puntuación Outorgado 

Feiral Semana Verde 35 370 

Veciños de Laro 35 370 

Vilar de Trasdeza 35 370 

Mulleres do Municipio de Silleda 33 350 

Santiago Apostol 33 350 

Anpa Brincadeira 33 350 

Axóuxere de Fiestras 33 350 

Copa do Castro 25 320 

Avema 25 320 

San Miguel de Lamela 23 300 

Avecuco de Cortegada 23 300 

Mulleres de Abades 19 270 

Mulleres Fervenza do Castelo 19 270 

Amigos da Casa Escola de Paredes 19 270 

Mulleres San Martiño de Rellas 19 270 

A Costa de Abades 19 270 

 

 Visto o informe favorable de intervención. 
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 Polo exposto, e de acordo coa proposta que se acaba de transcribir, esta Xunta de Goberno 
Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 15 de xuño de 2015, pola 
unanimidade dos seus membros presentes, ACORDA outorgar as subvencións para a realización de 
Actividades Culturais e de Participación Social do Concello de Silleda para este exercicio 2018 nos 
termos que figuran na proposta da Comisión. 
 

 
 3º.-  EXPTE. 1399/2018. BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 3 SOCORRISTAS PARA 

AS PISCINAS. 
 
 Dase conta da Resolución da Alcaldía, de data 05 de xuño de 2018 (Decreto 2018-0382) 
relativo a contratación de tres traballadores desempregados, a xornada completa para realización do 
servizo denominado EQUIPO DE SALVAMENTO E SOCORRISMO PISCINAS MUNICIPAIS DE 
SILLEDA para o verán 2018. e que transcríbese a continuación: 
 
“DECRETO DE ALCALDÍA 
 

Vista a necesidade urxente de  proceder á contratación de tres traballadores desempregados,  a xornada 
completa par a realización do servizo denominado EQUIPO DE SALVAMENTO E SOCORRISMO 

PISCINAS MUNICIPAIS DE SILLEDA para o verán 2018. 
 
Vista a concesión de subvencións  da  Consellería de Economía, Emprego e Industria regulada na Orde do 

12.12.2017  do  DOG número 8 do 11 de xaneiro de 2018 , pola que se establecen as Bases que regulan as 
axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de 

colaboración coas entidades locais e se procede a súa convocatoria para o exercicio do ano 2018. 
 
Visto  que a Xunta de Galicia en resolución de data 25 de maio de 2018  adoptou, ente outros acordos  o da  

concesión de 10.362,42 Euros ao Concello de Silleda,  para a contratación laboral de 3 Socorristas 

conforme ás ocupacións descritas anteriormente , que haberán de ser clasificados dentro do grupo 2 de 
cotización , e contratados a tempo  completo por un período de dous meses. 
 

Vistas as bases de selección redactadas polos servizos municipais, 
 

En uso das facultades outorgadas a esta alcaldía polo artígo 21 da 7/1985 de 2 de abril de Bases 
de Réxime Local en materia de persoal, esta Alcaldía-Presidencia RESOLVE: 

 
 1.- PRIMEIRO: Proceder á convocatoria e aprobar as bases para a selección de 3  traballadores 

desempregados para a realización da obra ou servizo  denominado Equipo de Salvamento e Socorrismo 

Piscinas Municipais de Silleda. con cargo ao Concello de Silleda e ao referido Programa da Consellería 
de Economía , Emprego Industria,  que se transcriben. 
 

BASES PARA A SELECCIÓN DE  TRES TRABALLADORES DESEMPREGADOS PARA A REALIZACIÓN 
DO  SERVIZO DENOMINADO  SALVAMENTO E SOCORRISMO  PISCINAS DE  MUNICIPAIS  DE 

SILLEDA PARA O VERÁN DE 2018,     
 

1.- OBXECTO 
 
 É obxecto destas bases e  regular o procedemento para a selección de  tres traballadores 

desempregados para a súa contratación en Réxime Laboral, mediante contrato por obra ou servicio 

determinado  a xornada completa.  
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  O número de traballadores a contratar será o que se indica a continuación: 
 

 3 socorristas  por un prazo de duración do contrato de  2 meses , a xornada completa. Data de 

inicio  1 de xullo de 2018. Data de remate 31 de agosto  de 2018. 
 

2..- REQUISITOS DOS ASPIRANTES: 
 
  Para optar ás prazas os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos:  
 

a) Ser Español/a ou nacional doutro Estado membro da Comunidade Europea, ou nacional 
dalgún estado no que, en virtude dos tratados internacionais. 
 

b) Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder, no seu caso da idade máxima de xubilación. 
 

c) Estar en posesión do TÍTULO OFICIAL DE SOCORRISTA ACUÁTICO OU TITULACIÓN 

EQUIVALENTE QUE A ENGLOBE,  que se deberá acreditar mediante documentación 

oficial e  inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia de 

conformidade co disposto no Decreto 104/2012, do 16 de marzo. No caso de comunitarios ou 
estranxeiros a titulación haberá de estar convalidada polo órgano competente. 

 

d) Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o normal desenvolvemento das función 

correspondentes ás devanditas prazas. Acreditarase mediante declaración xurada.  
 

e) Non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das establecidas 
na lexislación vixente. Acreditarase mediante declaración xurada. 

 

f)  Non estar incurso en ningunha causa de incapacidade e incompatibilidade das establecidas 

na lexislación vixente. Acreditarase mediante declaración xurada. 
 

g) Non estar sancionado por causas establecidas na Lei 26/2015 de 28 de xullo, para o que 
presentará a Certificación Negativa do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais.  

 

h) Deberán ser demandantes de emprego  que estean inscritos  como desempregados no Servizo 

Público de Emprego de Galicia. 
 

i) Non haber sido contratados por un periodo igual ou superior a seis meses con cargo ás 
axudas concedidas no ano 2017, pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, no 

ámbito de colaboración coas entidades locais e coas entidades sen ánimo de lucro, en materia 
de políticas activas de emporego, para a contratación de persoas traballadoras 

desempregadas.  
 

j) Estar en posesión do permiso de conducir tipo B1 e dispor de vehículo. Isto ültimo 

acreditarase mediante declaración xurada.  
 

3- PARTICIPACIÓN E PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
 

- De acordó ao estipulado nas Bases da Orde da Consellería de Economía,Emprego e Industria, a 

convocatoria será realizada a partir da Oferta de Emprego entre os desempregados/as, 
inscritos na Oficina do Servizo Público de Emprego de Lalín.  

 

- Aquelas persoas seleccionadas polo Servizo Público de Emprego,  deberán presentarse no 
Concello   a data indicada na carta que lles enviará dito servizo e achegarán a 
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documentación que se especifica  nas presentes Bases, no prazo de dous días hábiles desde 

a data de presentación.  
 

5.-DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 

a) Solicitude de participación anexas ás Bases 
b) Título  Oficial de Socorrista Acuático  ou equivalente homologado. 
c) Acreditación e inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas.  
d) Certificado negativo do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais.  
e) Fotocopia compulsada do DNI 
f) Fotocopia compulsada do carné de conducir. 
g) Copia da tarxeta de demanda de emprego actualizada. 
h) Certificados correspondentes aos méritos alegados.  
i) Declaracións xuradas ás que se refire o apartado 2 das presentes bases. 

 
Unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes, serán publicadas no taboleiro de anuncios do 

concello as listas de admitidos e excluídos coa motivación da exclusión, elevándose á definitiva a lista 

provisoria de admitidos de  non existir excluídos e outorgarase un día hábil aos excluídos para que no seu 
caso presenten alegacións. Trala lista provisoria elevada a definitiva ou a lista definitiva de admitidos, 

procederase a determinar o día e hora en que se reunirá o Tribunal calificador para valoración dos 

méritos dos aspirantes admitidos e citarase aos aspirantes para a entrevista persoal. (Esta citación non 

será persoal, publicarase no taboleiro de anuncios do concello). 
 
6.-TRIBUNAL CALIFICADOR 
 

1.- Composición do Tribunal  
 Presidente: Ismael Blanco Couto ( Funcionario municipal) 
 1º Vogal:José Luis García Montoto ( Técnico municipal) 
 2º Vogal: Alfredo Abeledo Penas( Técnico municipal) 

Secretario: David García Lareo ( Funcionario municipal con voz pero son voto) 
 
Fixarase no Taboleiro de Edictos do Concello a lista de admitidos, o día e hora en que teñan lugar as 

probas, listaxe de puntuacións, así como calquera tipo de comunicación relacionada co proceso de 

selección.  
 

2.- Abstención e recusación. 
 

 Os membros dos tribunais deberán absterse de formar parte destes cando concorran as 

circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 40/2015, notificándollo á autoridade convocante. Os 
aspirantes poderán recusalos de acordo co artigo 24 da mencionada lei.  
 
3.- Constitución e actuación 
 

 O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos membros . 
En todo caso, será precisa a asistencia do Presidente e do Secretario.  
 

 A actuación do tribunal axustarase estrictamente ás bases da convocatoria. O Tribunal valorará 
en primeiro lugar a entrevista persoal e unha vez valorada esta procederase á valoración do resto dos 

méritos presentados polos aspirantes.  
 

 O Tribunal queda facultado para resolver as dúbidas que se presenten e tomar os acordos 

necesarios para a boa orde do proceso selectivo en todo o non previsto nas bases. As decisións 
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adoptaranse por maioría dos votos dos membros persentes e en caso de empate decidirá o voto de calidade 

do presidente do tribunal.  
 

 O Tribunal poderá dispoñer a incorporación de asesores especialistas para valorar os méritos 

aportados polos participantes que estime pertinentes, que se limitarán ó exercicio das súas especialidades 
técnicas en base exclusivamente ás que colaborarán co órgano de selección. Poderán estar presentes na 

selección en calidade de observadores, un representante de cada unha das Centrais Sindicais que ostente a 
condición de máis representativa. As Centrais Sindicais comunicarán ao Concello a súa vontade de 

participar na selección, a efectos de que sexan citados ás sesións dos órganos de valoración e selección. 
 
4. Vinculación das resolucións do Tribunal. 
 

 O presidente da Corporación resolverá de acordo coa proposta do tribunal, que terá carácter 
vinculante e tendo en conta que o número de seleccionados non pode superar o de prazas convocadas.  
 
 De conformidad eco Art. 60.8 da Lei 7/2007, de 12 de abril , do Estatuto Básico do Empregado 

Público, co fin de asegurar a cobertura do posto de traballo convocado, si se producise a renuncia do 

aspirante seleccionado, antes do seu  nomeamento ou toma de posesión, o Alcalde-presidente poderá 
requirir do órgano de selección relación complementaria dos aspirantes que sigan ao proposto, para ou 

seu posible nomeamento. 
 

7. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO 
 
Primeiro: Entrevista persoal. En esta fase o Tribunal valorará, entre outros, os seguintes aspectos: 

aptitudes, actitudes, habilidades, valores, coñecementos relacionados co posto de traballo a cubrir.  

Valorarase ata un máximo de 4 puntos (4,00 puntos). 
 

Segundo: Valoraranse os méritos determinados a continuación que sexan alegados e plenamente 
xustificados polos solicitantes no momento de presentación da instancia para participar neste proceso 

selectivo. Puntuarase de acordo co seguinte baremo e ata un máximo de cinco puntos. ( 5,35 puntos). 
 

A) Situación Laboral: 
 
A.1 F) Persoas paradas de longa duración. (máximo de 1,50 puntos). 
  
A permanencia en situación de desemprego acreditarase mediante documento acreditativo de 
periodos de desemprego, emitido pola Oficina de Emprego. Unicamente se terá en conta o último 

período de permanencia nesta situación.  
 
 B) Participación en cursos ou xornadas, outorgados por organismos oficiais, sempre que teñan 

relación directa coas actividades a desenvolver no posto de traballo ao que se opta (Máximo de 
1,30       puntos). 
 

Cursos de máis de 50 horas…………………………… 0,50 puntos/curso 
Cursos de entre 20-50 horas…………………………… 0,20 puntos/curso 
Cursos de menos de 20 horas…………………………. 0,10 puntos/curso  

             
 A formación dos traballadores acreditarase mediante a presentación de copia dos certificados 
acreditativos de ter realizada a acción formativa, na que conste o número de horas de formación realizada. 

No caso de que non conste o número de horas de acción formativa entenderase que teñen unha duración 
inferior a 20 horas e puntuarase con 0,10 puntos por curso.  
 

 C) Por ser muller vítima de violencia. (0,50 puntos). Esta condición valorarase mediante informe 
dos Servizos Sociais do concello ao que pertenza a candidata. 
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 D) Menores de 30 anos. (0,45 puntos). 
 

 E)Persoas desempregadas que esgotasen as prestacións e subsidios de desemprego a que tivesen 

dereito.(0,35 puntos) 
 

 F) Persoas desempregadas maiores de 45 anos. ( 0, 30 puntos). 
 

G) Por ser integrante de colectivos desfavorecidos, especialmente  persoa beneficiaria da renda de 

integración social de Galicia. (0,25 puntos). 
 

H) Por tratarse de candidatos con existencia de cargas familiares.( 0,20 puntos). 
 
I)Por estar inscrito /a na Bolsa de Emprego do Concello. (0,50 puntos).  

  
8.- LISTA DE APROBADOS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO  
 

 A puntuación definitiva e a orde de cualificación estarán determinados pola suma de puntuacións 

obtidas a tenor das bases. 
 

 Finalizado o proceso selectivo, remitirase acta da última sesión ao Presidente da Corporación 
para que faga o nomeamento, sendo propostos os candidatos que obteñan maior puntuación. A lista das 

persoas seleccionadas publicarase no Taboleiro de Edictos do Concello.  
 
 Así mesmo publicarase a proposta de integración en Bolsa de Reserva, para os casos de baixa ou 

renuncia por parte dalgún dos contratados dos traballadores que superaron o  proceso superior selectivo 

por orde de puntuación. 
 

 Non se poderá aprobar nin declarar que superaron as probas selectivas un número de aspirantes 
superior ao das prazas convocadas. 
 

 Se algún dos aspirantes fose proposto para a contratación en máis dunha das categorías, este 
deberá optar por un dos postos renunciando nas outras categorías,  sen prexuízo de que pase a ocupar o 

último lugar na bolsa de reserva.  
 

9.- CONTRATACIÓN E PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
9.1.- Os seleccionados deberán aportar antes da normalización do contrato a seguinte documentación, 

sempre que non a tivesen presentado con anterioridade: 
 
 - Título ou documento esixido para participar no proceso selectivo. 
 

-Declaración xurada de non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de 

ningunha administración pública nin atoparse inhabilitado para o exercicio das función públicas.  
 

-Declaración xurada de non estar incurso en causa de incapacidade ou incompatibilidade referida 

ao momento de toma de posesión.  
 
-Certificación acreditativa de non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o normal 

desenvolvemento da súa función.  
 

- Número de conta corrente para realizar o ingreso da nómina e da tarxeta da S. Social.  
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9.2.-Os que non presenten a documentación esixida (non sendo por causa de forza maior), non poderán ser 

nomeados e quedarán anuladas todas as súas actuacións sen prexuízo doutras responsabilidades nas que 
puidesen incorrer. 
 

10.- NOMEAMENTO  E FORMALIZACIÓN DOS CONTRATOS 
 

Finalizada a selección formalizarase o oportuno contrato laboral temporal   por obra ou servicio 
determinado.  
 

11.- NORMA FINAL 
 

 11.1.- O só feito de presentar instancia coa que solicita participar na convocatoria constitúe 

sometemento expreso dos aspirantes ás bases reguladoras dela, que ten consideración de lei reguladora da 
convocatoria.  
 
 11.2.- Esta convocatoria, e cantos actos administrativos se deriven dela e da actuación do órgano 

de selección poderán ser impugnados polos interesados nos casos, termos e na forma que dispón a Lei 

30/92 de 26 de novembro e demais lexislación de aplicación.  
 

 11.3.- O órgano de selección é competente para resolver as dúbidas que se presenten e tomar os 
acordos necesarios para o bo funcionamento desta convocatoria. 
 

 11.4.- Todos os avisos, citacións e convocatorias que se realicen aos aspirantes que non sexan os 
que obrigatoriamente se mencionan nestas bases, realizaranse únicamente por  medio do Taboleiro de 

Edictos do Concello.  
 
Segundo.- Trasladar dito acordo á Intervención para o seu coñecemento e fiscalización. 
 
Terceiro.- Dar conta desta Resolución ó Pleno da Corporación na vindeira sesión que celebre.” 
 
 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda quedar enterada da resolución 
anteriormente transcrita.  
 
 
 4º.-  SERVIZOS SOCIAIS. 
 
 4.1.- Expte. 485/2018. Informe Social de G.B.C. 
 
 Dase conta do informe social emitido pola traballadora social M.ª Celia González Peteiro, de 
data 10 de maio de 2018, en relación a solicitude de axuda de emerxencia social presentado por 
G.B.C. 
 
 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda desestimar a axuda solicitada, en base o 
informe anteriormente mencionado. 
 
 4.2.- Expte. 1409/2018. Informe Social de R.H.I. 
 
 Dase conta do informe social emitido pola traballadora social M.ª Celia González Peteiro, de 
data 06 de xuño de 2018, en relación a solicitude de axuda de emerxencia social presentado por R.H.I. 
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 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda desestimar a axuda solicitada, en base o 
informe anteriormente mencionado. 
 
 4.3.- Expte. 485/2018, Informe Social de J.E.R. 
 

Visto o informe preceptivo da traballadora social do Concello, Mª Celia González Peteiro, de 
data 30 de maio de 2018, a Xunta de Goberno Local 
 

ACORDA: 
 

Prestar aprobación o expediente de emerxencia social tramitada a nome de J.E..R., polos 
seguintes importes: 
 

- Desprazamento (Ida, espera e volta) ………….. 162,81 € 

 
 
 5º.-  DAR CONTA DE TRÁMITES, ESCRITOS E ASUNTOS VARIOS. 
 
 5.1.- Expte. 1576/2017. Campo de Fútbol Bandeira Fase I. 
 
 Dase conta do escrito remitido pola Deputación Provincial de Pontevedra, (Rexistro de Entrada 
2018-E-RC-2364) remitindo acordo da Xunta de Goberno da Deputación celebrada o 21 de maio de 
2018, relativo ó investimento “Proxecto dotación herba sintética campo de fútbol Gandareira-Bandeira 
(Fase I) incluido no PICEI/16, mediante o cal aproban o modificado núm. 11-2017 do investimento 
anteriormente mencionado. 
 
 A Xunta de Goberno Local queda enterada deste escrito. 
 
 5.2.- Expte. 1477/2017. Campo de Fútbol Bandeira Fase II. 
 
 Dase conta do escrito remitido pola Deputación Provincial de Pontevedra, (Rexistro de Entrada 
2018-E-RC-2363) remitindo acordo da Xunta de Goberno da Deputación celebrada o 21 de maio de 
2018, relativo ó investimento “Campo de fútbol Bandeira (Fase II), mediante o cal concédese a 
cantidade de 176.534,23 € con destino o investimento anteriormente mencionado, cun orzamento polo 
importe de 882.671,16 €. 
 
 A Xunta de Goberno Local queda enterada deste escrito. 
 
 5.3.- Expte. 990/2018. Solicitud de informe APLU. 
 
 Dase conta do escrito remitido polo Servizo Provincial da Axencia de Protección da Legalidade 
Urbanística de Pontevedra, Rexistro de Entrada 2018-E-RC-2361, no que se solicita copia de reportaxe 
fotográfico da edificación destinada a granxa de coellos, cunha superficie construida total de 201,30 m2 
en planta baixa presentadas xunto á solicitude de recoñecemento da existencia dunha explotación 
agrícola ou gandeira aprobada pola Xunat de Goberno Local deste Concello en sesión 09/09/2004 da 
que era titular Mª Luis Iglesias González. Dita edificación atópase na parcela 657 polígono 507, no 
lugar de Carballeda, nº 15, parroquia de Taboada (Silleda), que figura a nome de Susana Ojea 
Rodríguez e Oscar Lois Bravo. 
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 A Xunta de Goberno Local queda enterada deste escrito. 
 
 5.4.- Expte. 550/2018. Mellora da mobilidade peonil na EP 6518 Silleda-Ponte. 
 
 Dase conta do escrito remitido pola Deputación Provincial de Pontevedra, Rexistro de Entrada  
2018-E-RC-2277, remitindo aprobación o convenio de colaboración entre a Deputación e o Concello de 
Silleda para a execución do proxecto “Mellora da mobilidade peonil na EP 6518 Silleda-Ponte (Tramo I) 
do P.K. 0+435 ó P.K. 0+876” 
 
 A Xunta de Goberno Local queda enterada deste escrito. 
 
 5.5.- Expte. 286/2018. Aprobación/Revisión do Planeamento Xeral. 
 
 Dase conta do escrito remitido pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras, Rexistro de Entrada 2018-E-RC-2275, comunicando que en virtude da Resolución da 
Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de data 22 de febreiro de 2018, procédese o 
reaxuste dos importes das anualidades nas que se ten distribuída a axuda quedando establecida esta 
no seguinte cronograma de execución: 
 

Fase de execución Porcentaxe Importe Anualidades 

5º Ab Aprobación definitiva 20% 26.224,75 € 2018 – 26.224,75 € 

 
 A Xunta de Goberno Local queda enterada deste escrito. 
 
 5.6.- Expte. 1364/2018. Augas de Galicia. 
 
 Dase conta do escrito remitido polos Servizos Centrais de Augas de Galicia, Rexistro de 
Entrada 2018-E-RC-2300, en relación o expediente DH.W36.59966 polo que legalízanse as obras de 
arranxo dunha pista antiga e de colocación de un tubo para paso sobre un regato afluente do río Toxa-
Deza, actuacións sitas nas parcelas de referencia catastral 36052A053001390000KH, 
36052A053001680000KS e 36052A053001450000KB ao seu paso  polo lugar de Pedrouzo, parroquia 
de Graba (Santa María) – Silleda, sendo o solicitante Maximino Louzao Vigide. 
 
 A Xunta de Goberno Local queda enterada deste escrito. 
 
 5.7.- Expte. 617/2018. Cemiterio Parroquial Santa María de Cortegada (Silleda). 
 
 Dase conta do escrito remitido pola Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade en 
Pontevedra, Rexistro de Entrada 2018-E-RC-2298, remitindo informe sobre a regularización do 
cemiterio parroquial de Santa María de Cortegada (Silleda). 
 
 A Xunta de Goberno Local queda enterada deste escrito. 
 
 5.8.- Expte. 617/2018. Cemiterio Parroquial Santa María de Cortegada (Silleda). 
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 Dase conta do escrito remitido pola Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade en 
Pontevedra, Rexistro de Entrada 2018-E-RC-2299, mediante o cal autorízase a apertura e posta en 
funcionamento da zona rematada do proxecto de ampliación do cemiterio parroquial de Santa María de 
Cortegada (Silleda). 
 
 A Xunta de Goberno Local queda enterada deste escrito. 
 
 
 6º.-  EXPTE. 1326/2018. APROBACIÓN DE PLIEGOS. CONTRATACIÓN DO 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHÍCULOS E MAQUINARIA DO PARQUE MÓBIL 
DO CONCELLO DE SILLEDA. 

 
Visto que o obxecto do contrato é a contratación, por procedemento aberto simplificado, do 

suministro de combustible para vehículos e maquinaria do parque móbil do Concello de Silleda. 
 

Visto o informe emitido polo Secretario, de data 28 de maio de 2.018. 
 

Visto o informe emitido pola Intervención do Concello, de data 28 de maio de 2.018. 
 

Vistos o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e Técnicas da contratación do 
suministro de combustible con destino aos vehículos e maquinaria do Concello de Silleda. 
 

Polo exposto, esta Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo 
Alcaldía na resolución de 15 de xuño de 2015, pola unanimidade dos seus membros, ACORDA:  
 
PRIMEIRO: APROBAR o expediente de contratación, por procedemento aberto simplificado, do 
suministro de combustible con destino aos vehículos e maquinaria do Concello de Silleda,  cun 
presuposto base de licitación é de 43.000 euros/ano, taxas e impostos incluídos (O seu cálculo, de 
conformidad coa Memoria económica do contrato, debe ser elaborado de acordo co disposto no art. 
100 LCSP.) e o valor estimado do contrato é de 71.074,38 euros, IVA a parte (que sería 14.925,61 €, 
tomando como periodo de execución un ano e a posibilidade dunha prórroga por igual periodo (O valor 
estimado do contrato se calcula tendo en conta os parámetros sinalados no art. 101 LCSP, é dicir, o 
importe total do contrato, sen incluír o Imposto sobre o Valor Engadido, así como calquera forma de 
eventual prórroga do contrato e a totalidade das modificacións ao alza previstas no PPT.) 
 
SEGUNDO.- Autorizar a contía con cargo á aplicación orzamentaria 151-22103 e 161-22103, do estado 
de gastos do Orzamento Municipal vixente. 
 
TERCEIRO.- Aprobar os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e Técnicas que rexerán o 
contrato. 
 
ANEXO: 
 
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACIÓN DO 
SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHÍCULOS (E MAQUINARIA) DO PARQUE MÓBIL 
DO CONCELLO DE SILLEDA 
 

TITULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS 
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CAPITULO I.- RÉXIME XURÍDICO 

 
CLÁUSULA 1. OBXECTO DO CONTRATO 
 
1.1. O obxecto do contrato é o subministro de combustible con destino aos vehículos e 
maquinaria do Concello de Silleda, na medida das necesidades que a Corporación demande e 
de conformidade co contido do Prego de Prescripciones Técnicas Particulares así como os 
factores de todo orde a ter en conta. 
 
1.2. Debido ás peculiaridades do subministro, segundo se establece no Prego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o mesmo non é susceptible de dividilo en lotes, dado que se trata dun 
subministro de de carburantes en estación de servizo, na que a parte máis representativa do 
contrato é o gasóleo,non se considera oportuno proceder a división por lotes de tipo de 
combustible ou vehículos, dado que o obxecto é o de centralizar o servizo, non de dispersarlo. 
 
CLÁUSULA 2. CODIFICACIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO 
 
2.1. O código que corresponde ao contrato é o seguinte: 
 
- Nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV): 09100000-Combustibles. 
 
CLÁUSULA 3. NECESIDADE ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE O CONTRATO 
 
3.1. A necesidade de subministrar combustible para o funcionamento dos diferentes vehículos 
dos servizos dependentes do Concello, xustifícase a idoneidade de realizar a contratación con 
empresas comercializadoras acorde coa regulación sectorial do mercado de hidrocarburos, 
atendendo aos principios establecidos no Preego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
CLÁUSULA 4. RÉXIME XURÍDICO DO CONTRATO 
 
4.1. Este contrato ten carácter administrativo e a súa preparación, adxudicación, efectos e 
extinción rexerase polo establecido neste prego e no de o correspondente de prescripciones 
técnicas particulares, e para o non previsto neles será de aplicación a Lei 9/2017, de 8 de 
novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamiento xurídico 
español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de 
febreiro de 2014 (en diante, LCSP), o Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se 
desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (en 
diante, RD 817/2009), e o Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o 
Reglamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas e estea vixente trala entrada 
en vigor do Real Decreto 817/2009 (RGLCAP); supletoriamente aplicaranse as restantes normas 
de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado. 
 
4.2. As partes quedan sometidas expresamente ao establecido neste pliego e no seu 
correspondente de prescripciones técnicas particulares. Ambos pliegos teñen carácter 
contractual xunto coa oferta do adjudicatario, polo que deberán ser asinados, en proba de 
conformidad polo adjudicatario, no mesmo acto de formalización do contrato. 
 
4.3. En todo caso, as normas legais e reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación 
en todo o que non se opoña á LCSP. 
 
CLÁUSULA 5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN E RESPONSABLE DO CONTRATO 
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5.1. Órgano de contratación: De conformidade co art. 61 LCSP, a representación das entidades 
do sector público en materia contractual corresponde aos órganos de contratación, unipersonais 
ou colexiados que, en virtude de norma legal ou reglamentaria ou disposición estatutaria, teñan 
atribuída a facultade de celebrar contratos no seu nome. A disposición adicional segunda da 
LCSP dispón que as competencias do órgano de contratación exerceranse pola Alcaldía cando o 
seu valor estimado non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento nin, en 
calquera caso, a cuantía de seis millóns de euros, incluídos os de carácter plurianual cando a 
súa duración non sexa superior a catro anos, eventuales prórrogas incluídas sempre que o 
importe acumulado de todas os seus anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referido 
a losrecursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a cuantía sinalada. 
 
5.2. Responsable do contrato: 
 
Ao responsable do contrato que designe o órgano de contratación correspóndelle, de acordo co 
disposto no art. 62.1 LCSP, supervisar o seu execución e adoptar as decisións e dictar as 
instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada, dentro do 
ámbito de facultades que o órgano de contratación atribúalle. O Responsable do contrato 
exercerá as súas funcións sen prexuízo da unidade encargada do seguimiento e ejecución 
ordinario do contrato que figure no Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Ademais, son 
funcións do responsable do contrato: 
 
a) Interpretar o Prego de Prescripciones Técnicas Particulares e demais condicións técnicas 
establecidas no contrato ou en disposicións oficiais. 
 
b) Esixir a existencia dos medios e organización necesarios para a prestación dos servizos en 
cada unha das súas fases. 
 
c) Dar as ordes oportunas para lograr os obxectivos do contrato. 
 
d) Propoñer as modificacións que conveña introducir para o bo desenvolvemento do contrato. 
 
e) Tramitar cantas incidencias xurdan durante o desenvolvemento do contrato. 
 
f) Convocar cantas reunións estime pertinentes para o bo desenvolvemento dos servizos e o seu 
supervisión, á que estará obrigada a asistir a representación da empresa adxudicataria, asistida 
daqueles facultativos, técnicos, letrados ou especialistas da mesma que teñan algunha 
intervención na ejecución do servizo. A Administración ten a facultade de inspeccionar e de ser 
informada do proceso de fabricación ou elaboración do produto que haxa de ser entregado como 
consecuencia do contrato, podendo ordenar ou realizar por si mesma análise, ensaios e probas 
dos materiais que se vaian a empregar, establecersistemas de control de calidade e dictar cantas 
disposicións estime oportunas para o estrito cumprimento do convido. 
 
CLÁUSULA 6. PERFIL DO CONTRATANTE 
 
6.1. O Concello de Silleda ten aloxado o seu perfil de contratante na páxina web da Plataforma 
de Contratación do Estado (https://contrataciondelestado.é), que conta co dispositivo que permite 
acreditar fehacientemente o momento de inicio da difusión pública da información que se inclúe 
no mesmo, ao amparo do art. 347 LCSP. 
 

CAPITULO II- DO CONTRATO 
 
CLÁUSULA 7. PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN 
 
7.1. O presuposto base de licitación é de 43.000 euros/ano, taxas e impostos incluídos. 
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7.2. O seu cálculo, de conformidad coa Memoria económica do contrato, debe ser elaborado de 
acordo co disposto no art. 100 LCSP. 
 
CLÁUSULA 8. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 
 
8.1. O valor estimado do contrato é de 71.074,38 euros, IVA a parte (que sería 14.925,61 €, 
tomando como periodo de execución un ano e a posibilidade dunha prórroga por igual periodo. 
 
8.2. O valor estimado do contrato se calcula tendo en conta os parámetros sinalados no art. 101 
LCSP, é dicir, o importe total do contrato, sen incluír o Imposto sobre o Valor Engadido, así como 
calquera forma de eventual prórroga do contrato e a totalidade das modificacións ao alza 
previstas no PPT. 
 
CLÁUSULA 9. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
9.1. A execución do subministro está amparada polos créditos que se indican a continuación: 
151-22103 e 161-22103 
 
CLÁUSULA 10. FORMA DE PAGO 
 
10.1. De acordo co art. 301 LCSP o contratista terá dereito ao abono do subministro 
efectivamente realizado, de acordo co prezo convido. O abono do prezo por parte da 
Administración farase unha vez que o subministro se realice de conformidade, mediante pagos 
periódicos mensuales vencidos, en base á factura presentada polo contratista e conformada polo 
responsable do servizo e o Concelleiro delegado de Facenda, debendo acreditarse pola 
devandita unidade a conformidade co subministro prestado. 
 
10.2. A facturación realizarase de acordo coa Ley 25/2013 de 27 de decembro de Impulso da 
factura electrónica. 
 
10.3. As facturas serán orixinais e axustaranse ao establecido no Real Decreto 1619/2012 de 30 
de novembro polo que se aproba o Reglamento polo que se regulan as OBRIGAS de 
facturación, debendo contender os datos que se relacionan no art. 6 de devandito Real Decreto. 
A estes efectos, de conformidade co apartado dous da disposición adicional trixésima segunda 
da LCSP, o contratista deberá facer constar en cada factura presentada os seguintes extremos: 
 
a) Que o órgano de contratación é a Alcaldía. 
b) Que o órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública é 
a Alcaldía. 
c) Que o destinatario é o Concello de Silleda. 
 
10.4. As facturas de importe superior a 5.000,01 euros deberán ser electrónicas e presentaranse 
na Plataforma FACe-Punto Xeral de entrada de Facturas Electrónicas. 
 
10.5. As facturas cuxo importe sexa de ata 5.000 euros deberán ser presentadas por Sede 
electrónica do Concello de Silleda. 
 
10.6. O pago do prezo realizarase de acordo co disposto no art. 198 LCSP e demais normativa 
de aplicación. 
 
10.7. Presentarase mensualmente dúas facturas, segundo o seguinte: 
 
 1.- Factura de conmbustibles para os vehículos adscritos ao servicio de augas 
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 2.- Factura de combustible para o resto dos servizos 
 
CLÁUSULA 11. PREZOS E REVISIÓN 
 
11.1. Os prezos calcularanse na forma establecida na cláusula 6 do Prego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
 
CLÁUSULA 12. PRAZO DE EXECUCIÓN 
 
12.1. O contrato terá unha duración inicial de un ano a contar desde o día seguinte ao que se 
formalice en documento administrativo a adxudicación. 
 
12.2. O órgano de contratación do Concello, antes da finalización da duración inicial do contrato 
poderá acordar a súa prórroga de mutuo acordo e por novo periodo dun ano, sen que a duración 
total do contrato, incluída a prórroga, poida exceder de dous anos. 
 

CAPITULO III. DO LICITADOR 
 
CLÁUSULA 13. O CONTRATISTA. CAPACIDADE 
 
13.1. Poderán presentar proposicións as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou 
estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar, non estean incursas en prohibicións de 
contratar, e acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional. 
 
13.2. A capacidade de obrar e a non concurrencia de prohibicións de contratar acreditarase 
mediante a inscripción no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector 
Público. 
 
A inscripción no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público 
acredita, a tenor do reflectido nel e salvo proba en contrario, as condicións de aptitude do 
empresario en canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación 
profesional ou empresarial, solvencia económica e financeira e técnica ou profesional, 
clasificación e demais circunstancias inscritas, así como a concurrencia ou non concurrencia das 
prohibicións de contratar que deban constar no mesmo. 
 
13.3. Exclúense expresamente da licitación ás Comunidades de Bens ao carecer de 
personalidade xurídica. 
 
13.4. De acordo co disposto na lexislación vigente, neste contrato non se esixe clasificación do 
contratista. 
 
CLÁUSULA 14. SOLVENCIA 
 
14.1. A solvencia económica e financeira do empresario deberá acreditarse polos medios 
seguintes: 
 
a) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por 
importe igual ou superior ao esixido no Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: 
250.000,00 € (art. 87.1.b LCSP). 
 
14.2. No presente contrato, a solvencia técnica dos empresarios deberá acreditarse polos 
seguintes medios: 
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a) Descrición das instalacións técnicas, das medidas empregadas para garantir a calidade e dos 
medios de estudo e investigación da empresa. (art. 89.1.c LCSP). 
 

CAPITULO IV. DO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN 
 

SECCIÓN PRIMEIRA. Do procedemento e criterios de adxudicación 
 
CLÁUSULA 15. TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE 
 
15.1. O expediente tramítase de forma ordinaria, sen redución de prazos. 
 
CLÁUSULA 16. PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN 
 
16.1. A forma de adxudicación do contrato será o procedemento aberto simplificado, no que todo 
empresario interesado poderá presentar unha proposición, quedando excluída toda negociación 
dos términos do contrato cos licitadores. 
 
16.2. De conformidad co disposto nos arts. 131 e 159 LCSP, o contrato levarase a cabo 
atendendo a varios criterios de adxudicación conforme aos términos e requisitos establecidos en 
devandito texto legal, de conformidad co disposto nos arts.145 e 146 LCSP. 
 
CLÁUSULA 17. PUBLICIDADE 
 
17.1. O anuncio de licitación para a adxudicación de contratos publicarase no perfil de 
contratante do Concello de Silleda, aloxado na Plataforma de Contratación do Sector Público. 
 
17.2. No perfil de contratante ofrecerase información relativa á convocatoria da licitación do 
contrato incluíndo os pregos de cláusulas administrativas particulares e documentación 
complementaria, no seu caso. 
 
17.3. Os interesados no procedemento de licitación poderán solicitar información adicional sobre 
os pregos e demais documentación complementaria con a antelación fixada na cláusula 138.3 
LCSP. 
 
CLÁUSULA 18. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN E DE AVALIACIÓN DAS OFERTAS 
 
18.1. O contrato adxudicarase de acordo cos seguintes criterios: 
 
a) Criterios económicos: ata 90 puntos de 100. 
 
a.1. O prezo do subministro de Gasóleo A (ata 80 puntos): porcentaxe, expresado en tanto por 
cento, de desconto por litro subministrado sobre o prezo medio por mes de cada comunidade 
autónoma, publicado para España no Boletín Petrolero da Comisión Europea para os diferentes 
tipos de combustibles con todaslas taxas e impostos incluídos, sendo devandito prezo o de 
facturación dese mes completo. 
Fórmula: Puntuación licitador= (Desconto máis alto ofertado / Desconto do licitador) x 80 
 
a.2. O prezo do subministro de Gasolina sen plomo 95 (ata 10 puntos): porcentaxe, expresado 
en tanto por cento, de desconto por litro fornecido sobre o prezo medio por mes de cada 
comunidade autónoma, publicado para España no Boletín Petrolero da Comisión Europea para 
os diferentes tipos de combustibles con todas as taxas e impostos incluídos, sendo devandito 
prezo o de facturación dese mes completo. 
Fórmula: Puntuación licitador= (Desconto máis alto ofertado / Desconto do licitador) x 10. 
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b) Criterios cualitativos: ata 10 puntos de 100. 
 
b.1. Localización do servizo (ata 10 puntos): estacións de servizo situadas no interior do área 
descrita polas circunvalaciones de Silleda. 
Fórmula: Puntuación licitador= (Maior número de estacións ofertado/ Estacións ofertadas polo 
licitador) x 10. 
 

SECCIÓN SEGUNDA. Das garantías 
 
CLÁUSULA 19. GARANTÍA PROVISIONAL 
 
19.1. Ao ser un procedemento aberto simplificado, non procede a constitución de garantía 
provisional de conformidad co establecido no art. 159.4.b) LCSP. 
 
CLÁUSULA 20. GARANTÍA DEFINITIVA 
 
20.1. O licitador que presente a oferta económicamente máis ventaxosa constituirá e acreditará 
na Tesorería Municipal unha garantía definitiva en cuantía equivalente ao 5% do presuposto 
base de licitación, excluído o IVA e en relación a unha anualidad. 
 
20.2. Esta garantía constituirase en efectivo, valores de débeda Pública, mediante aval bancario, 
ou por contrato de seguro de caución, nos términos e condicións establecidos nos arts. 106 e 
108 LCSP,así como o disposto nos arts. 55, 56, 57 e 58 RGLCAP. 
 
20.3. O aval e o contrato de seguro de caución deberán levar o testemuño de coñecemento de 
firma, subscrito por Notario. 
 

TITULO II. LICITACIÓN DO CONTRATO 
 

CAPÍTULO I. DAS PROPOSICIÓNS 
 
CLÁUSULA 21. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS E DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 
21.1. Condicións previas 
 
As proposicións dos interesados deberán axustarse aos pliegos e documentación que rexen a 
licitación, e a súa presentación supón a aceptación incondicionada polo empresario do contido 
da totalidade das súas cláusulas ou condicións, sen salvidade ou reserva algunha. 
 
Cada entidade licitadora non poderá presentar máis dunha proposición, nin subscribir ningunha 
proposta en unión temporal con outros si o fixo individualmente ou figurar en máis dunha unión 
temporal. A infracción destas normas dará lugar á non admisión de todas as propostas por el 
subscritas. 
 
21.2. Excepción á licitación electrónica 
 
Aínda que a presente licitación debería ter carácter electrónico, e os licitadores deberían 
preparar e presentar as súas ofertas obrigatoriamente de forma electrónica a través da 
ferramenta de preparación e presentación de ofertas en alguna das Plataformas de Contratación 
do Sector Público, debido a determinadas deficiencias técnicas, e de modo excepcional 
presentaranse as ofertas, xunto coa documentación preceptiva polo Rexistro do Concello, xa 
sexa en formato papel xa en dixital. 
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21.3. Lugar e prazo de presentación de ofertas 
 
A estes efectos, os contratitas deberán presentar as súas ofertas exclusivamente no Rexistro de 
Entrada do Concello de Silleda de luns a venres en horario de 9:00 a 14:00 horas, con domicilio 
en Rua de Trasdeza, 55, dentro do prazo de DEZ DÍAS NATURAIS contados a partir do día 
seguinte ao depublicación do anuncio de licitación no Perfil de contratante. Si o último día 
coincidise cun día inhábil ( tamén se consideran inhábiles os sábados), o prazo de prorrogará ata 
as 14:00 do día hábil seguinte. 
 
21.4. Información aos licitadores 
 
Cando sexa preciso solicitar a información adicional ou complementaria a que se refire o art. 138 
LCSP, a Administración contratante deberá facilitala, polo menos, seis días antes de que finalice 
o plazo fixado para a presentación de ofertas, sempre que dita petición preséntese cunha 
antelación mínima de doce días respecto daquela data. Dita solicitude efectuarase ao número de 
fax ou á dirección de correo electrónico previsto no anuncio de licitación. 
 
21.5. Contido das proposicións 
 
As proposicións para tomar parte na licitaciónse presentarán en sobres pechados e asinados 
polo licitador ou persoa que o represente, debendo figurar no exterior de cada un deles a 
denominación do contrato ao que licitan, o nome e apelidos do licitador ou razón social da 
empresa e o seu correspondente NIF. No seu interior farase constar unha relación numérica dos 
documentos que conteñen. 
 
O órgano ou a mesa de contratación poderá pedir aos licitadores que presenten a totalidade ou 
unha parte dos documentos xustificativos, cando consideren que existen dúbidas razoables 
sobre a vixencia ou fiabilidade da declaración, cando resulte necesario para o bo 
desenvolvemento do procedemento e, en todo caso,antes de adxudicar o contrato. 
 
A denominación do sobre é a seguinte: 
 

SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA E PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

 
No devandito sobre incluiranse os seguintes documentos: 
 
a) Declaración Responsable do licitador indicativa do cumprimento das condicións establecidas 
legalmente para contratar coa Administración. 
 
Como establece o art. 159.4.c LCSP, a presentación da oferta esixirá a declaración responsable 
do firmante respecto de ostentar a representación da sociedade que presenta a oferta; a contar 
coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificación 
correspondente; a contar coas autorizacións necesarias para exercer a actividade; a non estar 
incurso en prohibición de contratar algunha; e pronunciarase sobre a existencia do compromiso 
a que se refire o art. 75.2 LCSP. A declaración responsable presentarase conforme ao modelo 
ANEXO I. 
 
No caso de que a adscripción de medios esixida cúmprase con medios externos ao licitador, 
deberá presentarse unha declaración responsable polo licitador e por cada un dos medios 
adscritos á ejecución do contrato, que será presentada conforme ao modelo ANEXO II. 
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Si varias empresas concorren constituíndo unha unión temporal, cada unha das que a compoñen 
deberá acreditar a súa personalidade, capacidade e solvencia, presentando todas e cada unha a 
correspondente declaración responsable. 
 
b) Oferta de criterios valorables en cifras ou porcentaxes. A Oferta de criterios valorables en 
cifras ou porcentaxes inclúe a proposición económica que se presentará redactada conforme ao 
modelo ANEXO III. 
 
Non se aceptarán aquelas que conteñan omisiones, erros ou tachaduras que impidan coñecer 
claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta. Si algunha 
proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do 
presuposto base de licitación, variase sustancialmente o modelo establecido, comportase erro 
manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que 
adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será rexeitada pola Mesa de contratación 
mediante resolución motivada, sen que sexa causa bastante para o rexeitamento o cambio ou 
omisión dalgunhas palabras do modelo si iso non altera o seu sentido. No seu caso, indicarase 
como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. 
 
c) Dirección de correo electrónico. 
 
Designación dunha dirección de correo electrónico en que efectuar as notificaciones, que deberá 
ser habilitada, de conformidad co disposto na Disposición adicional decimoquinta da LCSP. 
 
d) Licenza de apertura. 
 
Copia das licenzas de apertura das estacións de servizo sinaladas a efecto de valorar o seu 
localización. 
 
CLÁUSULA 22. VARIANTES, OFERTAS ANORMALMENTE BAIXAS E EMPATES 
 
22.1. Non se admiten variantes. 
 
22.2. Cando en aplicación dos parámetros establecidos nos criterios de valoración das ofertas, 
algunha delas estea incursa en presunción de anormalidad, concederase aos licitadores 
afectados un prazo de cinco días hábiles para que poidan presentar unha xustificación adecuada 
das circunstancias que lles permiten executar dita oferta nesas condicións, cos criterios que se 
sinalan respecto diso no art. 149.4 LCSP. O carácter anormal das ofertas apreciarase en función 
dos parámetros obxectivos establecidos nosarts. 85 e concordantes do Reglamento e que, en 
todo caso, determinarán o limiar de anormalidade por referencia ao conxunto de ofertas válidas 
que se presentaron, sen prexuízo do establecido a continuación. Recibidas as xustificacións, a 
Mesa solicitará un informe técnico, xeneralmente ao funcionario que realice o Pliego de 
Prescripciones TécnicasParticulares, o proxecto ou o estudo económico do contrato, ou a todos 
en conxunto, que analice detalladamente as motivaciones que argumente o licitador para poder 
manter a súa oferta. En todo caso, rexeitaranse as ofertas si se comproba que son que son 
anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratación ou non cumpren as 
OBRIGAS aplicables en materia medioambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, 
incluíndo o incumplimiento dos convenios colectivos sectoriales vixentes. Á vista das 
xustificacións dos contratistas cuia oferta sexa clasificada como desproporcionada e do informe 
técnico municipal que as analice, a Mesa de Contratación, propoñerá ao órgano de contratación 
motivadamente a admisión da oferta ou a súa exclusión. 
 
22.3. En caso de empate primará a puntuación do criterio económico a1 (Gasóleo A), logo do 
criterio económico a2 (Gasolina sen plomo 95) e logo o criterio b1 (localización). De persistir o 
empate, resolverase por sorteo. 
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CLÁUSULA 23. MESA DE CONTRATACIÓN 
 
23.1. A Mesa de contratación será o órgano competente para efectuar a valoración das ofertas e 
cualificar a documentación administrativa, e actuará conforme ao previsto no art. 326 LCSP e no 
Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 
de outubro, de Contratos do Sector Público, desenvolvendo as funcións que nestes se 
establecen. 
 
23.2. A Mesa de Contratación, de acordo co establecido no punto 7 da Disposición Adicional 
Segunda LCSP, estará presidida por un membro da Corporación ou un funcionario da mesma, e 
formarán parte dela, como vocales, o Secretario ou, no seu caso, o titular do órgano que teña 
atribuída a función de asesoramiento xurídico, e o Interventor, ou, no seu caso, o titular do 
órgano que teña atribuídas a función de control económico-presupuestario, así como aqueloutros 
que se designen polo órgano de contratación entre o persoal funcionario de carreira ou persoal 
laboral ao servizo da Corporación, ou membros electos da mesma, sen que o seu número, en 
total, sexa inferior a tres. Os membros electos que, no seu caso, formen parte da Mesa de 
contratación non poderán supoñer máis dun terzo do total de membros da mesma. Actuará como 
Secretario un funcionario da Corporación. 
 
23.3. A súa composición publicarase a través do perfil de contratante ao publicar o anuncio de 
licitación ou ben se fará pública con carácter previo á súa constitución a través dun Anuncio 
específico no citado perfil. 
 
CLÁUSULA 24. CUALIFICACIÓN, VALORACIÓN E APERTURA DE PROPOSICIÓNS 
 
24.1. Concluído o prazo de presentación de proposicións, a Mesa de Contratación procederá á 
apertura dos sobres contendo a proposición, farase pola orde que proceda de conformidad co 
establecido no art. 145 LCSP en función do método aplicable para valorar os criterios de 
adjudicación establecidos nos pregos. 
 
24.2. Ao non contemplarse no procedemento criterios de adxudicación cuxa cuantificación 
dependa dun xuízo de valor, a mesa de contratación en acto público procederá á apertura da 
proposición e á súa lectura. 
 
24.3. Finalizado o acto público, na mesma sesión, a mesa procederá a cualificar a declaración 
presentada polos licitadores. Si fose posible na mesma sesión, previa exclusión, no seu caso, 
das ofertas que non cumpran os requerimientos do prego, a mesa procederá a evaluar e 
clasificar as ofertas. 
 
24.4. No caso de que se identifiquen ofertas que se atopan incursas en presunción de 
anormalidade ou no caso de que se produza o empate entre dous ou máis ofertas, aplicarase o 
disposto no presente prego. 
 
24.5. Finalizadas as actuacións e incidencias, a Mesa elevará as proposicións xunto co acta e a 
proposta que estime pertinente, que incluirá en todo caso a ponderación dos criterios de 
adxudicación do presente prego, ao órgano de contratación. 
 
CLÁUSULA 25. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 
 
25.1. A inscripción no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público 
eximirá aos licitadores inscritos, a tenor do nel reflectido e salvo proba en contrario, da 
presentación nas convocatorias de contratación das condicións de aptitude do empresario en 
canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou 



 

Tlf. 986 58 00 00 / Fax: 986 58 10 21  Xunta de Goberno Local do 06 de xuñol de 2018 
Rúa do Trasdeza, n.º 55  Páxina 22 de 69 

36,540 Silleda - Pontevedra 

empresarial, solvencia económica e financeira, e clasificación, así como da acreditación da non 
concurrencia das prohibicións de contratar que deban constar naquel. 
 
25.2. De acordo co disposto no art. 139.1 LCSP, a presentación das proposicións supón a 
autorización á mesa e ao órgano de contratación para consultar os datos recollidos no Rexistro 
Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público ou nas listas oficiais de 
operadores económicos nun Estado membro da Unión Europea. Ademais, no prazo de 7 días 
hábiles, deberá presentar calquera outra documentación que non figure inscrita no Rexistro de 
Licitadores. 
 
25.3. O Órgano de Contratación requirirá, mediante comunicación electrónica, ao licitador que 
presente a mellor oferta e dentro do prazo de SETE DÍAS HÁBILES, a contar desde o seguinte a 
aquel en que recibise o requerimiento á dirección de correo electrónica indicada a efectos de 
notificaciones, para que: 
 
a) constitúa a garantía definitiva. 
 
b) aporte a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas 
tributarias e coa Seguridade Social ou autorice alórgano de contratación para obter de forma 
directa a acreditación diso. 
 
c) No seu caso, para que aporte o compromiso ao quese refire o art. 75.2 da LCSP e a 
documentación xustificativa de que dispón efectivamente dos medios que se comprometeu a 
dedicar ou adscribir á execución do contrato conforme alart. 76.2 da LCSP. 
 
25.4. De non cumprimentarse adecuadamente o requerimiento no prazo sinalado, entenderase 
que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose a solicitar a mesma documentación ao licitador 
seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas 
 

CAPÍTULO II.- DA ADXUDICACIÓN , PERFECCIÓN E FORMALIZACIÓN DO CONTRATO 
 
CLÁUSULA 26. ADJUDICACIÓN DO CONTRATO 
 
26.1. O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos CINCO DÍAS HÁBILES 
seguintes á recepción da documentación requirida. A adxudicación deberá ser motivada, 
notificarase aos candidatos ou licitadores e, simultáneamente, publicarase no perfil de 
contratante de acordo co disposto no art. 63 LCSP. 
 
26.2. En todo caso, na notificación e no perfil de contratante indicarase o prazo en que debe 
procederse ao seu formalización conforme ao art. 153 LCSP. 
 
CLÁUSULA 27. EFECTOS DA PROPOSTA DE ADJUDICACIÓN 
 
27.1. A proposta de adxudicación do contrato non crea dereito algún en favor do empresario 
proposto, que non os adquirirá, respecto de a Administración, mentres non se formaice o 
contrato. 
 
CLÁUSULA 28. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO 
 
28.1. O contrato perfecciónase coa súa formalización. A formalización do contrato en documento 
administrativo efectuarase non máis tarde dos QUINCE DÍAS HÁBILES seguintes a aquel en 
que se realice a notificación da adxudicación aos licitadores e candidatos; constituíndo o 
devandito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. 
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28.2. O contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo do seu 
cargo os correspondentes gastos. 
 
28.3. De conformidade co establecido no art. 153.4 LCSP, cando por causas imputables ao 
adxudicatario non se houbese formalizado o contrato dentro do prazo indicado esixiráselle o 
importe do 3 por cento do presuposto base de licitación dunha anualidad, IVA excluído, en 
concepto de penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar contra a garantía definitiva si 
constituír. 
 

TITULO III. A EXECUCIÓN DO CONTRATO 
 

CAPÍTULO I. DEREITOS E OBRIGAS DO CONTRATISTA 
 

CLÁUSULA 29. CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DO CONTRATO 
 
29.1. Establécense as seguintes condicións especiais de ejecución do contrato, de acordo co 
establecido no art. 202 LCSP: 
 
Tipo: Consideracións de tipo ambiental 
 
Descrición: Mantemento ou mellora de valores medioambientales que poidan verse afectados 
pola execución do contrato 
 
CLÁUSULA 30. OBRIGAS DAS PARTES DO CONTRATO 
 
30.1. OBRIGAS, gastos e impostos exixibles ao contratista. 
 
a) Os dereitos e obrigas derivadas do presente contrato son os que se establecen neste prego, 
no de prescripciones técnicas e nas normas reguladoras da contratación das Administracións 
Públicas. 
 
b) A execución do contrato realizarase a risco e ventura do contratista. O Concello non se fará 
responsable da falta de pago do contratista aos seus proveedores. 
 
c) Son de conta do contratista os gastos e impostos, os de formalización do contrato no suposto 
de elevación a escritura pública, así como de cantas licenzas, autorizacións e permisos 
procedan en orde á execución do contrato. Así mesmo, virá obrigado a satisfacer todos os 
gastos que a empresa deba realizar para o cumprimento do contrato, como son os xenerais, 
financeiros, de seguros, transportes e desprazamentos, materiais, instalacións, honorarios do 
persoal ao seu cargo, de comprobación e ensaio, taxas e toda clase de tributos, o IVA e 
cualesquiera outros que puidesen derivarse da execución do contrato durante a vixencia do 
mesmo. 
 
d) Tanto nas ofertas que formulen os licitadores como nas propostas de adxudicación, 
entenderanse comprendidos, para todos os efectos, os tributos de calquera índole que graven os 
diversosconceptos salvo o establecido para o Imposto sobre o Valor Engadido (IVA). 
 
30.2. Obrigas laborais, sociais e de transparencia. 
 
a) O contratista está obrigado ao cumprimento da normativa vixente en materia laboral e de 
seguridade social. Así mesmo, está obrigado ao cumprimento do Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de dereitos das 
persoas con discapacidad e da súa inclusión social, da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para a igualdade efectiva de mulleres e homes, da Lei 31/1995, de 8 de novembro, sobre 
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Prevención de Riscos Laborais, e do Reglamento dos Servizos de Prevención, aprobado por 
Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, así como das normas que se promulguen durante a 
ejecución do contrato 
 
b) A empresa contratista está obrigada a cumprir durante todo o periodo de execución do 
contrato as normas e condicións fixadas no convenio colectivo de aplicación, aínda que en todo 
caso, o adxudicatario estará obrigado a cumprir as condicións salariales dos traballadores 
conforme ao Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 
 
c) Así mesmo, de conformidade co establecido no art. 4 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de 
transparencia, acceso á información e bo goberno, o adxudicatario do contrato está obrigado a 
subministrar á Administración, previo requerimiento, toda a información necesaria para o 
cumprimento das OBRIGAS previstas na citada norma así como naquelas normas que se dicten 
no ámbito municipal. 
 
30.3. Deber de confidencialidade. 
 
a) En relación coa confidencialidade será de aplicación o disposto no art. 133 LCSP. 
 
b) O contratista deberá respectar o carácter confidencial daquela información á que teña acceso 
con ocasión da ejecución do contrato á que se lle deu o referido carácter nos pregos ou no 
contrato, ou que pola súa propia natureza deba ser tratada como tal. Este deber manterase no 
prazo establecido de 5 anos. 
 
c) Non se poderá divulgar a información facilitada polos empresarios que estes designen como 
confidencial, e así sexa acordado polo órgano de contratación. A estes efectos, os licitadores 
deberán incorporar en cada un de sóbrelos a relación de documentación para os que propoñan 
ese carácter confidencial, fundamentando o motivo de tal carácter. 
 
30.4. Protección de datos de carácter persoal. 
 
a) A empresa adxudicataria e o seu persoal están obrigados a gardar segredo profesional 
respecto de osdatos de carácter persoal dos que poida ter coñecemento por razón da prestación 
do contrato, obrigación que subsistirá aínda logo da finalización do mesmo, de conformidad co 
art. 10 da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal, de 13 de decembro de 
1999. 
 
b) O adxudicatario deberá formar e informar ao seu persoal das obrigas que en materia de 
protección de datos estean obrigados a cumprir no desenvolvemento das súas tarefas para a 
prestación do contrato, en especial as derivadas do deber de segredo, respondendo a empresa 
adjudicataria personalmente das infracciones legais en que por incumplimiento dos seus 
empregados puidésese incurrir. 
 
c) O adxudicatario e o seu persoal durante a realización dos servizos que se presten como 
consecuencia do cumprimento do contrato, estarán suxeitos ao estrito cumprimento dos 
documentos de seguridade das dependencias municipais nas que se desenvolva o seu traballo. 
 
d) Si o contrato adxudicado implica o tratamento de datos de carácter persoal deberase 
respectar na sua integridade a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de 
Datos de Carácter Persoal, e a súa normativa de desenvolvemento, de conformidade co 
establecido na disposición adicional vigésimoquinta da LCSP. 
 
30.5. OBRIGAS esenciais que poden ser causa de resolución do contrato. 
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Terán a condición de obrigas esenciais de execución do contrato, as seguintes: 
 
a) O cumprimento da proposta do adxudicatario en todo aquilo que sexa obxecto de valoración 
de acordo cos criterios de adxudicación establecidos para o contrato. 
 
b) As OBRIGAS establecidas no presente prego de cláusulas administrativas particulares en 
relación coa subcontratación. 
 
c) As OBRIGAS establecidas no presente pliego de cláusulas administrativas particulares e o 
Prego de Prescripciones Técnicas Particulares en relación coa adscripción de medios persoais e 
materiales á execución do contrato. 
 
d) O cumprimento estrito das medidas de seguridade e saúde previstas na normativa vigente e 
no plan de seguridade e saúde. 
 

CAPÍTULO II. DA CESIÓN, DA SUCESIÓN E DA SUBCONTRATACIÓN 
 
CLÁUSULA 31. CESIÓN DO CONTRATO 
 
31.1. O contrato non poderá ser obxecto de cesión en ningún caso. 
 
CLÁUSULA 32. SUCESIÓN NA PERSOA DO CONTRATISTA 
 
32.1. Nos casos de fusión, escisión, achega ou transmisión de empresas ou ramas de actividade 
das mesmas continuará o contrato vigente coa entidade resultante, que quedará subrogada nos 
dereitos e obrigas dimanantes do mesmo, si prodúcense as condicións esixidas no art. 98 LCSP. 
 
32.2. É obrigación do contratista comunicar fehacientemente á Administración calquera cambio 
que afecte á súa personalidade xurídica, suspendéndose o cómputo dos prazos legalmente 
previsto para o abono das facturas correspondentes ata que se verifique o cumprimento das 
condicións da subrogación. 
 
32.3. Si non puidese producirse a subrogación por non reunir a entidade á que se atribúa o 
contrato as condicións de solvencia necesarias, resolverase o mesmo, considerándose para 
todos os efectos com ou un suposto de resolución por culpa do contratista. 
 
CLÁUSULA 33. SUBCONTRATACIÓN 
 
33.1. O contratista, poderá concertar con terceiros a realización parcial do mesmo, salvo que 
conforme ao establecido nas letras d) e e) do apartado 2º do art. 215 LCSP, a prestación ou 
parte da mesma haxa de ser executada directamente polo contratista e sempre que se cumpran 
os requisitos establecidos no apartado 2 do art. 215 LCSP. 
 
33.2. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do 
subcontratista, terá, entre outras previstas na LCSP, e en función da repercusión na execución 
do contrato, algunha das seguintes consecuencias: 
 
a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato. 
 
b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no 
segundo párrafo da letra f) do apartado 1 do art. 211 LCSP. Así mesmo, e en canto aos pagos a 
subcontratistas e suministradores, quedará obrigado ao cumprimento dos requisitos e obrigas 
establecidos nos arts. 216 e 217 LCSP. 
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33.3. En todo caso, os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que 
asumirá, xa que logo, a total responsabilidade da execución do contrato fronte á Administración, 
con suxeción estrita aos pregos de cláusulas administrativas particulares, e aos términos do 
contrato, incluído o cumprimento das OBRIGAS en materia medioambiental, social ou laboral a 
que se refire o art. 201 LCSP. 
 
33.4. Os subcontratistas non terán acción directa fronte á Administración contratante polas 
obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato 
principal e dos subcontratos. 
 
33.5. O contratista deberá comunicar por escrito, trala adxudicación do contrato e, como moi 
tarde, cando inicie a execución deste, ao órgano de contratación a súa intención de celebrar 
subcontratos, sinalando a parte da prestación que se pretende subcontratar e a identidade, datos 
de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista, e xustificándoo 
suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e 
humanos de que dispón e á súa experiencia. 
 
33.6. Así mesmo, xunto co escrito mediante o que se dea coñecemento á Administración do 
subcontrato a celebrar, o contratista deberá acreditar que o subcontratista non se atopa incurso 
en prohibición de contratar de acordo co art. 71 LCSP. Dita acreditación poderá facerse efectiva 
mediante declaración responsable do subcontratista. 
 
33.7. O contratista principal deberá notificar por escrito ao órgano de contratación calquera 
modificación que sufra esta información durante a execución do contrato principal, e toda a 
información necesaria sobre os novos subcontratistas. 
 
33.8. O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación, de 
acordo coa lexislación laboral. 
 
33.9. De conformidade co art. 217.1 LCSP, o contratista deberá remitir ao órgano de 
contratación, cando este o solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou 
suministradores que participen no contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto con 
aquelas condicións de subcontratación ou subministro de cada un deles que garden unha 
relación directa co prazo de pago. Así mesmo, deberán aportar a solicitude da Administración 
justificante do cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestación, dentro dos 
prazos de pago legalmente establecidos no art. 216 LCSP e na Lei 3/2004 de 29 de decembro, 
pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, no que 
lle sexa de aplicación. Estas OBRIGAS terán a consideración de condicións esenciais de 
execución do contrato e o seu incumplimiento, ademais das consecuencias previstas polo 
ordenamiento xurídico, permitirá a imposición das penalidades. 
 

CAPÍTULO II. EXECUCIÓN DO CONTRATO 
 

SECCIÓN PRIMEIRA. Da execución, responsabilidade e do risco e ventura 
 
CLÁUSULA 34. EXECUCIÓN E RESPONSABILIDADE 
 
34.1. O contrato executarase con suxeción ás cláusulas contidas no presente prego e ao Prego 
de Prescripciones Técnicas, de acordo coas instrucións que para a súa interpretación dese ao 
contratista o concello. 
 
34.2. O descoñecemento do contrato en calquera dos seus términos, dos documentos anexos ao 
mesmo ou da normativa aplicable, non eximirá ao adxudicatario da obrigación do seu 
cumprimento. 
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CLÁUSULA 35. RISCO E VENTURA 
 
35.1. A execución do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, segundo o disposto no 
art. 197 LCSP e sen prexuízo do establecido no art. 197 LCSP. 
 
CLÁUSULA 36. RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA POR DANOS E PREXUÍZOS 
 
36.1. O réxime de indemnización de danos e prexuízos será o establecido no art. 196 LCSP, 
conforme ao cal o contratista, será responsable de todos os danos e prexuízos directos e 
indirectos que se causen a terceiros, como consecuencia das operacións que requira a ejecución 
do contrato. Si os danos e prexuízos ocasionados fosen consecuencia inmediata e directa dunha 
orde dada pola Administración, esta será responsable dentro dos límites sinalados nas leis. 
 
36.2. En caso de incumplimento por parte do contratista da obrigación de indemnizar os danos e 
prexuízos ocasionados a terceiros como consecuencia da incorrecta execución das prestaciones 
obxecto do contrato, a Administración procederá á imposición das penalidades. 
 

SECCIÓN SEGUNDA. Do cumprimento do contrato. 
 
CLÁUSULA 37. ENTREGA DOS BENS 
 
37.1. Os bens obxecto de subministro serán entregados na forma indicada no Prego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. De non recoller se ningunha indicación respecto diso, a 
entrega dos bens realizarase do xeito habitual para produtos do tipo de que se trate, en horario 
no que as dependencias municipais no que se haxan de recoller os bens dispoña de 
empregados municipais para recibir devanditos bens e no lugar indicado na petición. Deberán en 
todo caso adoptarse todas as medidas de seguridade que sexan necesarias para evitar que os 
traballos de carga e descarga, montaxe e instalación, poidan ocasionar danos aos traballadores 
encargados de devanditas operacións, aos empregados municipais, aos cidadáns en xeral e ás 
propias instalacións municipais que haxan de albergar os bens en cuestión. 
 
37.2. Si a entrega e/ou instalación dos bens obxecto do contrato require algún tipo de licenza 
,permiso ou autorización, aínda que fose municipal, corresponderá ao suministrador a solicitude, 
xestión e obtención á súa conta e cargo, ata nos casos nos que fose necesario cortar o tráfico ou 
establecer medidas especiais de circulación ou vixilancia, sen prexuízo da colaboración dos 
servizos municipais que en cada caso particular poida concertarse respecto diso, previa petición 
expresa e anticipada respecto diso por parte do contratista. 
 
37.3. Salvo que se dispoña o contrario, serán a cargo do contratista todos os gastos de 
transporte, desembalaxe, montaxe e instalación dos bens obxecto de contrato, así como a 
recollida de embalaxes e residuos derivados da instalación que deberán facerse con separación 
de materiais para o seu reciclaxe e os derivados da adopción de medidas de seguridade 
necesarias para evitar danos ás persoas ou bens 
 
37.4. Calquera que sexa o tipo de subministro, o adxudicatario non terá dereito a indemnización 
por causade perdas, averías ou prexuízos ocasionados nos bens antes da súa entrega á 
Administración, salvo que esta houbese incurrido en moura ao recibilos. 
 
37.5. Cando o acto formal da recepción dos bens sexa posterior á súa entrega, a Administración 
será responsable de custódiaa dos mesmos durante o tempo que medie entre unha e outra. 
 

SECCIÓN TERCEIRA. Da execución defectuosa e demora 
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CLÁUSULA 38. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA 
 
38.1. O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a realización 
do mesmo, así como os prazos parciais sinalados para o seu eXecución sucesiva. 
 
38.2. Si os suministros sufriren un atraso na súa entrega, e sempre que o mesmo non for 
imputable ao contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos si amplíaselle o prazo 
inicial de execución, o órgano de contratación concederallo, dándolle un prazo que será, polo 
menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor, de acordo co 
establecido no art. 195.2 LCSP, regulándose os requisitos e trámites conforme ao art. 100 
RGLCAP. O responsable do contrato emitirá un informe onde se determine si o atraso foi 
producido por motivos imputables ao contratista. 
 
38.3. Cando o contratista, por causas imputables ao mesmo, houbese incurrido en demora 
respecto ao cumprimento do prazo total ou parcial, a Administración poderá optar, atendidas as 
circunstancias do caso, pola resolución do contrato ou pola imposición de penalidades. 
 
38.4. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do presuposto 
base de licitación, IVA excluído, o órgano de contratación estará facultado para proceder á 
resolución do mesmo ou acordar a continuidade da súa ejecución con imposición de novas 
penalidades. Neste último o seu posto, o órgano de contratación concederá a ampliación do 
prazo que estime necesaria para a terminación do contrato. 
 
38.5. Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no 
cumprimento dos prazos parciais faga presumir razonablemente a imposibilidad do cumprimento 
do prazo total. 
 
38.6. De acordo co establecido no art. 192 e ss. LCSP consideraranse as seguintes penalidades 
por incumplimiento parcial ou defectuoso, cualifícanse estas como incumplimientos leves, graves 
e moi graves: 
 
a) Incumplimientos leves: 
 
Calquera desobediencia a ordes dadas polo supervisor do contrato sempre que o anterior non 
conleve ningún prexuízo económico para o Concello e/ou os cidadáns. Do mesmo xeito, o 
incumplimiento inxustificado da tarefas administrativas asociadas ao contrato por prazo superior 
ao establecido ou, si non se especificase, superior a 15 días (lecturas e facturación, presentación 
de informes, etc.) poderá ser sancionado como falta leve. 
 
Poderase sancionar con ata o 1% do presuposto base de licitación, IVA excluído. 
 
b) Incumplimientos graves: 
 
- Considérase incumplimiento grave calquera incumplimiento ao establecido no Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares e na oferta ou a desobediencia a ordes dadas polo 
supervisor do contrato, sempre que teña algún tipo de consecuencia negativa para o obxecto do 
contrato ou un prexuízo económico para o Concello. 
 
-A comisión de tres incumplimientos leves no prazo de tres meses pode ser considerado 
incumplimiento grave. 
 
- Desviacións nas medicións de enerxía ou no cálculo dos importes a facturar, máis aló do 
establecido na normativa vixente. 
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Poderase penalizar con ata o 3% do presuposto base de licitación, IVA excluído. 
 
c) Incumplimentos moi graves: 
 
- É incumplimiento moi grave a comisión de dúas in cumprimentos graves sobre a mesma 
incidencia, ou tres incumplimientos graves consecutivos. 
 
- Non aportar o certificado a que se fai alusión na condición especial de execución (Clausula 
medioambiental). A comisión de devandito incumplimiento poderase penalizar con ata o 10 % 
presuposto base de licitación, IVA excluído. Tamén poderá ser motivo de resolución do contrato. 
 

SECCIÓN CUARTA. Da modificación e suspensión do contrato 
 
CLÁUSULA 39. MODIFICACIÓN DO CONTRATO 
 
39.1. Non se prevé de xeito expreso a posibilidade de que durante a execución do contrato se 
realicen modificacións do seu obxecto. 
 
CLÁUSULA 40. SUSPENSIÓN DO CONTRATO 
 
40.1. A Administración, por razóns de interese público, poderá acordar a suspensión da 
execución do contrato. Igualmente, procederá a suspensión do contrato si désese a 
circunstancia sinalada no art. 198.5 LCSP. A efectos da suspensión do contrato estarase ao 
disposto no art. 208 LCSP, así como nos preceptos concordantes do RGLCAP. 
 
40.2. De conformidad co art. 208 LCSP, si a Administración acordase a suspensión do contrato 
ou aquela tiver lugar pola aplicación do disposto no art. 198.5 LCSP, abonará ao contratista os 
danos e prexuízos efectivamente sufridos por este. 
 

CAPÍTULO III. EXTINCIÓN DO CONTRATO 
 

SECCIÓN PRIMEIRA. Da resolución do contrato 
 
CLÁUSULA 41. RESOLUCIÓN DO CONTRATO 
 
41.1. A resolución do contrato terá lugar nos supostos que se sinalan neste Prego e nos fixados 
nos arts. 211 e 306 LCSP. Así mesmo serán causas de resolución do contrato ao amparo do art. 
211 f) LCSP as establecidas como obrigas esenciais e si sobreven algunha das prohibicións para 
contratar coa Administración do art. 71 LCSP. 
 
41.2. A resolución do contrato acordarase polo órgano de contratación de conformidade co 
disposto no art. 212.1 LCSP, mediante procedemento tramitado na forma reglamentariamente 
establecida. 
 
41.3. Cando o contrato se resolva por incumplimento culpable do contratista seralle incautada a 
garantía e deberá, ademais, indemnizar á Administración os danos e prexuízos ocasionados no 
queexcedan do importe da garantía incautada. A determinación dos danos e prexuízos que deba 
indemnizar o contratista levarase a cabo polo órgano de contratación en decisión motivada 
previa audiencia do mesmo, atendendo, entre outros factores, ao atraso que implique para o 
investimento proxectado e aos maiores gastos que ocasione á Administración. 
 
41.4. Para a aplicación das causas de resolución estarase ao disposto no art. 212 LCSP e para 
os seus efectos ao disposto nos arts. 213 e 307 LCSP, así como no seu caso, ao disposto no 
desenvolvemento reglamentario. 
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SECCIÓN SEGUNDA. Da terminación do contrato 

 
CLÁUSULA 42. TERMINACIÓN DO CONTRATO 
 
42.1. O contrato entenderase cumprido polo contratista cando, transcorrido o prazo de vixencia 
total do contrato, aquel se realice de acordo cos términos do mesmo e a satisfacción da 
Administración a totalidade do seu obxecto. 
 
CLÁUSULA 43. LIQUIDACIÓN DO CONTRATO 
 
43.1. Dentro do prazo de trinta días a contar desde a data do acta de recepción ou 
conformidade, deberá acordarse no seu caso e cando a natureza do contrato o exixa, e ser 
notificada ao contratista a liquidación correspondente do contrato, e abonárselle, no seu caso, o 
saldo resultante. No entanto, si recíbese a factura con posterioridade á data en que ten lugar dita 
recepción, este prazo de trinta días contarase desde a súa correcta presentación polo contratista 
no rexistro correspondente nos términos establecidos na normativa vixente en materia de factura 
electrónica. 
 
43.2. Si se producise demora no pago do saldo de liquidación, o contratista terá dereito a percibir 
os intereses de demora e a indemnización polos custos de cobro nos términos previstos na Lei 
3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidad nas 
operacións comerciais. 
 

SECCIÓN TERCEIRA. Do prazo de garantía 
 
CLÁUSULA 44. PRAZO DE GARANTÍA. DEVOLUCION E CANCELACIÓN DA GARANTÍA 
DEFINITIVA 
 
44.1. De conformidad co establecido no Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o plazo 
de garantía establécese polo período de execución do contrato. 
 
44.2. Terminado o prazo de garantía sen que o Concello formalizara reparo ou denuncia, o 
contratista quedará exento de responsabilidade. 
 
44.3. A garantía definitiva responderá dos conceptos mencionados no art. 110 LCSP. Cumpridas 
polo contratista as obrigas do contrato, si non resultaren responsabilidades que haxan de 
exercitarse sobre a garantía definitiva, e transcorrido o periodo de garantía, no seu caso, se 
dictará acordo de devolución ou cancelación daquela (art. 111 LCSP). 
 
CLÁUSULA 45. VICIOS OU DEFECTOS DURANTE O PRAZO DE GARANTÍA 
 
45.1. Si durante o prazo de garantía acreditásese a existencia de vicios ou defectos nos bens 
fornecidos, a Administración terá dereito a reclamar do contratista a reposición dos que resulten 
inadecuados ou a reparación dos mesmos fose suficiente. Durante este prazo de garantía terá 
dereito o contratista a coñecer e ser oído sobre a aplicación dos bens subministrados. 
 

SECCIÓN CUARTA. Prerrogativas e facultades da Administración e Recursos 
 
CLÁUSULA 46. PRERROGATIVAS E FACULTADES DA ADMINISTRACIÓN 
 
46.1. As establecidas no Prego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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46.2. Dentro dos límites e con suxeción aos requisitos e efectos sinalados na LCSP, o órgano de 
contratación ostenta a prerrogativa de interpretar os contratos administrativos, resolver as 
dúbidas que ofreza o seu cumprimento, modificalos por razóns de interese público, declarar a 
responsabilidade imputable ao contratista a raíz da execución do contrato, suspender a 
execución do mesmo, acordar a súa resolución e determinar os efectos desta. 
 
46.3. Igualmente, o órgano de contratación ostenta as facultades de inspección das actividades 
desenvolvidas polos contratistas durante a execución do contrato, nos términos e cos límites 
establecidos na LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso ditas facultades de inspección 
poderán implicar un dereito xeral do órgano de contratación a inspeccionar as instalacións, 
oficinas e demais emprazamentos nos que o contratista desenvolva as súas actividades, salvo 
que tales emprazamentos e as súas condicións técnicas sexan determinantes para o 
desenvolvemento das prestaciones obxecto do contrato, extremos que deberán quedar 
xustificados de forma expresa e detallada no expediente administrativo. 
 
46.4. Os procedementos para a adopción de acordos relativos ás prerrogativas establecidas 
anteriormente, instruiranse de conformidad co disposto no art. 191 LCSP. 
 
46.5. Os acordos que adopte o órgano de contratación poñerán fin á vía administrativa e serán 
inmediatamente executivos. 
 
CLÁUSULA 47. XURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
47.1. A Orde xurisdiccional Contencioso-Administrativo será o competente para resolver as 
controversias que xurdan entre as partes no presente contrato de conformidad co disposto no 
art. 27.1 LCSP 
 

ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D/Dª____________________________________________________________, con CIF 
n.º _________________, en nome PROPIO/ EN REPRESENTACIÓN DA PERSOA 
FÍSICA/XURÍDICA___________________________________,con NIF/CIF n.º 
_________________ e domicilio social en Rúa/Praza: _____________ Poboación: 
_______________, CP ________________Provincia:__________________ 
 
DECLARA BAIXO A súa RESPONSABILIDADE: 
 
PRIMEIRO. Que se dispón a participar na contratación do subministro de: 
_______________________________________________________ 
 
SEGUNDO. 
 
- Que cumpre con todos os requisitos previos esixidos polo apartado primeiro do art. 140 da Lei 
9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao 
ordenamiento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE 
e 2014/24/UE, de 26 defebrero de 2014 para ser adjudicatario do contrato de suministros, en 
concreto:…………… 
 
- Que posúe personalidade xurídica e, no seu caso, representación. 
 
- Que, no seu caso, conta cos requisitos de solvencia económica, financeira e técnica ou 
profesional 
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- Que non está incurso nunha prohibición para contratar das recolleitas no art. 71 da Lei 9/2017, 
de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público e áchase ao corrente do cumprimento das 
súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes. 
 
- Que se somete á Jurisdicción dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para todas 
as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no 
seu caso, ao fuero jurisdiccional estranxeiro que puidese corresponder ao licitador. [Só en caso 
de empresas estranxeiras]. 
 
- Que a dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones é: 
__________________________________________________. 
 
TERCEIRO. 
 
Que se compromete a acreditar a posesión e validez dos documentos a que se fai referencia no 
apartado segundo desta declaración, no caso de que sexa proposto como adxudicatariodo 
contrato ou en calquera momento en que sexa requirido para iso. 
 
E para que conste, asino a presente declaración, en Silleda, a 
 

ANEXO II: MODELO DE COMPROMISO PARA A INTEGRACIÓNDE A SOLVENCIA CON 
MEDIOS EXTERNOS. 

 
ENTIDADE A (licitador): 
 
D/Dª____________________________________________________________, con CIF nº 
_________________, en nome PROPIO/ EN REPRESENTACIÓN DA PERSOA 
FÍSICA/XURÍDICA___________________________________,con NIF/CIF n.º 
_________________ e domicilio social en Rúa/Praza: _____________ Poboación: 
_______________, CP________________Provincia:__________________ ao obxecto de 
participar na contratación do subministro de: 
 

E 
 
ENTIDADE B: 
 
D/Dª____________________________________________________________, con CIF nº 
_________________, en nome PROPIO/ EN REPRESENTACIÓN DA PERSOA 
FÍSICA/XURÍDICA___________________________________,con NIF/CIF n.º 
_________________ e domicilio social en Rúa/Praza: _____________ Poboación: 
_______________, CP ________________Provincia:__________________ 
 
De conformidad co disposto no art. 75 de laLey 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 
Sector Público, SE COMPROMENTEN A: 
 
I. Que a solvencia ou medios que pon a disposición a entidade B……..a favor da entidade 
A…………….son os seguintes (Indicar a solvencia ou medios concretos): 
- 
- 
- 
 
II. Que durante toda a ejecución do contrato dispoñerán efectivamente da solvencia ou medios 
que se describen neste compromiso. 
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III. Que a disposición efectiva da solvencia ou medios descritos non está sometida a condición 
ou limitación algunha. 
 
E para que conste, asino a presente declaración. En Silleda, a data 
 
Asdo. pola Entidade A:       Asdo. pola Entidade B: 
 

ANEXO III: MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS OU 
PORCENTAXES. 

 
D/Dª____________________________________________________________, con CIF nº 
_________________, en nome PROPIO/ EN REPRESENTACIÓN DA PERSOA 
FÍSICA/XURÍDICA___________________________________, con NIF/CIF nº 
_________________ e domicilio social en Rúa/Praza: _____________ Poboación: ___ 
____________, CP ________________Provincia:__________________ 
 
MANIFESTA: 
 
Que coñece e acepta de modo incondicional o contido dos Pregos de Cláusulas Administrativas 
Particulares e de Prescripciones Técnicas Particulares que han de rexer a contratación; e que, 
na condición con que actúa, comprométese á ejecución do citado contrato, para o que oferta as 
seguintes condicións: 
 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

a.1. precio do suministro 
Gasóleo A 

(Desconto en porcentaxe) 

 

a.2. precio do suministro  
Gasolina sin plomo 95 

(Desconto en porcentaxe) 

 

 

ASPECTOS CUALITITIVOS 

b.1. Localización del servicio 
(Número de estacions de servicio 

 

 
En Silleda, a --------- 
         Asdo------- 
 

PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS 
 
1.- OBXECTO DO CONTRATO: 
 
O obxecto do presente contrato é o subminstro de combustible con destino aos vehículos e 
maquinaria do Concello de Silleda, na medida das necesidades que a Corporación demande de 
conformidad co contido do presente Prego de Condicións Técnicas. Os vehículos poderán ser 
tanto de titularidad municipal como aqueles que sexan puntualmente contratados polo Concello 
ou cedidos por outras administracións. 
 
O subminstro levarase a cabo en todo momento, en estacións de Servizo localizadas dentro do 
término municipal de Silleda, no entanto o anterior, poderá realizarse por necesidades 
municipais, fóra de devandito ámbito de xeito esporádico ou excepcional, dentro da rede de 
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surtidores do adxudicatario ou en calquera outro que previa autorización municipal, designe o 
usuario do vehículo. 
 
Os principios que se perseguen coa presente contratación son: 
 
- Conseguir o máximo aforro económico no prezo de compra por litro de carburante ou 
combustible subministrado ao Concello. 
- Mellorar a prestación do servizo de repostaxe ou recarga. 
- Mellorar os mecanismos de información e control a través da facturación. 
 
2.- DIVISIÓN POR LOTES: 
 
Téñense tres tipos de carburantes a subministrar en estación de servizo: 
 
- Gasóleo A. 
- Gasóleo A con aditivos 
- Gasolina sen plomo 95 e gasolina sen plomo 98 
 
Debido ás peculiaridades do subministro, o mesmo non é susceptible de dividilo en lotes, dado 
que se trata dun subministro de carburantes en estación de servizo, na que a parte máis 
representativa do contrato é o gasóleo, non se considera oportuno proceder a división por lotes 
de tipo de combustible ou vehículos, dado que o obxecto é o de centralizar o servizo, non de 
dispersarlo. 
 
3.- CONTROL DE CARBURANTES E USUARIOS. 
 
A empresa adxudicataria encargarase de facilitar un sistema de control, de forma que os 
vehículos que reposten nas súas instalacións, sexan titularidade deste Concello, así como 
persoal autorizado por este. 
 
O licitador ofertará á súa costa, un sistema de facturación do subministro de combustibles para 
os distintos vehículos municipais, tipo tarxeta electrónica, con identificación do vehículo e cunha 
factura total a final de mes ou da quincena por cada Servizo ou Departamento municipal, así 
como un listado de todos os suministros por vehículo e mes. A información recollida na 
facturación deberá detallar en resumos, coincidentes coa facturación, os repostaxes de cada 
vehículo de forma sinxela e completa, que permita verificar data, lugar, litros e importe do 
subministro. 
 
Unha vez ao mes a empresa adxudicataria entregará no departamento de intervención, en 
soporte informático (folla de Excel), a información do consumo detallado dos diferentes 
vehículos, sen que iso supoña custo adicional algún, detallando os repostaxes de cada vehículo 
que permita verificar, a data, litros e importe do subministro. 
 
O Concello únicamente farase cargo dos suministros realizados nos vehículos ou maquinaria 
autorizada e cuxos tickets ou albaranes estean debidamente cumprimentados e asinados e 
sexan remitidos ao departamento correspondente. 
 
A estación de servizo entregará obligatoriamente un ticket de repostaxe ao condutor do vehículo 
do Concello no que constará: 
 
- Identificación do vehículo (matrícula) 
- Identificación do condutor 
- Quilómetros do vehículo 
- Data e hora do subministro 
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- Tipo de combustible subministrado 
- Cantidade de litros subministrado e prezo por litro venda ao público (impostos incluídos) 
- Desconto aplicado 
- Importe total do fornezo efectuado (impostos incluídos) 
 
Todos os tickets deberán estar asinados polo condutor do vehículo para que poidan ser 
admitidos. 
 
Para o caso esporádico de subministro de combustible a granel para maquinaria portátil de 
obras, a dispensación do mesmo será únicamente ás persoasautorizadas por este Concello, en 
tal caso, no apartado matrícula, aparecerá adesignación “granel”. 
 
O Concello facilitará ao adxudicatario unha lista de vehículos e maquinaria en propiedade do 
Concello, indicando o servizo ou Área que pertencen, para que a empresa adxudicataria teña 
coñecemento dos vehículos autorizados para o subministro de combustible, así como as persoas 
ás que poderán dispensar combustible a granel. Dita lista poderá ser modificada, incluírse novos 
vehículos ou ben darse outros de baixa, ditas modificacións serán sempre aceptadas pola 
empresa adxudicataria, sen custo algún para a administración municipal. A empresa 
adxudicataria fará entrega da facturación mensualmente no rexistro xeneral do Concello. 
 
4.- CALIDADE DO PRODUTO. 
 
O gasóleo subministrado será de primeira calidade, cumprindo as esixencias do Real Decreto 
1088/2010, de 3 de setembro, e das restantes normas na materia que resulten de aplicación, así 
como toda a normativa que regule este tipo de suministros en que se fixen especificaciones de 
combustible en concordancia coas da Unión Europea. 
 
As empresas licitadoras presentarán na súa oferta as calidades mínimas e máximas que se 
comprometen a fornecer, que en ningún caso serán inferiores ás sinaladas nas directivas 
comunitarias, especificando, como mínimo, os datos coas súas unidades de medida e Normas 
de Ensaio polos cales obtivéronse os mesmos. 
 
Non se permitirá a realización de mesturas que poidan modificar a calidade do combustible. 
 
O Concello se reserva a potestade de realizar, con cargo á empresa adxudicataria, ensaios de 
control de calidade e control metrolóxico, con carácter discrecional e sempre que o considere 
oportuno. Si os resultados fosen inferiores aos que a empresa adxudicataria comprometeuse a 
subministrar, poderase proceder á resolución do contrato coas responsabilidades a que houbese 
lugar e abono dos ensaios realizados. 
 
Os criterios de calidade anteriores son un estándar reglamentados pola normativa en vigor, non 
sendo , polo tanto, ponderables. 
 
5.- CONDICIÓNS DO SUBMINISTRO. 
 
O subministro de combustible realizarase en surtidor, sempre baixo demanda do usuario 
municipal, en horario normal de apertura do adxudicatario. 
 
O suministrador debe cumprir como mínimo, os seguintes requisitos xerais: 
 
- As obrigacións derivadas do R.D. 1523/1999, de 1 de outubro, polo que se modifica o 
reglamento de instalacións petrolíferas e a ITCMI-IP04. 



 

Tlf. 986 58 00 00 / Fax: 986 58 10 21  Xunta de Goberno Local do 06 de xuñol de 2018 
Rúa do Trasdeza, n.º 55  Páxina 36 de 69 

36,540 Silleda - Pontevedra 

- A empresa adxudicataria axustarase, con carácter xeral, e en todo momento á lexislación 
vigente en todo o referente a normas de protección e/ou seguridade exixibles en relación co 
subministro. 
- En ningún momento admitirase a realización de suministros por revendedores. 
- O adxudicatario deberá posuír os medios materiais e persoais necesarios, así como as 
autorizacións precisas para realizar o repostaxe de vehículos. 
- Serán ao seu cargo cantas responsabilidades puidésense derivar do repostaxe. 
- O adxudicatario será igualmente responsable de cantos danos ao Concello ou a terceiros 
póidanse producir no repostaxe do combustible ou por efecto directo da calidade do produto 
subministrado imputable á empresa adxudicataria ou aos seus empregados na execución do 
contrato. 
- Deberá acreditar que ten contratado e en vigor un seguro de responsabilidade civil de 
explotación para facer fronte ás reclamaciones, por responsabilidade civil, feitas por terceiros 
cunha cobertura mínima por importe de 250.000,00 euros. 
- O adxudicatario comprométese a cumprir e adaptarse a todo o que sexa de obrigado 
cumprimento durante o tempo que dure o contrato, en materia de Prevención de Riscos Laborais 
e demais Reglamentaciones específicas achega do transporte, manipulación, repostaxe ou 
descarga, operarios, etc., en relación aos diferentes combustibles. 
 
6.- PREZOS DO COMBUSTIBLE. 
 
As empresas, nas súas ofertas económicas, indicarán a porcentaxe, expresado en tanto por 
cento, de desconto por litro subminstrado sobre o prezo medio por mes de cada comunidade 
autónoma, publicado para España no Boletín Petrolero da Comisión Europea para os diferentes 
tipos de combustibles con todas as taxas e impostos incluídos, sendo devandito prezo o de 
facturación dese mes completo. 
(http://www.minetad.gob.é/energia/petroleo/Precios/Informes/InformesMensuales/Paginas/IndexI
nformesMensuales.aspx) 
 
Para o prezo da gasolina 98, e gasóleo con aditivos, ao non existir prezo de referencia no 
devandito boletín, tomaranse como prezo, o resultante da gasolina 95 e o gasóleo de 
automoción, engadíndolle 10 céntimos máis para o caso da gasolina 98 e 8 céntimos para o 
caso do gasóleo A con aditivos. 
 
O prezo establecerase en euros/litros con catro decimales e enténdese que no mesmo están 
incluídos todos os impostos legalmente aplicables. 
 
Os descontos que se ofrezan serán fixos e non poderán revisarse durante o prazo de vixencia do 
contrato, así como na prórroga que, no seu caso autorícese. 
 
7.-GARANTIA. 
 
O prazo de garantía establécese polo período de ejecución do contrato. Durante este período, o 
adxudicatario virá obrigado a emendar os defectos observados no subministro ou ben proceder a 
un novo. 
 
A empresa adxudicataria tomará as medidas oportunas para asegurar o mantemento do servizo 
de subministro en caso de circunstancias extraordinarias e que polo menos supoñerá a 
existencia de stock de seguridade que garanta o subministro aos distintos vehículos do Concello 
durante 15 días como mínimo. 
 
Xa que a prestación dos suministros pode ser nalgúns casos fundamental para o benestar e a 
seguridade dos cidadáns, o Concello resérvase o dereito a recorrer a un suministrador distinto 
do adxudicatario si por causas de forza maior (folgas, piquetes, alteracións graves da orde 
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pública, etc.), este non puidese subministrar combustible. Neste caso o adxudicatario non poderá 
reclamar ao Concello por ningún concepto. 
 
Tamén por necesidades excepcionais, determinados vehículos, a condición de que conten con 
autorización municipal, poderán recorrer a outro suministrador sen que o adxudicatario teña 
dereito a reclamar nin a solicitar indemnización de ningún tipo. 
 
8.-MELLORAS. 
 
Dado o carácter do contrato, non se prevén melloras” 
 
 
 7º.-  EXPTE. 1235/2018. APROBACIÓN DE PLIEGOS. SUMINISTRO DE PELLETS DE 

MADEIRA DESTINADO PARA A CALEFACCIÓN E AQS DOS INMOBLES MUNICIPAIS, ASÍ 
COMO O MANTEMENTO DE CALDEIRAS DE BIOMASA. 

 
Visto que o obxecto do contrato é a contratación, por procedemento aberto simplificado, do 

suministro de pellets de madeira destinado para a calefacción e auga quenta sanitaria (aqs) dos 
inmobles municipais, así como o mantemento de caldeiras de biomasa de titularidade 
municipal. 

 
Visto o informe emitido polo Secretario, de data 14 de maio de 2.018. 

 
Visto o informe emitido pola Intervención do Concello, de data 23 de maio de 2.018. 

 
Vistos o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e Técnicas da contratación do 

suministro de pellets de madeira destinado para a calefacción e auga quenta sanitaria (aqs) dos 
inmobles municipais, así como o mantemento de caldeiras de biomasa de titularidade 
municipal. 
 

Polo exposto, esta Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo 
Alcaldía na resolución de 15 de xuño de 2015, pola unanimidade dos seus membros, ACORDA:  
 
PRIMEIRO: APROBAR o expediente de contratación, por procedemento aberto simplificado, do 
suministro de pellets de madeira destinado para a calefacción e auga quenta sanitaria (aqs) dos 
inmobles municipais, así como o mantemento de caldeiras de biomasa de titularidade 
municipal,  cun orzamento base de Licitación no tempo de duración do contrato de: 
 
O valor estimado do contrato ascende á contía de 37.692,30 euros (IVE exluído) o 
que significa 16.846,15 euros/ano (IVE excluído). 
 

Concepto Contía (en euros) 

Subministro de pellets 14.168,46/ano 

Mantemento caldeiras 2.677,69/ano 

Importe (excluído IVE) 16.846,15/ano 
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Sinálase que o IVE poir UN ANO sería 3.537,69 euros, o que significa que o importe, 
ive incluído, alzanzaría a cantidade de 20.383,84 €. 
 
SEGUNDO.- Autorizar a contía con cargo á aplicación orzamentaria 920-22103, do estado de gastos 
do Orzamento Municipal vixente. 
 
TERCEIRO.- Aprobar os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e Técnicas que rexerán o 
contrato. 
 
ANEXOS: 
 
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE SUBMINISTRACIÓN POR 
PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO SUMARIO (CON MESA DE CONTRATACIÓN) 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA. Obxecto e cualificación 
 
1.1 Descrición do obxecto do contrato 
 
 Obxecto do contrato: 
 
O obxecto do presente Contrato é definir a contratación do SUBMINISTRO DE PELLETS DE MADEIRA destinado 
para a calefacción e auga quente sanitaria (AQS) dos inmobles municipais, así como o MANTEMENTO DAS 
CALDEIRAS DE BIOMASA de titularidade municipal. 
 
 Necesidade a satisfacer: 
 
Se xustifica a contratación do servizo de subministro de pellets e mantemento das instalacións térmicas localizadas 
nas dependencias pertencentes ó Excmo. Concello de Silleda para una maior racionalización e control do subministro 
ademais de (pola falta de recursos materiais e humanos coa especialización suficiente) para levar a cabo o 
mantemento das instalacións térmicas. 
 
Por elo para regular as condicións técnico–económicas que han de rexer no subministro e para cumprir a normativa 
vixente relativa ó mantemento de instalacións térmicas de biomasa, proponse a realización do devandito Contrato. 
 
O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de subministración, de acordo co artigo 16 da Lei 
9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español 
as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014. 
 
1.2 División en lotes do obxecto do contrato 
 
 Non procede, en aplicación do artigo 99.3 b) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedemento de Selección e Adxudicación 
 
A forma de adxudicación do contrato será o procedemento aberto simplificado sumario, no que todo empresario 
interesado poderá presentar unha proposición, quedando excluída toda negociación dos termos do contrato cos 
licitadores. 
 
A adxudicación do contrato realizarase utilizando un único criterio de adxudicación que será o custo do subministro de 
pellets e o mantemento das caldeiras baseado na rendibilidade de adxudicación en base á mellor relación calidade-
prezo de conformidade co que se establece na cláusula décima. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA. Perfil de contratante 
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Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen 
prexuízo da utilización doutros medios de publicidade, este Concello conta co Perfil de Contratante ao que se terá 
acceso segundo as especificacións que se regulan na páxina web seguinte: www.silleda.es 
 
CLÁUSULA CUARTA. Orzamento base de Licitación e valor estimado do contrato 
 
O Orzamento base de Licitación no tempo de duración do contrato é: 
 
O valor estimado do contrato ascende á contía de 37.692,30 euros (IVE exluído) o que significa 16.846,15 
euros/ano (IVE excluído). 
 

Concepto Contía (en euros) 

Subministro de pellets 14.168,46/ano 

Mantemento caldeiras 2.677,69/ano 

Importe (excluído IVE) 16.846,15/ano 

 
Sinálase que o IVE poir UN ANO sería 3.537,69 euros, o que significa que o importe, ive incluído, alzanzaría a 
cantidade de 20.383,84 €. 
 
CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito 
 
As obrigacións económicas do contrato abonaranse con cargo a aplicación orzamentaria 920-22103 
 
CLÁUSULA SEXTA. Revisión de prezos 
 
Non cabe a revisión de prezos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA. [Duración do Contrato/Prazo de Entrega] e Emprazamento 
 
O prazo de execución e lugar de execución será: 
 

Prazo de execución Emprazamento 

UN ANO En cada un dos edificios muinicipais 

 
A duración do contrato contarase a partir do día seguinte ao da formalización do contrato ou desde a data fixada no 
documento contractual. 
 
O contrato poderá prorrogarse por UN ANO. 
 
A prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obrigatoria para o empresario, sempre que o seu preaviso 
prodúzase polo menos con dous meses de antelación á finalización do prazo de duración do contrato 
 
Dita prórroga quedará condicionada á existencia de consignación orzamentaria axeitada e suficiente en cada exercicio 
orzamentario. 
 
CLÁUSULA OITAVA. Acreditación da Aptitude para Contratar 
 
Poderán presentar proposicións as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena 
capacidade de obrar e non estean incursas en prohibicións de contratar. 
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A capacidade de obrar dos empresarios e a non concorrencia de prohibicións de contratar acreditarase mediante 
a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público. 
 
A inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público acredita, a tenor do nel 
reflectido e salvo proba en contrario, as condicións de aptitude do empresario en canto á súa personalidade e 
capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou empresarial, e demais circunstancias inscritas, así 
como a concorrencia ou non concorrencia das prohibicións de contratar que deban constar no mesmo. 
 
CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Proposicións e Documentación Administrativa 
 
9.1 Condicións previas 
 
As proposicións dos interesados deberán axustarse aos pregos e documentación que rexen a licitación, e a súa 
presentación supón a aceptación incondicionada polo empresario do contido da totalidade das súas cláusulas ou 
condicións, sen excepción ou reserva algunha. 
 
Cada entidade licitadora non poderá presentar máis dunha proposición, nin subscribir ningunha proposta en unión 
temporal con outros se o fixo individualmente ou figurar en máis dunha unión temporal. A infracción destas normas 
dará lugar á non admisión de todalas propostas por el subscritas. 
 
9.2 Lugar e prazo de presentación de ofertas 
 
Aínda que a presente licitación debería ter carácter electrónico, e os licitadores deberían preparar e presentar as súas 
ofertas obrigatoriamente de forma electrónica a través da ferramenta de preparación e presentación de ofertas en 
alguna das Plataformas de Contratación do Sector Público, debido a determinadas deficiencias técnicas, e de modo 
excepcional presentaranse as ofertas, xunto coa documentación preceptiva polo Rexistro do Concello, xa sexa en 
formato papel xa en dixital, dentro do prazo de dez días contados a partir do día seguinte ao de publicación do 
anuncio de licitación no perfil de contratante. 
 
9.3. Información aos licitadores 
 
Cando sexa preciso solicitar a información adicional ou complementaria a que se refire o artigo 138 da LCSP, a 
Administración contratante deberá facilitala, polo menos, seis días antes de que finalice o prazo fixado para a 
presentación de ofertas, sempre que dita petición preséntese cunha antelación mínima de doce días respecto daquela 
data. Dita solicitude efectuarase ao número de fax ou á dirección de correo electrónico previsto no anuncio de 
licitación. 
 
9.4 Contido das proposicións 
 
As proposicións para tomar parte na licitación presentaranse nun único sobre, asinado polo licitador, no que se fará 
constar a denominación da lenda «Proposición para licitar á contratación do servizo de SUBMINISTRO DE PELLETS 
E MANTEMENTO INTEGRAL DAS CALDEIRAS PERTENCENTES Ó CONCELLO DE SILLEDA». 
 

SOBRE A 
 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
E DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA 

 
a) Declaración Responsable do licitador indicativa do cumprimento das condicións establecidas legalmente para 
contratar coa Administración. 
 
A declaración responsable presentarase conforme ao modelo incluído no Anexo do presente prego. 
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Se varias empresas concorren constituíndo unha unión temporal, cada unha das que a compoñen deberá acreditar a 
súa personalidade, capacidade e solvencia, presentando todas e cada unha presentar a correspondente declaración 
responsable. 
 
b) Proposición económica. 
 
Presentarase conforme ao seguinte modelo: 
 
« _________________________, con domicilio a efectos de notificacións en _____________, 
____________________, núm. ___, con NIF núm. _________, en representación da Entidade 
___________________, con NIF núm. ___________, decatado do expediente para a contratación do servizo de 
___________ por procedemento aberto simplificado sumario, anunciado no Perfil de contratante, fago constar que 
coñezo o Prego que serve de base ao contrato e acéptoo integramente, tomando parte da licitación e 
comprometéndome a levar a cabo o obxecto do contrato polo importe de ____________ euros e ___________ euros 
correspondentes ao Imposto sobre o Valor Engadido. 
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
Asdo.: _________________.». 
 
OFERTA ECONÓMICA SUBMINISTRO DE PELLETS (I.V.E. non incluído). 
 

CONCEPTO TIPO SUBMINISTRO € / kWh 

Prezo unitario (€ / kWh) incluíndo transporte e descarga. Pellet a granel cisterna.  

Palet de pellet.  

 
(Os prezos ofertados, non poderán superar os sinalados no prego de cláusulas). 
(Os prezos unitarios deberán ter catro decimais). 
 
IMPORTE TOTAL EN BASE Ó CONSUMO ANUAL ESTIMADO DE PELLETS. 
 

CONCEPTO EUROS 

CONSUMO ESTIMADO: 189 161 kWh (granel).  

CONSUMO ESTIMADO: 91 374 kWh (palet).  

TOTAL OFERTA ANUAL ESTIMADA DE SUBMINISTRO 
 (I.V.E. non incluído). 

 

I.V.A. (21 %).  

TOTAL OFERTA EN BASE Ó CONSUMO ANUAL ESTIMADO 
 (I.V.E. incluído). 

 

 
(Os datos do consumo de pellets anual son estimados, o Concello de Silleda non adquire ningún compromiso dun 
consumo determinado). 
(A oferta do subministro non poderá superar a sinalada no prego de cláusulas). 
 
CARACTERÍSTICAS DO COMBUSTIBLE. 
 
O combustible a subministrar estará en posesión do certificado ENplus-A1. 
 
(O licitador estará obrigado a presentar una Declaración de Calidade do produto que ofrece). 
 
CONDICIÓNS TÉCNICAS SUBMINISTRO. 
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(O licitador presentará un certificado de garantía de subministro, ós efectos de comprobar que poderá facer fronte ó 
subministro de material durante toda a vixencia do contrato). 
 
OFERTA ECONÓMICA MANTEMENTO INTEGRAL DE CALDEIRAS (I.V.E. non incluído). 
 

CONCEPTO € 

Mantemento integral, CASA DA XUVENTUDE DE SILLEDA.  

Mantemento integral, CENTRO SOCIAL DE MAIORES DE SILLEDA.  

Mantemento integral, CENTRO SOCIAL DE MAIORES DE BANDEIRA.  

Mantemento integral, CASA DO CONCELLO.  

Mantemento integral, ESCOLA DE MÚSICA.  

Mantemento integral, CASA DA CULTURA.  

TOTAL OFERTA MANTEMENTO INTEGRAL UN ANO(I.V.E. non incluído).  

 
IMPORTE QUE A EMPRESA DESTINARÁ Ó MANTEMENTO INTEGRAL. 
 

CONCEPTO € 

Importe que a empresa se compromete a asumir para realizar o mantemento integral.  

I.V.E. (21%).  

TOTAL OFERTA MANTEMENTO INTEGRAL UN ANO (I.V.E. incluído).  

 
(A oferta do mantemento integral non poderá superar a sinalada no prego de cláusulas). 
 
RESUMO IMPORTE TOTAL (I.V.E. INCLUÍDO) SUBMINISTRO E MANTEMENTO INTEGRAL. 
 

CONCEPTO EUROS 

Subministro en base ó consumo anual estimado.  

Mantemento integral.  

TOTAL OFERTA UN ANO  

 
O total da oferta non poderá superar a sinalada no prego de cláusulas, 20.383.84€ IVE incluído, cantidade 
correspondente ao importe dun ano. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adxudicación 
 
Para a valoración das proposicións e a determinación da mellor oferta atenderase a un único criterio de adxudicación 
que será o da mellor oferta económica: Precio mais baixo. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Admisibilidad de Variantes 
 
Non se admiten. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Ofertas anormalmente baixas 
 
Cando en aplicación dos parámetros establecidos nos criterios de valoración das ofertas, algunha delas estea incursa 
en presunción de anormalidad, concederase aos licitadores afectados un prazo de cinco días hábiles para que poidan 
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presentar unha xustificación axeitada das circunstancias que lles permiten executar dita oferta nesas condicións, cos 
criterios que se sinalan respecto diso no artigo 149.4 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do 
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 
 
O carácter anormal das ofertas apreciarase en función dos parámetros definidos na lei vixente e lexislación 
concordante.(articulo 85 RD 1098/2001) 
 
Recibidas as xustificacións, a solitarase un informe técnico, xeralmente ao funcionario que realice o prego de 
prescricións técnicas, o proxecto ou o estudo económico do contrato, ou a todos en conxunto, que analice 
detalladamente as motivacións que argumente o licitador para poder manter a súa oferta. 
 
En todo caso, rexeitaranse as ofertas se se comproba que son que son anormalmente baixas porque vulneran o 
normativa sobre subcontratación ou non cumpren as obrigacións aplicables en materia ambiental, social ou laboral, 
nacional ou internacional, incluíndo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes. 
 
Á vista das xustificacións dos contratistas cuxa oferta sexa clasificada como desproporcionada e do informe técnico 
municipal que as analice, proporase ao órgano de contratación motivadamente a admisión da oferta ou a súa 
exclusión. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCEIRA. Preferencias de Adxudicación en caso de Empates 
 
Cando tras efectuar a ponderación de todos os criterios de valoración establecidos, prodúzase un empate na 
puntuación outorgada a dúas ou máis ofertas, utilizaranse os criterios recollidos no artigo artigo 147.2 da LCSP. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. Mesa de Contratación 
 
A Mesa de contratación será o órgano competente para efectuar a valoración das ofertas e cualificar a documentación 
administrativa, e actuará conforme ao previsto no artigo 326 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do 
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 e no Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que 
se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, desenvolvendo as 
funcións que nestes establécense. 
 
A Mesa de Contratación, de acordo co establecido no punto 7 da Disposición Adicional Segunda da Lei 9/2017, de 8 
de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas 
do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, estará presidida por un 
membro da Corporación ou un funcionario da mesma, e formarán parte dela, como vogais, o Secretario ou, no seu 
caso, o titular do órgano que teña atribuída a función de asesoramento xurídico, e o Interventor, ou, no seu caso, o 
titular do órgano que teña atribuídas a función de control económico-orzamentario, así como aqueloutros que se 
designen polo órgano de contratación entre o persoal funcionario de carreira ou persoal laboral ao servizo da 
Corporación, ou membros electos da mesma, sen que o seu número, en total, sexa inferior a tres. Os membros 
electos que, no seu caso, formen parte da Mesa de contratación non poderán supor máis dun terzo do total de 
membros da mesma. Actuará como Secretario un funcionario da Corporación. 
 
A súa composición publicarase a través do perfil de contratante ao publicar o anuncio de licitación ou ben se fará 
pública con carácter previo á súa constitución a través dun Anuncio específico no citado perfil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. Apertura de Proposicións 
 
A Mesa de Contratación constituirase o TERCEIRO día hábil tras a finalización do prazo de presentación das 
proposicións, ás 11:00 horas. 
 
A mesa de contratación procederá á apertura do Sobre «A», que conteñen a documentación administrativa, a 
proposición económica e documentación cuantificable de forma automática. 
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Tras a lectura das proposicións, e previa exclusión das ofertas que non cumpran os requirimentos, a Mesa procederá 
á avaliación e clasificación das ofertas. 
 
Á vista do resultado, a Mesa de Contratación proporá ao adxudicatario do contrato. 
 
Realizada a proposta de adxudicación, a mesa de contratación procederá, no mesmo acto, a comprobar no Rexistro 
Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que a empresa está debidamente constituída, que o asinante da 
proposición ten poder bastante para formular a oferta, ostenta a solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu 
caso a clasificación correspondente e non está incursa en ningunha prohibición para contratar. 
 
De acordo co disposto no artigo 139.1 LCSP, a presentación das proposicións supón a autorización á mesa e ao 
órgano de contratación para consultar os datos recollidos no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas 
do Sector Público ou nas listas oficiais de operadores económicos nun Estado membro da Unión Europea. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. Adxudicación do Contrato 
 
Nun prazo de cinco días desde a finalización do prazo para presentar proposicións, procederase a adxudicar o 
contrato a favor do licitador proposto como adxudicatario, procedéndose, unha vez adxudicado o mesmo, á súa 
formalización. 
 
A adxudicación deberá ser motivada e notificarase aos candidatos ou licitadores, debendo ser publicada no perfil de 
contratante no prazo de 15 días. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. Formalización do Contrato 
 
O contrato perfeccionarase coa súa formalización. 
 
A formalización do contrato efectuarase mediante a firma de aceptación polo contratista da resolución de 
adxudicación. 
 
A formalización do contrato en documento administrativo efectuarase non máis tarde do quince días hábiles seguintes 
a aquel en que se realice a notificación da adxudicación aos licitadores e candidatos; constituíndo devandito 
documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público.] 
 
En calquera caso, a formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde do quince días hábiles seguintes a 
aquel en que se realice a notificación da adxudicación aos licitadores e candidatos na forma prevista no artigo 151. 
 
O contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo do seu cargo os correspondentes 
gastos. 
 
Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado esixiráselle o 
importe do 3 por cento do orzamento base de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade. 
 
CLÁUSULA DECIMO OITAVA. Condicións Especiais de Execución do Contrato 
 
Establécense as seguintes condicións especiais de execución do contrato, de acordo co establecido no artigo 202 da 
Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público: 
 

Tipo especial Consideracións de tipo ambiental 

Descrición Acreditación da reducción do nivel de emisión de gases 
do medios de transporte utilizados pola entidade durante 
a execución do contrato 
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CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. Dereitos e Obrigacións das Partes 
 
19.1 Abonos ao contratista 
 
O pago do traballo ou servizo efectuarase á realización do mesmo previa presentación de factura debidamente 
conformada, e Acta de Recepción cando cumpra. 
 
Na factura incluiranse, ademais dos datos e requisitos establecidos no Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, 
polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigacións de facturación, os seguintes extremos 
previstos no apartado segundo da Disposición adicional trixésimo segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público, así como na normativa sobre facturación electrónica: 
 
a) Que o órgano de contratación é __________________. 
b) Que o órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública é 
____________________________. 
c) Que o destinatario é ____________________. 
d) Que o código DIR3 é ____________________. 
e) Que a oficina contable é _________________. 
f) Que o órgano xestor é ___________________. 
g) Que a unidade tramitadora é ______________. 
 
O contratista deberá presentar a factura nun rexistro administrativo no prazo de 30 días desde a data da prestación, 
no caso de servizos de tracto sucesivo as facturas deberán presentarse no prazo máximo de 10 días desde a 
realización da prestación no período de que se trate. A factura deberá presentarse en formato electrónico nos 
supostos que fixa a Lei 25/2013, de 27 de decembro, de Impulso á Factura Electrónica e Creación do Rexistro 
Contable de Facturas do Sector Público, nestes casos a presentación da factura no Punto Xeral de Acceso equivale á 
presentación nun rexistro administrativo. 
 
De acordo co establecido no artigo 198 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, a 
Administración terá obrigación de abonar o prezo dentro do trinta días seguintes á data de aprobación dos 
documentos que acrediten a conformidade dos servizos prestados co disposto no contrato, sen prexuízo do 
establecido no no apartado 4 do artigo 210, e se se demorase, deberá abonar ao contratista, a partir do cumprimento 
de devandito prazo de trinta días os intereses de demora e a indemnización polos custos de cobro nos termos 
previstos en a Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas 
operacións comerciais. 
 
Para que haxa lugar ao comezo do cómputo de prazo para o deveño de intereses, o contratista deberá cumprir a 
obrigación de presentar a factura ante o rexistro administrativo correspondente nos termos establecidos na normativa 
vixente sobre factura electrónica, en tempo e forma, no prazo de trinta días desde a data de entrega efectiva das 
mercadorías ou a prestación do servizo. 
 
Por outra banda, a Administración deberá aprobar os documentos que acrediten a conformidade co disposto no 
contrato dos servizos prestados, dentro do trinta días seguintes á prestación do servizo. 
 
19.2. Obrigacións laborais, sociais e de transparencia 
 
O contratista está obrigado ao cumprimento da normativa vixente en materia laboral e de seguridade social. Así 
mesmo, está obrigado ao cumprimento do Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, da Lei Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, da Lei 31/1995, sobre Prevención de Riscos 
Laborais, e do Regulamento dos Servizos de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, así 
como das normas que se promulguen durante a execución do contrato. 
 



 

Tlf. 986 58 00 00 / Fax: 986 58 10 21  Xunta de Goberno Local do 06 de xuñol de 2018 
Rúa do Trasdeza, n.º 55  Páxina 46 de 69 

36,540 Silleda - Pontevedra 

A empresa contratista está obrigada a cumprir durante todo o período de execución do contrato as normas e 
condicións fixadas no convenio colectivo de aplicación, aínda que en todo caso, o adxudicatario estará obrigado a 
cumprir as condicións salariais dos traballadores conforme ao Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 
 
Así mesmo, de conformidade co establecido no artigo 4 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso 
á información e bo goberno, o adxudicatario do contrato está obrigado a fornecer á Administración, previo 
requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento das obrigacións previstas na citada norma, así como 
naquelas normas que se diten no ámbito municipal. 
 
19.3. Obrigacións esenciais que poden ser causa de resolución do contrato. 
 
Terán a condición de obrigacións esenciais de execución do contrato, as seguintes: 
 
a. O cumprimento da proposta do adxudicatario en todo aquilo que sexa obxecto de valoración de acordo cos criterios 
de adxudicación establecidos para o contrato. 
 
b. As obrigacións establecidas no presente prego de cláusulas administrativas particulares en relación coa 
subcontratación. 
 
c. As obrigacións establecidas no presente prego de cláusulas administrativas particulares en relación coa adscrición 
de medios persoais e materiais á execución do contrato. 
 
d. O cumprimento estrito das medidas de seguridade e saúde previstas na normativa vixente e no plan de seguridade 
e saúde. 
 
e. O pago dos salarios aos traballadores e a súa retención de IRPF, así como o abono puntual das cotas 
correspondentes á Seguridade Social. 
 
Para controlar o cumprimento destas obrigacións contractuais esenciais, o adxudicatario debe presentar 
semestralmente ante a unidade administrativa que tramitou o contrato, unha declaración responsable sobre os 
seguintes extremos: 
 
- Os pagos salariais e á Seguridade Social, así como dos realizados aos subcontratistas. 
 
- As actuacións que realiza para o cumprimento das súas obrigacións en materia de seguridade e saúde laboral, 
indicando as incidencias que se produciron respecto diso en cada semestre. 
 
O responsable municipal do contrato elaborará un informe sobre o cumprimento do recollido na devandita declaración. 
Nese informe farase tamén expresa referencia ao cumprimento das obrigacións indicadas nesta cláusula en relación 
co persoal que xestiona o contrato. 
 
Sen devandito informe favorable non se dará curso ao pago da factura correspondente e iniciarase de inmediato un 
expediente de penalización ou de resolución do contrato, segundo proceda. 
 
19.4. Prazo de garantía 
 
O obxecto do suministro quedará suxeito a un prazo de garantía de UN ANO , a contar desde a data de recepción , 
prazo durante o cal a Administración poderá comprobar que o subminstro e mantemento realizados axústanse ás 
prescricións establecidas para a súa execución e cumprimento e ao estipulado no presente Prego e no de 
Prescricións Técnicas. Transcorrido o prazo de garantía sen que se formularon reparos, quedará extinguida a 
responsabilidade do contratista. 
 
Se durante o prazo de garantía acreditásese á existencia de vicios ou defectos nos traballos efectuados o órgano de 
contratación terá dereito a reclamar ao contratista a emenda dos mesmos. 
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19.5. Gastos exixibles ao contratista 
 
Son de conta do Contratista os gastos do anuncio ou anuncios de licitación e adxudicación, no seu caso, da 
formalización do contrato, así como calquera outros que resulten de aplicación, segundo as disposicións vixentes na 
forma e contía que estas sinalen. 
 
19.6. Obrigacións relativas á xestión de permisos, licenzas e autorizacións 
 
O contratista estará obrigado, salvo que o órgano de contratación decida xestionalo en por si e así llo faga saber de 
forma expresa, a xestionar os permisos, licenzas e autorizacións establecidas nas ordenanzas municipais e nas 
normas de calquera outro organismo público ou privado que sexan necesarias para o inicio, execución e entrega da 
subministración, solicitando da Administración os documentos que para iso sexan necesarios. 
 
CLÁUSULA VIXÉSIMA. Subcontratación 
 
Autorízase a subcontratación parcial das prestacións accesorias obxecto do contrato nos termos e coas condicións 
que establece o artigo 215 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. 
 
A subcontratación deberá realizarse cumprindo os requisitos básicos seguintes: 
 
a) Comunicación previa e por escrito ao Concello do adxudicatario dos datos seguintes en relación con cada 
subcontrato que pretenda realizar: 
-Identificación do subcontratista, cos seus datos de personalidade, capacidade e solvencia. 
-Identificación das partes do contrato a realizar polo subcontratista. 
-Importe das prestacións a subcontratar. 
 
b) Non poderá subcontratarse con persoas ou empresas inhabilitadas para contratar coa Administración nin carentes 
da capacidade, solvencia e habilitación profesional precisa para executar as prestacións concretas que se 
subcontratan. 
 
c) O contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo ao comezo dos traballos que subcontrate, a 
afiliación e alta na Seguridade Social dos traballadores que vaian realizar os traballos en cuestión en cumprimento do 
establecido no Real Decreto-lei 5/2011, de 29 de abril, de medidas para a regularización e control do emprego 
mergullado e fomento da rehabilitación de vivendas. 
 
d) O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación 
laboral. 
 
e) Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que asumirá a total responsabilidade da 
execución do contrato fronte ao Concello, con arranxo estrito aos pregos de cláusulas administrativas particulares e 
aos termos do contrato, sen que o coñecemento por parte do Concello da existencia de subcontrataciones altere a 
responsabilidade exclusiva do contratista principal. 
 
f) O contratista deberá abonar aos subcontratistas o prezo pactado polas prestacións que realicen como mínimo nos 
prazos previstos en a Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade 
nas operacións comerciais. Para garantir tal cumprimento, con cada facturación ao Concello deberá o contratista 
achegar o xustificante do pago dos traballos realizados no mes anterior polas empresas ou autónomos que 
subcontrate no marco do presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIXÉSIMO PRIMEIRA. Modificacións Contractuais Previstas 
 
O artigo 204.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público recolle: “En ningún caso los órganos 
de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar 
la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los 
suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá 
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que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio 
puntual”. 
 
No presente caso, poderá modificarse o contrato únicamente ante un hipotético incremento do número de caldeiras 
que poideran instalarse nalgún edificio de titulariedade municipal. Dita modificación determinaríase segundo os 
cálculos que constan no prego de prescripcións técnicas e atendendo ás características técnicas da/s caldeira/s que 
se pretendera/n instalar. 
 
CLÁUSULA VIXESIMO SEGUNDA. Sucesión na Persoa do Contratista 
 
Nos casos de fusión, escisión, achega ou transmisión de empresas ou ramas de actividade das mesmas continuará o 
contrato vixente coa entidade resultante, que quedará subrogada nos dereitos e obrigacións dimanantes do mesmo, 
se se producen as condicións esixidas no artigo 98 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. 
 
É obrigación do contratista comunicar fehacientemente á Administración calquera cambio que afecte á súa 
personalidade xurídica, suspendéndose o cómputo dos prazos legalmente previsto para o abono das facturas 
correspondentes ata que se verifique o cumprimento das condicións da subrogación. 
 
Se non puidese producirse a subrogación por non reunir a entidade á que se atribúa o contrato as condicións de 
solvencia necesarias, resolverase o mesmo, considerándose para todos os efectos como un suposto de resolución 
por culpa do contratista. 
 
CLÁUSULA VIXESIMO TERCEIRA. Cesión do Contrato [No seu caso] 
 
O contrato poderá ser obxecto de cesión cos límites e requisitos do artigo 214 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público: 
 
a) Que o órgano de contratación autorice, de forma previa e expresa, a cesión. 
 
b) Que o cedente teña executado polo menos un 20 por 100 do importe do contrato 
 
c) Que o cesionario teña capacidade para contratar coa Administración e a solvencia que resulte exixible en función 
da fase de execución do contrato, debendo estar debidamente clasificado se tal requisito foi esixido ao cedente, e non 
estar incurso nunha causa de prohibición de contratar. 
 
d) Que a cesión se formalice, entre o adxudicatario e o cesionario, en escritura pública. 
 
CLÁUSULA VIXESIMO CUARTA. Penalidades por Incumprimento 
 
24.1 Penalidades por demora 
 
O adxudicatario queda obrigado ao cumprimento do prazo de execución do contrato e dos prazos parciais fixados 
polo órgano de contratación 
 
Cando o contratista, por causas imputables ao mesmo, houber incorrido 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 prevista no artigo 193.3 LCSP: de 0,60 euros por cada 1.000 euros do prezo do 
contrato, IVE excluído.] 
 
Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato, o órgano de contratación 
estará facultado para proceder á resolución do mesmo ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de 
novas penalidades. 
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Cando o contratista, por causas imputables ao mesmo, houber incumprido a execución parcial das prestacións 
definidas no contrato, a Administración poderá optar, indistintamente, pola súa resolución ou pola imposición das 
penalidades establecidas anteriormente. 
 
24.2 Penalidades por incumprimento ou cumprimento defectuoso da prestación 
 
Considéranse moi graves os incumprimentos por parte do adxudicatario de calquera das condicións especiais de 
execución establecida na cláusula 17 deste prego de cláusulas particulares. 
 
Estes incumprimentos serán causa de resolución do contrato, salvo que se considere que a actuación é illada e 
susceptible de reconducción, e que a resolución do contrato non resulta conveniente para o interese do servizo en 
cuestión, nese caso substituirase pola penalización correspondente. 
 
Estes incumprimentos contractuais moi graves levarán a imposición das penalidades coercitivas de 10% do prezo de 
adxudicación IVE excluído, por cada infracción e/ou día de incumprimento de prazos en función de gravidade, 
reincidencia e mala fe na comisión da infracción. 
 
O incumprimento por parte do contratista das obrigacións establecidas na cláusula 19 en materia de subcontratación, 
levará unha penalización do 10% do importe do subcontratado, sendo a súa reiteración causa de resolución do 
contrato. 
 
O incumprimento por parte do adxudicatario de calquera outra das súas obrigacións contractuais ou o seu 
cumprimento defectuoso, levará igualmente unha multa coercitiva de entre o 5% e o 10% do prezo do contrato, en 
función do seu maior ou menor gravidade e reincidencia. 
 
As penalizacións que se impoñan ao adxudicatario son independentes da obrigación do contratista de indemnizar 
polos danos e prexuízos que o seu incumprimento ocasione ao Concello ou a terceiros con dereito a repetir contra o 
Concello. 
 
No caso de incumprimentos por parte do adxudicatario de aspectos da súa oferta, a indemnización que se esixirá ao 
contratista incorporará a diferenza que no seu caso exista entre a súa oferta e a de o seguinte contratista ao que se 
adxudicou o contrato sen ter en conta o criterio que non cumpriu o adxudicatario. 
 
24.3 Imposición de penalidades 
 
Para a imposición destas penalizacións e indemnizacións por incumprimentos contractuais seguirase un expediente 
contraditorio sumario, no que se concederá ao contratista un prazo de alegacións de 5 días naturais tras formularse a 
denuncia. Ditas alegacións e o expediente de penalización será resolto, previo informe do responsable municipal do 
servizo e informe xurídico, polo Sr. Alcalde ou Concelleiro en quen delegue, resolución que porá fin á vía 
administrativa. 
 
O inicio do expediente para a imposición destas penalidades polo Concello realizarase no momento en que teña 
coñecemento por escrito dos feitos. No entanto, se se estima que o incumprimento non vai afectar á execución 
material dos traballos de maneira grave ou que o inicio do expediente de penalización pode prexudicar máis á marcha 
da execución do contrato que beneficiala, poderá iniciarse devandito expediente en calquera momento anterior á 
terminación do prazo de garantía do contrato. 
 
As penalidades e indemnizacións impostas serán inmediatamente executivas e faranse efectivas mediante dedución 
dos pagos correspondentes que o Concello teña pendentes de abonar ao contratista. Se xa non existisen cantidades 
pendentes de pago, poderanse facer efectivas contra a garantía definitiva e se esta non alcanzase o montante da 
penalización, poderase reclamar pola vía administrativa de prema por considerarse ingreso de dereito público. 
 
CLÁUSULA VIXESIMO QUINTA. Resolución do Contrato 
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A resolución do contrato terá lugar nos supostos que se sinalan neste Prego e nos fixados nos artigos 211 e 313 da 
Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, e acordarase polo órgano de contratación, de oficio ou 
a instancia do contratista. 
 
Ademais o contrato poderá ser resolto polo órgano de contratación cando se produzan incumprimento do prazo total 
ou dos prazos parciais fixados para a execución do contrato que faga presumiblemente razoable a imposibilidade de 
cumprir o prazo total, sempre que o órgano de contratación non opte pola imposición das penalidades de 
conformidade coa cláusula 23. 
 
Así mesmo serán causas de resolución do contrato ao amparo do artigo 211 f) da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público as establecidas como obrigacións esenciais polo órgano de contratación. 
 
CLÁUSULA VIXESIMO SEXTA. Responsable do Contrato 
 
No acordo de adxudicación do contrato designarase un técnico municipal responsable da execución do contrato, coas 
funcións que se prevén no artigo 62 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, e en concreto 
as seguintes: 
 
- Realizar o seguimento material da execución do contrato, para constata que o contratista cumpre as súas 
obrigacións de execución nos termos acordados no contrato. 
 
- Verificar o efectivo cumprimento das obrigacións do adxudicatario en materia social, fiscal e ambiental, e en relación 
cos subcontratistas se os houbese, así como o cumprimento das obrigacións establecidas no contrato supoñan a 
achega de documentación ou a realización de trámites de tipo administrativo. 
 
- Promover as reunións que resulten necesarias ao obxecto de solucionar calquera incidente que xurda na execución 
do obxecto do contrato, sen prexuízo da súa resolución polo órgano de contratación polo procedemento contraditorio 
que establece o artigo 97 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. 
 
- Dar ao contratista as instrucións oportunas para asegurar o efectivo cumprimento do contrato nos termos pactados, 
que serán inmediatamente executivas en canto poidan afectar á seguridade das persoas ou cando a demora na súa 
aplicación poida implicar que deveñan inútiles posteriormente en función do desenvolvemento da execución do 
contrato; nos demais casos, e en caso de mostrar a súa desconformidade o adxudicatario, resolverá sobre a medida a 
adoptar o órgano de contratación, sen prexuízo das posibles indemnizacións que poidan proceder. 
 
- Propor a imposición de penalidades por incumprimentos contractuais. 
 
- Informar nos expedientes de reclamación de danos e prexuízos que suscite a execución do contrato. 
 
CLÁUSULA VIXESIMO SÉTIMA. Unidade encargada do Seguimento e Execución 
 
De conformidade co disposto no artigo 62.1 da LCSP, a unidade encargada do seguimento e execución ordinaria do 
contrato será o departamento de Secretaría previos informes do encargado eobras e Servizos.. 
 
CLÁUSULA VIXESIMO OITAVA. Confidencialidade e tratamento de datos 
 
28.1 Confidencialidade 
 
A empresa adxudicataria (como encargada do tratamento de datos) e o seu persoal en cumprimento dos principios de 
integridade e confidencialidade deben tratar os datos persoais aos que teñan acceso de forma que garantan unha 
seguridade axeitada incluída a protección contra o tratamento non autorizado ou ilícito e contra a súa perda, 
destrución ou dano accidental, mediante a aplicación de medidas técnicas ou organizativas apropiadas de 
conformidade co establecido na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal e no Regulamento 
2016/679 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre 
circulación destes datos (Regulamento xeral de protección de datos). 
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[NOTA: No caso de que para a realización do obxecto do contrato requírase o acceso e tratamento de datos e 
información de carácter persoal, recomendamos celebrar un contrato de encarga que vincule ao encargado 
(contratista) respecto do responsable (Concello) e estableza o obxecto, a duración, a natureza e a finalidade do 
tratamento, o tipo de datos persoais e categorías de interesados e as obrigacións e dereitos do responsable; en 
cumprimento do establecido no artigo 28 do Regulamento xeral de Protección de datos] 
 
Esta obrigación é complementaria dos deberes de segredo profesional e subsistirá aínda que finalice o contrato co 
responsable do tratamento dos datos (Concello). 
 
28,2 Tratamento de Datos 
 
En cumprimento do disposto na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal e no Regulamento xeral de 
protección de datos, os licitadores quedan informados de que os datos de carácter persoais que, no seu caso, sexan 
recollidos a través da presentación da súa oferta e demais documentación necesaria para proceder á contratación 
serán tratados por este Concello coa finalidade de garantir o axeitado mantemento, cumprimento e control do 
desenvolvemento do contrato. 
 
CLÁUSULA VIXESIMO NOVENA. Réxime Xurídico do Contrato 
 
Este contrato ten carácter administrativo e a súa preparación, adxudicación, efectos e extinción rexerase polo 
establecido neste Prego, e para o non previsto nel, será de aplicación a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos 
do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e 
do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, o Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que 
se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, e o Real Decreto 
1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións 
Públicas e estea vixente tras a entrada en vigor do Real Decreto 817/2009; supletoriamente aplicaranse as restantes 
normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado. 
 
A Orde Xurisdiccional Contencioso-Administrativo será o competente para resolver as controversias que xurdan entre 
as partes no presente contrato de conformidade co disposto no artigo 27.1 Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público. 
 
Silleda, 14 de maio de 2018 
 

Asdo. Manuel Cuiña Fernández 
ALCALDE 

 
ANEXO: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
_________________________, con domicilio a efectos de notificacións en _____________, ____________________, 
núm. ___, con NIF núm. _________, en representación da Entidade ___________________, con NIF núm. 
___________, a efectos da súa participación na licitación ________________________________, ante 
________________________ 
 

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 
 
PRIMEIRO. Que se dispón a participar na contratación do servizo de ___________________. 
 
SEGUNDO. Que cumpre con todos os requisitos previos esixidos polo apartado primeiro do artigo 140 da Lei 9/2017, 
de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as 
Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 para ser 
adxudicatario do contrato de servizos, en concreto: 
 
Que posúe personalidade xurídica e, no seu caso, representación. 
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Que, no seu caso, está debidamente clasificada a empresa ou que conta cos requisitos de solvencia económica, 
financeira e técnica ou profesional. 
 
Que non está incurso nunha prohibición para contratar das recollidas no artigo 71 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, 
de Contratos do Sector Público e áchase ao corrente do cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa 
Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes. 
 
Que se somete á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de 
modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro 
que puidese corresponder ao licitador. [Só en caso de empresas estranxeiras]. 
 
Que a dirección de correo electrónico en que efectuar notificacións é ___________________________________. 
 
TERCEIRO. Que se compromete a acreditar a posesión e validez dos documentos a que se fai referencia no apartado 
segundo desta declaración, no caso de que sexa proposto como adxudicatario do contrato ou en calquera momento 
en que sexa requirido para iso. 
 
E para que conste, asino a presente declaración. 
 
PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DE PELLETS E 
MANTEMENTO INTEGRAL DAS CALDEIRAS DE BIOMASA DAS INSTALACIÓNS PERTENCENTES Ó 
CONCELLO DE SILLEDA. 
 
0. XUSTIFICACIÓN. 
 
Se xustifica a contratación do servizo de subministro de pellets e mantemento das instalacións térmicas localizadas 
nas dependencias pertencentes ó Excmo. Concello de Silleda para una maior racionalización e control do subministro 
ademais de (pola falta de recursos materiais e humanos coa especialización suficiente) para levar a cabo o 
mantemento das instalacións térmicas. 
 
Por elo para regular as condicións técnico–económicas que han de rexer no subministro e para cumprir a normativa 
vixente relativa ó mantemento de instalacións térmicas de biomasa, proponse a realización do devandito contrato. 
 
1. OBXECTO. 
 
O obxecto do presente prego é definir as prescricións técnicas que han de rexer na contratación do SUBMINISTRO 
DE PELLETS DE MADEIRA destinado para a calefacción e auga quente sanitaria (ACS) dos inmobles municipais, así 
como o MANTEMENTO DAS CALDEIRAS DE BIOMASA de titularidade municipal. 
 
Se recolle no presente prego a relación de instalacións obxecto do presente contrato así como o seu equipamento. 
 
O contrato obrigará á empresa Adxudicataria á entrega do pellet de forma sucesiva, sendo o consumo enerxético en 
kWh o que determinará o custo do subministro; o Concello de Silleda non adquire compromiso algún de un consumo 
determinado, dependendo o devandito consumo da demanda de cada instalación, definidas na presente licitación con 
carácter estimado. 
 
A participación no procedemento de contratación supón a aceptación das especificacións incluídas no presente prego. 
 
2. DURACIÓN DO CONTRATO. 
 
O contrato terá un prazo máximo de execución de 12 meses, a contar dende o día que se estipule no mesmo, 
podendo ser prorrogable noutros 12 meses. 
 
3. NORMATIVA APLICABLE. 
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Na execución dos traballos contemplados neste Prego se deberá cumprilo prescrito nas seguintes normas e 
regulamentos: 
 
· Regulamento de Instalacións Térmicas dos Edificios – RITE e as súas instrucións Técnicas Complementarias – Real 
Decreto 1027/2007 do 20 de Xullo BOE nº 207 do 29 de Agosto). 
· Real Decreto 865/2003, do 4 de Xullo, polo que se establecen os criterios hixiénico-sanitarios para a prevención e 
control da legionelose. BOE núm. 171 do 18 de Xullo. 
· Regulamentos de Aparatos a Presión (Real Decreto 1244/1979 de 4 de Abril BOE 29-05- 1979 y RD 1504 de 23-11-
1990 BOE 28-11- 1990 y BOE 24-01-1991) e modificacións posteriores. 
· Regulamento de Recipientes a Presión (Decreto 2443/1969 do 16 de Agosto e modificado polo Decreto 516/1972 do 
17 de Febreiro) nos seus artigos e anexos vixentes. 
· Real Decreto 769/1999 do 7 de Maio, por el que se ditan as disposicións de aplicación da Directiva do Parlamento 
Europeo e do Consello 97/2E/CE relativa a aparatos a presión. 
· Regulamento de Instalacións de Gas en locais destinados a usos domésticos, colectivos ou comerciais (Real 
Decreto 1853/1993 do 22 de Outubro BOE nº 281 do 24 de Novembro de 1.993). 
· Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión (Real Decreto 842/2002, do 2 de Agosto, BOE nº 223 do 18 de 
Setembro de 2002) 
· Directiva de Baixa Tensión 73/23/CEE e a súa modificación 93/68 CEE. 
· Regulamento de Seguridade nas Máquinas (Real Decreto 1492/1986 do 26 de Maio de 1986). 
· Instrución Técnica Complementaria MSG-SM-1 Regulamento de Seguridade de Máquinas, referente a máquinas, 
elementos de máquinas ou sistemas de protección usados. (Orden Ministerial do 8 de Abril de 1991). 
· Directiva de Seguridade de Máquinas 89/392/CEE modificada pola directiva 93/44/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE 
(Real Decreto 1435/1992 e Real Decreto 56/1995). 
· Directiva sobre compatibilidade electromagnética 89/336/CEE (R.D. 444/1994) modificada polas directivas 
91/263/CEE, 92/31/CEE e 93/68/CEE (Real Decreto 1950/1995). 
· Directiva de Produtos da Construción 89/106/CEE modificada pola Directiva 93/68/CEE (R.D. 1630/1992 do 29 de 
Decembro do 11 de Marzo e Real Decreto 1950 do 1 de Decembro). 
· Código Técnico da edificación- CTE (Real Decreto 314/2006, do 17 de Marzo BOE nº 74, do 28 de marzo). Texto 
modificado polo RD 1371/2007, do 19 de Outubro (BOE 23/10/2007) e corrección de erros (BOE 25/01/2008). 
· Lei do 1/1995 do 8 de Novembro, de Prevención de Riscos Laborais e desenrolo normativo posterior. 
· Ordenanza de Seguridade e Hixiene no Traballo no non revogado pola Lei de Prevención de Riscos Laborais. 
· Real Decreto 1215/1997, do 18 de Xuño, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade para a 
utilización polos traballadores dos equipos de traballo (BOE nº 188 do 7/08/97). 
· Real Decreto 773/1997 do 30 de Maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativos á utilización 
polos traballadores de equipos de protección individual (BOE nº 140 do 12/06/97). 
· Real Decreto 374/2001, do 6 de Abril, sobre protección dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes 
químicos durante o traballo. 
· Real Decreto 614/2001 do 8 de Xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos 
traballadores fronte ó risco eléctrico (BOE nº 148 do 21 de Xuño do 2001). 
· Orden do 24 de Febreiro de 2010 polo que se regula a aplicación, na Comunidade Autónoma de Galicia, do 
Regulamento de Instalacións Térmicas nos edificios aprobado polo Real Decreto 1027/2007. 
· Normas UNE e recomendacións UNESA que sexan de aplicación. 
· E cantas normas e regulamentos afecten a este tipo de instalacións. 
 
Así mesmo se cumprirán tódalas disposicións legais vixentes que afecten ós traballos obxecto do presente prego, 
aínda que non sexan citados expresamente neste documento. 
 
4. SITUACIÓN E DESCRIPCIÓN DAS INSTALACIÓNS. 
 

CASA DA XUVENTUDE SILLEDA 
Rúa Trasdeza, 90, 36540 Silleda, Pontevedra. 

Marca 
Caldeira 

Modelo Potencia 
Nominal 

Rendemento Capacidade 
Tolva 

Ano 
Funcionamento 



 

Tlf. 986 58 00 00 / Fax: 986 58 10 21  Xunta de Goberno Local do 06 de xuñol de 2018 
Rúa do Trasdeza, n.º 55  Páxina 54 de 69 

36,540 Silleda - Pontevedra 

CASA DA XUVENTUDE SILLEDA 
Rúa Trasdeza, 90, 36540 Silleda, Pontevedra. 

EASYPELL V32E 32 kW 95,2% 187 kg 2017 

 
 

CENTRO SOCIAL DE MAIORES DE SILLEDA 
Rúa da Chousa Nova, 67, 36540 Silleda, Pontevedra. 

Marca 
Caldeira 

Modelo Potencia 
Nominal 

Rendemento Capacidade 
Silo 

Ano 
Funcionamento 

ÖKOFEN PES 64 64 kW 95% 4.600 Kg 2017 

 

CENTRO SOCIAL DE MAIORES DE BANDEIRA 
Rúa Maceira Boa, 10, 36570 A Bandeira, Pontevedra. 

Marca 
Caldeira 

Modelo Potencia 
Nominal 

Rendemento Capacidade 
Tolva 

Ano 
Funcionamento 

EASYPELL V32E 32 kW 95,2% 187 kg 2017 

 

CASA DO CONCELLO 
Rúa Trasdeza, 55, 36540 Silleda, Pontevedra. 

Marca 
Caldeira 

Modelo Potencia 
Nominal 

Rendemento Capacidade 
Silo 

Ano 
Funcionamento 

ÖKOFEN PE64 64 kW 95% 3.100 Kg 2016 

 

ESCOLA DE MÚSICA 
Avda. Recinto Ferial, 15, 36540 Silleda, Pontevedra. 

Marca 
Caldeira 

Modelo Potencia 
Nominal 

Rendemento Capacidade 
Silo 

Ano 
Funcionamento 

ÖKOFEN PE64 64 kW  
95% 

 
- 

 
2016 

ÖKOFEN PE64 64 kW 

TOTAL 128 kW  7.000 kg 

 

CASA DA CULTURA 
Rúa do Progreso, 41, 36540 Silleda, Pontevedra. 

Marca 
Caldeira 

Modelo Potencia 
Nominal 

Rendemento Capacidade 
Silo 

Ano 
Funcionamento 

OPOP BIOPEL 60 63,5kW 93% 1.300 kg 2015 

 
 
5. CONDICIÓNS COMPLEMENTARIAS Ó SUBMINISTRO. 
 
5.1 Calidade e características do subministro. 
 
O combustible subministrado será biomasa en forma de pellet, certificado co selo de calidade ENplus A1, a partires da 
normativa e coas seguintes características: 
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VALORES UMBRAL PELLETS ENplus A1 

Diámetro (mm) 6 ± 1 u 8 ± 1 

Lonxitude (mm) 3,15 < L ≤ 40 

Humidade (% en masa)  ≤ 10 

Cinzas (% en masa)  ≤ 0,7 

Durabilidade mecánica ((% masa)  ≥ 98,0 

Finos (<3,15 mm) ≤ 1,0 

Temperatura dos pellets ≤ 40 

Poder calorífico neto (kWh/kg) ≥ 4,6 

Densidade aparente (kg/m3) 600 

Aditivos (% en masa) ≤ 2 

Nitróxeno (% en masa) ≤ 0,3 

Xofre (% en masa) ≤ 0,04 

Cloro (% en masa) ≤ 0,02 

Tª de deformación de las cinzas (oC) ≥ 1200 

Arsénico (mg/kg) ≤ 1 

Cadmio (mg/kg) ≤ 0,5 

Cromo (mg/kg) ≤ 10 

Cobre (mg/kg) ≤ 10 

Chumbo (mg/kg) ≤ 10 

Mercurio (mg/kg) ≤ 0,1 

Níquel (mg/kg) ≤ 10 

Cinc (mg/kg) ≤ 100 

 
O licitador estará obrigado a presentar una Declaración de Calidade do produto que ofrece. 
 
5.2 Consumos estimados e prezos máximos. 
 
Con carácter indicativo, e ós efectos de que os licitadores poidan presentar as ofertas máis axustadas posibles, 
indicase una estimación do consumo de enerxía das instalacións. 
 
Esta cantidade non implica un compromiso de adquisición por parte do Concello de Silleda, xa que o número exacto 
de kWh consumidos está subordinado ás necesidades reais en cada instalación durante a vixencia do contrato. 
 
O prezo máximo será de 0,0493 €/kWh (I.V.E. non incluído) para o pellet subministrado a granel en camión cisterna e 
de 0,0530 €/kWh (I.V.E. non incluído) para o subministrado en palets con sacos de 15 kg., polo que o presuposto total 
anual máximo destinado á contratación de dito subministro ascende a un total de DEZASETE MIL CENTO CORENTA 
E TRES EUROS CON OITENTA E CATRO CENTIMOS (17 143,84 €), I.V.E. INCLUÍDO. 
 

Prezo Unitario Máximo ( I.V.E. non 
incluído) 

Pellet a granel cisterna 0,0493 €/kWh 

Palet de pellet 0,0530 €/kWh 
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INSTALACIÓN 
CONSUMO 
ESTIMADO 
[kWh / año] 

TIPO SUMINISTRO 
GASTO 

ESTIMADO 
[€] 

CASA DO CONCELLO 68 678 Pellet a granel cisterna 3 385,83 

CASA DA CULTURA 34 270 Palet de pellet 1 816,31 

ESCUELA DE MÚSICA 46 000 Pellet a granel cisterna 2 267,80 

CASA XUVENTUDE SILLEDA 37 242 Palet de pellet 1 973,83 

CENTRO MAIORES SILLEDA 74 483 Pellet a granel cisterna 3 672,01 

CENTRO MAIORES BANDEIRA 19 862 Palet de pellet 1 052,69 

  

 189 161 kWh Pellet a granel cisterna 9 325,64 € 

91 374 kWh Palet de pellet 4 842,82 € 

TOTAL PREZO MÁXIMO (I.V.E. non incluído) 14 168,46 € 

I.V.E. (21%) 2 975,38 € 

TOTAL PREZO MÁXIMO (I.V.E. incluído) 17 143,84 € 

 
Xunto coa oferta económica o licitador presentará un certificado de garantía do subministro, ós efectos de comprobar 
que poderá facer fronte ó subministro de material durante toda a vixencia do contrato. 
 
5.3 Condicións técnicas xerais de subministro. 
 
A empresa Adxudicataria queda obrigada ás seguintes prestacións: 
 
- Subministrar o produto a medida que se vaia solicitando polo Concello de Silleda. O subministro realizarase nun 
prazo máximo de 72 horas despois de haber recibido o pedido formalmente, salvo que a empresa Adxudicataria 
ofertara un prazo menor. 
 
- Realizar o subministro, en todo caso, de luns a venres e de 9:00 a 15:00 horas. 
 
- A empresa Adxudicataria responsabilizarase e garantirá as adecuadas condicións de almacenamento e transporte 
ata a súa entrega no lugar que se indique, ademais de realizalo control das necesidades de produto de cada 
instalación (vixilancia do estado de enchido de cada silo/tolva) para maximizar o rendemento de cada transporte 
facilitando o enchido do maior número de silos/tolva en cada distribución de subministro. 
 
- O subministro do pellet a granel realizarase mediante camión cisterna a una presión inferior a 0,5 bar, contará con 
sistema de depresión y aspiración de finos dotado dun sistema de pesada autónomo que expida tickets do pesado por 
subministro. 
 
- O subministro a través de palet, realizarase con camión plataforma para facilitar a descarga. 
 
- A empresa Adxudicataria servirá o combustible no silo/tolva preparado para elo, no caso dos palets, se é necesario o 
seu almacenamento, levarase ó lugar asignado polo Concello de Silleda para a súa posterior distribución nas distintas 
instalacións segundo necesidades. 
 
- Para que un pedido se considere cumprimentado dentro do prazo, o produto deberá axustarse á calidade e 
cantidade solicitada. O seguimento e inspección do subministro levarase a cabo pola persoa responsable que o 
Concello de Silleda designe. 
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- En cada subministro de pellet facilitarase ó responsable asignado un albarán de recepción quen deberá comprobar 
en cada entrega que os datos son correctos. No albarán farase constar como mínimo: 
 
 a) Nome e dirección de la instalación. 
 b) Produto que se subministra (pellet a granel ou en palet). 
 c) Certificado de calidade. 
 d) Cantidade de produto subministrado. 
 e) Fecha e hora de entrega. 
 f) Instalación de procedencia do produto. 
 g) Espazo para formular conformidade ou reparo e sinatura con nome e apelido do 
responsable que recibe o produto na instalación correspondente. 
 h) Datos de contacto da empresa Adxudicataria: teléfono, Fax e dirección de correo 
electrónico específico de contacto para poder atender calquera consulta. 
 
- A empresa Adxudicataria axustarase en todo momento ó disposto na lexislación vixente en todo o referente a normas 
de protección e/ou seguridade esixibles en relación co subministro do produto. 
 
5.4 Garantía do subministro. 
 
O subministrador garantirá a regularidade do subministro de combustible, non podendo suspendelo. Se entenderá por 
suspensión a falta reiterada e expresa de subministro e non terá esta consideración o retraso ocasional ou fortuíto na 
recarga de combustible. 
 
A empresa Adxudicataria garantirá expresamente a calidade do material subministrado, respondendo fronte o 
Concello de Silleda ou fronte a terceiros das consecuencias que poidan producirse por efecto directo da falta de 
calidade do produto subministrado ou que produzan as omisións, erros, métodos inadecuados ou conclusións 
incorrectas na realización dos traballos contratados. A empresa Adxudicataria tamén será responsable de todo dano 
ou prexuízo que se cause a terceiras persoas ou cosas durante el subministro como consecuencia de posibles 
deficiencias que puideran presentar no momento da entrega e que non foran sido corrixidas, e que lle sexa imputable, 
debendo reparar ou indemnizar os danos causados. 
 
5.5 Control do subministro. 
 
O Concello de Silleda poderá establecer, ó longo do período de vixencia do contrato, aqueles controis que estime 
oportunos para a verificación da cantidade e calidade do subministro. Estes controis poderán ser efectuados por 
entidades independentes, sendo por conta da empresa Adxudicataria os gastos de realización dos mesmos si se 
demostrase que a calidade do pellet subministrado é inferior ó mínimo que se establece neste Prego de Prescricións 
Técnicas. 
 
6. CONDICIÓNS COMPLEMENTARIAS Ó MANTEMENTO INTEGRAL. 
 
6.1 Concepto de mantemento integral. 
 
Defínese MANTEMENTO INTEGRAL como mantemento total para lograr o perfecto funcionamento e limpeza das 
instalacións con tódolos seus compoñentes e as súas zonas, así como lograr a mellora no tempo do rendemento das 
instalacións e de tódolos seus compoñentes ó valor inicial / óptimo, incluso no momento final da prestación, segundo 
as especificacións dos regulamentos industriais de obrigado cumprimento. 
 
A empresa Adxudicataria deberá presentar, no prazo de 20 días dende a formalización do contrato una proposta de 
plan de mantemento preventivo, que axustarase á normativa vixente seguindo, en todo momento, as recomendacións 
establecidas polo fabricante da caldeira e os equipos. 
 
6.2 Prestacións de mantemento. 
 
A empresa Adxudicataria queda obrigada ás seguintes prestacións: 
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6.2.1 Condución e vixilancia das instalacións. 
 
- Inclúese todo o conxunto de tarefas que permiten o control e dominio do funcionamento das instalacións, 
asegurando o control dos sistemas de regulación e equilibrio das instalacións para que a temperatura dos locais e 
instalacións sexa a máis uniforme posible. 
 
- A empresa Adxudicataria é responsable e decide os medios a utilizar para satisfacer os obxectivos óptimos y se 
ocupará en particular de: 
 
 * Posta en marcha das instalacións. 
 * Os arranques e paros das instalacións. 
 * As regulacións e equilibrados necesarios. 
 * O seguimento dos parámetros de funcionamento dos equipos, os ensaios e manobras de verificación do 
correcto funcionamento dos equipos. 
 * A vixilancia total das instalacións adscritas ó contrato. 
 * As rondas e inspeccións correntes. 
 
- A empresa Adxudicataria realizará una posta en marcha das instalacións na que se comprobará que todo está 
correcto e se resolverán as incidencias que no impliquen substitución de pezas, estando incluída nesta posta en 
marcha a mano de obra de colocación de algunha peza que sexa necesario substituír para un correcto 
funcionamento. 
 
- A condución e a vixilancia poden obrigar a levar a cabo accións de mantemento preventivo condicional ou de 
mantemento correctivo pola empresa Adxudicataria. 
 
- A empresa Adxudicataria deberá comunicar ó responsable asignado polo Concello de Silleda as avarías que se 
detecten e, chegado o caso, a necesidade de interromper o servicio da caldeira ata que se efectúe a reparación cando 
se aprecie risco de accidentes. 
 
6.2.2 Mantenimiento preventivo sistemático. 
 
- A empresa Adxudicataria deberá realizar tódalas prestacións de mantemento preventivo 
sistemático necesarias, determinadas segundo a normativa, en función dos materiais, o seu uso e das especificacións 
dos construtores dos mesmos. 
 
- A empresa Adxudicataria tomará tódalas medidas para que ditas operacións afecten o mínimo posible ó 
funcionamento normal dos usuarios e edificios. 
 
- Prestarase especial atención á limpeza e retirada de cinzas que se realizará por conta da empresa Adxudicataria nos 
períodos oportunos para o correcto funcionamento das caldeiras, ademais de una posta en marcha de cada una das 
caldeiras una semana antes de que se prevea que vaian a empezar a utilizarse. 
 
- O plan para o servicio de mantemento preventivo e a súa periodicidade, comprenderá como mínimo, as seguintes 
prestacións establecidas no IT 3.3 do RITE: 
 

Operación 

Periodicidade 

P ≤ 70 kW 

 

P > 70 kW 

S M T M T 2T 

Revisión dos datos de timbrado da caldeira.       

Medición do pH do auga da caldeira.       

Verificación da válvula de seguridade.       
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Revisión do vaso de expansión.       

Revisión dos sistemas de tratamento de auga (se procede).       

Comprobación do material refractario. ---    

Comprobación de presión de auga en circuítos e na caldeira.       

Comprobación de estanqueidade de circuítos de tubaxes e no fogar.       

Revisión e limpeza de aparatos de recuperación de calor.       

Revisión e limpeza de unidades de impulsión e retorno de aire.       

Verificar estado, dispoñibilidade e timbrado de elementos de prevención de 
incendios. 

      

Revisión do estado do illamento térmico.       

Revisión do sistema de control automático de encendido e apagado.       

Comprobación do estado de almacenamento do biocombustible sólido.       

Verificar apertura e peche do contedor plegable.       

Limpeza e retirada de cinzas en instalacións de biocombustible sólido.       

Control visual da caldeira de biomasa.       

Comprobación e limpeza, se procede, da cámara de combustión, condutos 
de fumes e chemineas en caldeiras de biomasa. 

      

Comprobación de axuste e actuación do termostato de traballo.       

Comprobación de axuste e actuación da seguridade por temperatura.       

Verificación do sistema de ignición do biocombustible.       

Verificación do extractor de gases da combustión.       

Verificación de actuación dos circuitos de seguridade e enclavamento.       

Limpeza da cúpula de postcombustión.       

Control de pezas de desgaste (cando proceda) o por indicacións do 
fabricante. 

      

Control das placas de empuxe (cando proceda).       

Controlar as instalacións de seguridade contra o retroceso da combustión.       

Controlar a limpeza dos remanentes da combustión.       

Limpeza e control da tapa de seguridade contra o retroceso da combustión.       

Lubricar tódolos rodamentos e cadeas.       

Medición dos gases de combustión e creación dun acta de medición.       

Limpeza e comprobación da xunta de estanqueidade da porta.       

Limpeza e comprobación do sinfín de alimentación do biocombustible e de 
extracción de cinza. 

       

Limpeza e comprobación do estado do cableado e dos sensores.        

Verificación e apriete das conexións eléctricas.        

Verificación e axuste da protección térmica do motor do ventilador.        

Verificación das conexións da posta a terra da caldeira e dos sistemas 
eléctricos para o transporte do biocombustible. 
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Verificación dos pilotos de sinalización e substitución se procede.        

Verificación de interruptores, contatores, relés e proteccións eléctricas.        

Verificación do estado da ventilación da sala de caldeiras.        

 
Sendo: 
S => una vez cada semana. 
M => una vez ó mes, a primeira ó inicio da temporada. 
T => una vez por temporada (ano). 
2T=> dos veces por temporada (ano), una ó inicio da mesma e outra á metade do período de uso, sempre que haxa 
una diferencia mínima de dous meses entre ambas. 
 
- Finalizada cada revisión, o contratista entregará ó responsable asignado polo Concello de Silleda copia do protocolo 
cumprimentado da revisión realizada, onde quedarán reflexadas as comprobacións efectuadas, as anomalías 
detectadas e as actuacións pertinentes. 
 
6.2.3 Mantemento preventivo condicional e correctivo. 
 
- O mantemento preventivo condicional interveñen principalmente a partires das observacións derivadas da condución 
e vixilancia das instalacións. 
 
- A frecuencia e a natureza das observacións, os parámetros e criterios de decisión serán baixo a responsabilidade e 
iniciativa da empresa Adxudicataria. 
 
- A empresa Adxudicataria realizará as intervencións de mantemento preventivo condicional nun prazo inferior a 3 
horas, e tomará tódalas medidas para que ditas operacións afecten o mínimo posible ós usuarios e edificios. 
 
- O mantemento correctivo comprende as operacións realizadas como consecuencia da detección de calquera 
anomalía no funcionamento da instalación, no plan de vixilancia ou no mantemento preventivo. 
 
- Non se abonará en ningún caso o desprazamento á instalación para operacións de mantemento correctivo, os 
únicos costes que se poderán reclamar serán os relativos ós materiais necesarios para reparar as avarías detectadas 
e deberase xustificar o coste de ditas operacións mediante un presuposto, sempre previa aprobación formal do 
Concello de Silleda. 
 
- A entidade contratante reservase o dereito a solicitar outros presupostos para a mesma actuación, sen que en 
ningún caso a aceptación dos mesmos supoña prexuízo algún nin perdida de dereitos en canto a garantía ou calquera 
outro. 
 
- No marco do mantemento preventivo condicional e correctivo, a empresa Adxudicataria debe realizala substitución 
das pezas defectuosas sobre o conxunto das instalacións definidas no presente Prego. 
 
6.2.4 Asistencia técnica para os controis regulamentarios. 
 
- A empresa Adxudicataria asistirá á Administración titular do edificio no transcurso das visitas regulamentarias 
realizadas por un organismo de control acreditado ou pola propia Administración. Avisarase da caducidade da 
Inspección regulamentaria ós Servizos Técnicos Municipais. 
 
- Os costes derivados dos controis regulamentarios correrán por conta da empresa Adxudicataria, así como a 
corrección dos defectos encontrados durante dita inspección. 
 
6.2.5 Actualización dos documentos de mantemento. 
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- A empresa Adxudicataria poñerá ó día, para cada instalación, o libro de mantemento en conformidade coa lexislación 
vixente. Se non existise o devandito libro, confeccionarase segundo o contido mínimo regulado. 
 
- A empresa Adxudicataria elaborará e poñerá ó día un diario onde anotará: 
 
 - As visitas de mantemento preventivo sistemático. 
 - As intervencións preventivas condicionais e correctivas. 
 - As modificacións e traballos realizados por iniciativa propia ou polo Concello de Silleda. 
 - O resultado das medicións e ensaios realizados. 
 
- Para cada operación mencionaranse en partes de traballo independentes con visto bo do responsable asignado polo 
Concello de Silleda: 
 
 - A fecha. 
 - O tipo de operación. 
 - As substitucións de pezas realizadas. 
 - As observacións pertinentes. 
 
- Os libros de mantemento e os diarios de seguimento do conxunto das instalacións obxecto do presente Prego de 
Prescricións Técnicas quedan a disposición do Concello de Silleda para consultalos en todo momento. Deberá 
entregarse una copia de modo mensual. 
 
- Igualmente inclúese a obriga por parte da empresa Adxudicataria de manter actualizada a documentación seguinte, 
en base os criterios expostos na “Guia de mantemento de Instalacions Termicas” publicada polo IDAE: 
 
 - Esquemas de funcionamento de todas las salas de caldeiras. 
 - Emprazamento dos mecanismos e elementos de seguridade. 
 - Esquemas de funcionamento das instalacións complementarias en cada sala. 
 - Inventario de equipos e elementos básicos das salas de caldeiras perfectamente actualizado. 
 
- Anualmente se fará entrega á Administración titular do edificio da documentación relacionada en soporte papel e 
informático. Os gastos derivados destes traballos de Documentación Técnica serán a cargo da empresa 
Adxudicataria. 
 
6.2.6 Limpeza de instalaciones e sala de máquinas. 
 
- A empresa Adxudicataria asegurará a limpeza das instalacións tomadas o seu cargo. Durante os períodos de 
funcionamento das instalacións, a limpeza realizarase con una frecuencia mínima dun mes. 
 
6.2.7 Procedemento de actuación. 
 
- Coñecerase por parte da Administración cando se van a realizar as visitas periódicas por parte da empresa 
mantedora e estará presente un responsable asignado polo Concello de Silleda durante ditas visitas. Tamén 
coñecerase cando se van a realizar inspeccións regulamentarias. 
 
- Firmaranse as actuacións realizadas no libro de rexistro e gardaranse os partes emitidos. Entregaranse copias de 
ditos partes ó responsable asignado polo Concello de Silleda. 
 
- As reparacións deberán ser valoradas convenientemente e informar a este Concello para a súa conformidade, con 
carácter previo á reparación. 
 
6.2.8 Servicios 24 horas. 
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- A empresa Adxudicataria deberá asegurar as intervencións, en caso de avaría ou disfuncionamento, no prazo 
máximo de tres horas. Para elo, o Adxudicatario organizará un servicio de atención 24h, e porá a disposición do 
Concello un teléfono de emerxencias. 
 
7. XESTIÓN E AFORRO ENERXÉTICO. 
 
Ademais do programa de mantemento preventivo a empresa Adxudicataria establecerá un programa de xestión 
enerxética realizando una análise e avaliación periódica do rendemento dos equipos xeradores de calor, medindo e 
rexistrando os valores, de acordo coas operacións e periodicidades indicadas na seguinte táboa que se deberán 
manter dentro dos límites establecidos. 
 

Operación 

Periodicidade 

20 ≤ P ≤ 70 
(kW) 

70 ≤ P ≤ 1000 
(kW) 

Temperatura e presión do fluído portador na entrada e saída do xerador de calor. Cada 2 anos Cada 3 meses 

Temperatura ambiente do local ou sala de máquinas Cada 2 anos Cada 3 meses 

Temperatura dos gases de combustión. Cada 2 anos Cada 3 meses 

Revisión do vaso de expansión. Cada 2 anos Cada 3 meses 

Contido de CO e CO2 nos produtos de combustión. Cada 2 anos Cada 3 meses 

Índice de opacidade dos fumes combustibles sólidos ou líquidos e de contido de 
partículas sólidas en combustibles sólidos. 

Cada 2 anos Cada 3 meses 

Tiro na caixa de fumes da caldeira. Cada 2 anos Cada 3 meses 

 
Deberán efectuarse arranques cada certo tempo dos sistemas actuais de caldeiras para evitar o seu deterioro e falta 
de funcionamento, debendo efectuar una correcta posta a punto a través dun mantemento preventivo. 
 
Calquera medida que xere aforro enerxético deberase comunicar ó Concello de Silleda para a súa valoración. 
 
8. REFORMAS A REALIZAR EN INSTALACIÓNS E PROPIEDADE DAS MESMAS. 
 
8.1 Reformas a realizar. 
 
A empresa Adxudicataria poderá realizar as reformas que estime necesarias nas instalacións indicadas no presente 
prego con obxecto de poder mellorar o subministro de enerxía e mantemento das caldeiras de biomasa e os seus 
sistemas, sendo neste caso por conta e risco da empresa Adxudicataria e sendo necesario a comunicación expresa ó 
Concello de Silleda. 
 
8.2 Contadores de enerxía. 
 
A empresa Adxudicataria se encargará da instalación dos contadores en cada edificio para determinar a enerxía 
consumida en kWh para a súa correspondente facturación. 
 
8.3 Bocas de enchido e silos. 
 
Se é preciso adaptar as bocas de enchido ou os silos actualmente existentes, este gasto correrá a cargo da empresa 
Adxudicataria. 
 
8.4 Sistemas de ventilación na sala de caldeiras. 
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A empresa Adxudicataria deberá instalar os sistemas de ventilación forzada pertinentes, en cada una das salas de 
caldeiras e salas de silos, en caso de que sexa necesario. 
 
9. COMPROBACIÓN E ACEPTACIÓN POR PARTE DO ADXUDICATARIO. 
 
Os licitadores deberán haber visto e revisado as instalacións sobre as que se pretende actuar, así como os puntos de 
conexión, non podendo prevalecerse das diferenzas cos datos facilitados no presente Prego para pretender un 
cambio de prezo durante o período contractual. 
 
A empresa Adxudicataria acepta as instalacións actuais, e ten completo coñecemento de: 
 
· A natureza dos edificios. 
· Estado de tódalas instalacións e equipos cuxa xestión lle es encomendada. 
· As condicións particulares de acceso ligadas á seguridade e a especificidade dos edificios e as súas instalacións. 
 
10. OBRIGAS A CUMPRIR NA EXECUCIÓN DO CONTRATO. 
 
A empresa contará con persoal suficiente en número e cualificación para desenrolar o servizo adecuado, garantindo a 
atención de ser requirido, debendo aportar ditas acreditacións: detalle individualizado do persoal con que conta a 
empresa, así como a cualificación profesional que ten dito persoal. 
 
Os vehículos, máquinas, equipos técnicos, útiles e ferramentas que deba aportar a empresa Adxudicataria deberán 
estar homologados polo organismo competente, cumprindo con tódolos requisitos establecidos. 
 
Efectuaranse visitas obrigatorias de mantemento ás instalacións, a lo menos una vez por semana, ademais do tempo 
asignado que se estipule co Concello, garantindo a retirada de cinzas en calquera caso e revisando o estado da 
capacidade de cada silo/tolva das instalacións. 
 
11. IMPORTE DA LICITACIÓN. 
 
O presuposto total anual máximo destinado á contratación do subministro de pellets ascende a un total de CATORCE 
MIL CENTO SESENTA E OITO EUROS CON CORENTA E SEIS CÉNTIMOS (14 168,46 €), é dicir, DEZASETE MIL 
CENTO CORENTA E TRES EUROS CON OITENTA E CATRO CÉNTIMOS (17 143,84 €), I.V.E. INCLUÍDO. 
 
O presuposto total anual máximo destinado ó mantemento integral das caldeiras ascende a un total de DOUS MIL 
SEISCENTOS SETENTA E SETE EUROS CON SESENTA E NOVE CÉNTIMOS (2 677,69 €), é dicir, TRES MIL 
DOUSCENTOS CORENTA EUROS (3 240,00 €), I.V.E. INCLUÍDO. 
 
Por conseguinte, o importe máximo anual da licitación será de DEZASEIS MIL OITOCENTOS CORENTA E SEIS 
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (16 846,15 €), é dicir, VINTE MIL TRESCENTOS OITENTA E TRES EUROS CON 
OITENTA E CATRO CÉNTIMOS (20 383,84 €), I.V.E. INCLUÍDO. 
 
12. CONCLUSIÓN. 
 
Exposto o obxecto e a utilidade do presente Prego, o técnico que subscribe considera delimitada claramente as 
actuacións a realizar pola empresa que resulte adxudicataria do mesmo. 
 
 
 8º.-  URBANISMO. 
 

 8.1.- Legalización de establo de vacún de leite e silo forraxeiro. Javier Mejuto Mato. 
 

Vista a solicitude de licenza, presentada por JAVIER MEJUTO MATO, Rexistro de Entrada nº 
3476 de data 19 de xuño de 2013, para legalización de establo vacún de leite e silo forraxeiro, no lugar 
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de Sestelo, parroquia de Escuadro (Silleda), segundo proxecto do enxeñeiro técnico agrícola José 
Rodríguez Blanco. 
 

Visto o informe emitido o 30 de abril de 2015 polo arquitecto Lino Manuel Doporto Framil no 
que conclúe o seguinte: 
 
Solicitante   Javier Mejuto Mato 
Data de rexistro   19.XUÑ.2013  Nº 3476   Data escrito 19.XUÑ.2013 
Solicitude   Legalización de establo de vacún de leite e silo forraxeiro 
Tipo de Solicitude   Obra Maior 
Emprazamento   Lugar de Sestelo- Escuadro 
Referencia catastral  36052M503001390000FB 
Autor do Proxecto   José Rodríguez Blanco, Enxeñeiro Técnico Agrícola col. 456 COITA Lugo 
Proxecto De legalización.  Visado polo Colexio Oficial 21.MAI.2013, nº 20130213 
Dirección de Obra   n/d 
Oficio de Dirección 
Dirección de Execución 
Oficio Direc. Execución 
Exposición pública   BOP   DOGA   Prensa 
Orzamento (P.E.M.) 75.236,95 €   P.E.M. segundo Mbc ano 2010: 173.101,41 € 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
 
1 TRLS/2008 (RDLex. 2/2008. do 20 de xuño, Texto Refundido da Lei do Solo). 
2 LOUGA (L.9!2002, do 30 de decernbro, de Ordenación urbanística e Protección do medio rural de Galicia). 
3 Lei 15/2004. da Lei 15/2004, do 29 de decembro 
4 Lei 6/2007, do 11 de maio. de Medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia. 
5 Lei 6/2008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en vivenda e solo. 
6 Lei 2/2010 do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da L.9/2002 
7 Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia. 
8 RXU (D.3288/1978, do 25 de agosto, Regulamento de Xestión urbanística). 
9 RPU(D.2159/1978, do 23 de xuño, Regulamento de Planeamento urbanístico). 
10 Lei 8/1995, de 30 de outubro, de Patrimonio Cultural de Galicia. 
11 Lei 16/1985, de 25 de xuño, Patrimonio Histórico español. 
12 Decreto 28 1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística para o desenvolvemento 
e aplicación da Lei do solo de Galicia 
13 Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia. 
14 R.D. 2187/1978, de 23 de junio de 1978. Reglamento de Disciplina Urbanística para desarrollo de Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. 
15 Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia. 
16 Planeamento do Concello de Silleda 

16.1 Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Silleda. Aprobado definitivamente o 4 de xuño de 1981. 
16.2 M.P. Parque Empresarial Área 33. Aprobado definitivamente o 22/10/1991 
16.3 M.P. PXOU na Zona Antiga Feira (apartados 2 e 3). Aprobado definitivamente 011/05/1995 
16.4 M.P. PXOUen Bandeira, redución do ancho Rúa Num 5 (apartado 2). Aprobado definitivamente o 11/05/1995 
16.5 M.P. PXOU na zona do Centro de Saúde. Aprobado definitivamente o 07/03/2002 
16.6 M.P.PXOU na Ordenanza Reguladora do SUP(ART78). Aprobado definitivamente o 07/03/2002 
16.7 M.P. PXOU na zona Feira Internacional. Aprobado definitivamente o 08/04/2002 
16.8 M.P. Parque Empresarial Área 33. Aprobado definitivamente o 22/1 0/1981 
16.9 M.P.Plan Parcial Parque Empresarial Área 33. Aprobado definitivamente o 07/03/2002 
16.10 M.P. Plan Parcial Parque Empresarial. Aprobado definitivamente o 27/03/2007 
16.11 M.P. Plan Parcial Parque Empresarial. Aprobado definitivamente o 15/05/201 2 
16.12 M.P. Plan Xeral no ámbito da Semana Verde. Aprobado definitivamente o 06/09/2012 
16.13 Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Silleda, aprobado Inicialmente o 18/12/2012 

17 Concordantes 
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ANTECEDENTES: 
 
1. O día 28 de abril de 2015 amósanseme 6 expedientes para a redacción de informe técnico, entre os que se atopa a 
solicitude de licenza asinada por Javier Mejuto Mato, presentada con R.E. 3476 de 19.XUÑ.2013. Aporta 2 copias de 
proxecto técnico asinado por José Rodríguez Blanco, Enxeñeiro Técnico Agrícola col. 456 COITA Lugo e autorización da 
Deputación de Pontevedra. 
 
2. O Concello de Silleda aprobou inicialmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal o día 18/12/2012 (punto 16.13 da 
normativa de aplicación deste informe técnico). No acordo de aprobación estableceuse o réxime de suspensión de licenzas1 
durante o prazo de dous anos. Unha vez superado este praza e non habendo constancia de que fose prorrogado, 
enténdese que o planeamento en vigor é o de 1981, salvo mellor criterio, que será o que se aplicará na redacción do 
presente informe, sen prexuízo da observancia dos elementos catalogados, que foron sinalados pola Consellería 
competente. 
 
3. O proxecto conta, salvo erro ou omisión involuntarios, coa documentación indicada no ANEJO I do Código Técnico da 
Edificación, que establece a documentación mínima necesaria para obter licencia municipal de obras. A vista da 
documentación presentada, e da normativa urbanística en vigor, o técnico que subscribe redacta o seguinte informe técnico 
ao abeiro do artigo 195.2 LOUGA: 
 
INFORME TÉCNICO: 
 
4. O solo onde se pretende a actividade encóntrase clasificado no Plan Xeral de Ordenación Municipal de Silleda, aprobado 
definitivamente o 4 de xuño de 1981, e pola Disposición Transitoria Primeira da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia, coas sucesivas modificacións, como Solo rústico. Canto ao planeamento aprobado 
inicialmente, e que se relaciona no punto 16.13 da normativa de aplicación deste informe, o ámbito onde se pretende a 
Legalización de establo de vacún de leite e silo forraxeiro. 
 
5. Nas inmediacións das construcións que se pretenden legalizar encóntrase un elemento catalogado polo Plan Xeral de 
Ordenación Municipal (aprobado inicialmente o 18 de decembro de 2012; o Cruceiro de Sestelo) Posteriormente na 
aprobación provisional do mesmo PXOM redúcese a proteción do elemento, que deixa de afectar ás edificacións que se 
pretenden legalizar, polo que non será obrigatoria a autorización da Consellería de Cultura. 
 
6. O uso solicitado encadra dentro do artigo 33.2.b) da LOUGA e sería autorizable por licenza municipal directa segundo o 
artigo 36, salvo mellor criterio dos servizos xurídicos do Concello. Porén, o promotor aporta copia de licenza definitiva 
concedida en Xunta de Goberno Local de 14 de marzo de 2003 e notificada con rexistro de saída nº 506 de 17 de marzo de 
2003. 
 
7. Segundo a disposición Transitoria Décimo primeira “Explotación e instalacións de apoio á actividade agropecuaria e 
serradoiros existentes” da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio rural de Galicia e posteriores 
modificacións: 
 (...) 
 2. Así mesmo, poderá permitirse, logo da obtención de licenza urbanística municipal, a ampliación das 

construcións destinadas á explotación ou ao apoio á actividade agropecuaria, mesmo en volume independente, 
cumprindo as condicións de edificación establecidas no artigo 42 desta lei e no planeamento urbanístico vixente, 
excepto no que se refire ás condicións de parcela mínima edificable, recuamentos, ocupación e volume máximos, 
distancias mínimas a vivendas e a asentamentos de poboación. (…) 

 
En todo caso, deberá manterse o estado natural do terreo, ou con plantación de arboredo ou especies vexetais, 
como mínimo, nun terzo da superficie da parcela. 

 
8. Canto á tramitación ambiental, a LEI 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de 
Galicia, a actuación proxectada non figura no ANEXO no que se inclúen as actividades sometidas a Avaliación de Incidencia 
Ambiental. Por tanto, enténdese que está excluída do procedemento de avaliación de incidencia ambiental. 
 
9. Canto á tramitación ambiental, segundo a disposición transitoria primeira da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do 
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, esta solicitude deberá tramitarse consonte ao Decreto 
133/2008, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental. Neste sentido, a xuízo do técnico que subscribe e 
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segundo se aprecia na memoria presentada, esta actividade está exenta sa súa tramitación, posto que se engloba dentro do 
disposto na D.A. segunda do Decreto 133/ 2008 polo que se regula a Avaliación de Incidencia Ambiental, ao non tratarse 
de “modificación substancial” definida no artigo 3 do mesmo decreto, casos que se recollen a continuación: 
 

DECRETO 133/2008 PROXECTO 

a) Un incremento superior ao 50% da capacidade produtiva da instalación. <50% 

b) Un incremento superior ao 50% das materias primas empregadas no proceso produtivo. <50% 

c) Un incremento do consumo de auga ou enerxía superior ao 50%.  <50% 

d) Un incremento superior ao 25% das emisións de contaminantes atmosféricos ou a implantación de 
novos focos de emisión catalogados. 

Non existe 

e) Un incremento superior ao 50% da vertedura de augas residuais.  Non existe 

f) A produción de residuos perigosos ou o incremento do 25 % do seu volume no caso de estar 
inicialmente previstos. 

Non produce 

g) O incremento nun 25% dalgún ou da suma do total de contaminantes emitidos. Non existen 

h) A incorporación ao sistema de produción ou o seu aumento por enriba do 25% de substancias 
perigosas, reguladas polo Real decreto 1254/1999, do 16 de xullo, polo que se establecen medidas de 
control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas. 

Non produce 

 
10. O proxecto presentado non contradí os parámetros urbanísticos establecidos para este ámbito. 
 

 
Parámetro Proxectado Esixido Plan Xeral/ 

LOUGA 
Plan Xeral 2012 Cumpre 

Superficie mínima de parcela  D.T. 11ª D.T. 11ª Si 
Altura de cornixa  D.T. 11ª D.T. 11ª Si 
Ocupación máxima  D.T. 11ª D.T. 11ª Si 
Superficie ocupada en planta  D.T. 11ª D.T. 11ª Si 
Recuamento a lindeiros  D.T. 11ª D.T. 11ª Si 
Separación a vía pública  D.T. 11ª D.T. 11ª Si 
Acceso rodado  Si Si Si 
 
11. O proxecto presentado xustifica o cumprimento do establecido no Documento Básico Seguridade en caso de 
Incendios, DB-SI, segundo se xustifica na memoria e na documentación gráfica do proxecto. 
 
12. O proxecto presentado non xustifica o tratamento de augas residuais, segundo se xustifica na memoria e na 
documentación gráfica do proxecto. 
 
13. O proxecto presentado non xustifica o abastecemento de auga, segundo se xustifica na memoria e na documentación 
gráfica do proxecto. 
 
14. De acordo coa valoración levada a cabo polos servizos técnicos municipais, considérase inadecuado, o orzamento que 
figura na memoria técnica. Aplicando os módulos básicos do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia do ano 2010, de 
520,00 €/m2, para un coeficiente de tipo edificatorio, ct, e un coeficiente de tipo de uso cu, multiplicado por 0,9 como 
corresponde ao Concello de Silleda, obtéñense os valores que se indican a continuación: 
 
Cálculo de presuposto de execución material   
 

 nº Sup. €/m2 Tipo de obra C1 Tipo de uso Cu Cg  

Planta 
baixa 

1 863,34 520 Edificación illada (4 fachadas) 1,2 Granxas 0,3 0,9 145.487,53 € 

Planta 1 163,90 520 Edificación illada (4 fachadas) 1,2 Granxas 0,3 0,9 27.613,87 € 
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baixa 

TOTAL 1027,43 m2     PEM 173.101,41 € 

 
15. Segundo o indicado no artigo 196 da Lei do Solo de Galicia, Prelación de licencias e outros títulos administrativos, a 
xuízo deste arquitecto, enténdense necesarios os seguintes: 
 

15.1 Servizo de Infraestruturas da Deputación Provincial de Pontevedra. Consta, entre a documentación aportada, 
autorización do mencionado Servizo, asinada o día 8 de xaneiro de 2015 e remitida con rexistro de saída nº 
2015000317 de 12 de xaneiro de 2015, do que se extrae o seguinte, relativo ás condicións da nomeada autorización: 

 
1. Se autoriza CONSTRUCCIÓN DE SILO Y ESTABLO A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 7 METROS DE LA 
ARISTA EXTERIOR DE LA EXPLANACIÓN. 
2. Si previamente al comienzo de las obras no existe acceso desde la carretera, deberá solicitarse. 
3. No podrán depositarse en la zona de dominio público de la carretera materiales o escombros de naturaleza 
alguna, ni estacionar maquinaria. 
4. El pavimento de la carretera ha de mantenerse en todo momento limpio de barro, tierra materiales extraños a 
la misma. 
5. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar, en todo momento, el libre curso de las aguas por la 
cuneta y elementos de drenaje de la carretera, a cuyos efectos Se construirán los pasos provisionales que sean 
necesarios para mantener en perfectas condiciones de funcionamiento los elementos antes citados. Todas las 
obras auxiliares que fuera preciso realizar para cumplir esta condici6n, deberán demolerse una vez finalizadas 
las obras. 
6. Durante la ejecuci6n de las obras deberán colocar las señales reglamentarias a cuyos efectos podrán 
solicitar del Servicio Provincial de Infraestructuras, la informaci6n necesaria para el cumplimiento de esta 
condici6n. 
7. Las obras se realizarán bajo la inspecci6n y vigilancia del personal afecto a este Servicio que Le podrá exigir 
la presentaci6n de este documento. 
8. Serán de cuenta del peticionario todos los gastos de reparación de Los daños y perjuiciosque, como 
consecuencia de las  obras que se autorizan, puedan producirse en la zona de dominio público de la carretera y 
terrenos anejos a esta. 
9. Esta autorización, esta sujeta a las Tasas y Exacciones aprobadas por la Ordenanza Reguladora de la 
Excma. Diputaci6n Provincial de Pontevedra. 
10. Esta autorizaci6n se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 
11. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones precedentes será causa de anulación de la presente 
autorizaci6n y se proceda a la incoaci6n del correspondiente expediente sancionador. 
12. El otorgamiento de la presente autorizaci6n no exime al peticionario de la obtenci6n de cuantas licencias y 
permisos reglamentarios procedan. 
13. El plazo de iniciaci6n de las obras no podrá exceder de seis (6) meses y el de terminación de tres (3) años, 
desde la fecha de la concesión de la presente autorización, no pudiendo interrumpirse las obras por tiempo 
superior a seis (6) meses. Transcurridos seis (6) meses sin comenzar la obra o tres (3) años sin finalizarse la 
misma, la autorización se entenderá caducada con pérdida de los derechos adquiridos. 

 
Polo que o técnico que subscribe considera que o proxecto presentado non contradí a Normativa urbanística vixente, polo 
que se INFORMA FAVORABLEMENTE a solicitude, e proponse para a concesión de licencia municipal de obra e provisional 
de actividade, con arreglo ás limitacións que establezan os informes sectoriais sinalados no punto 15 deste informe técnico.” 
 

Polo exposto, e de acordo co informe técnico transcrito, esta Xunta de Goberno Local, ao 
abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 15 de xuño de 2015, pola unanimidade 
dos seus membros presentes, ACORDA: 
 
Primeiro.- CONCEDER, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, licenza municipal 
de obra maior a JAVIER MEJUTO MATO para legalización de establo de vacún de leite e silo 
forraxeiro, no lugar de Sestelo, parroquia de Escuadro (Silleda), parcela con referencia catastral 
36052M503001390000FB , con arreglo ás limitacións que se establecen no informe técnico transcrito. 
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Segundo.-  Liquidación do Imposto de Construccións Instalacións e Obras ( ICIO ) e taxas. 
a) Liquidación da taxa polo outorgamento de licenza urbanística: 
 

Base impoñible 
€ 

Base liquidable 
€ Tipo gravame 

Débeda tribut. 
€ Pagado € Débeda. pte. € 

60,00 60,00  60,00 0 60,00  

 
b) Liquidación do ICIO:  
 

Base impoñible 
€ 

Base liquidable 
€ Tipo gravame Débeda tribut.€ Pagado € Débeda. pte. € 

173.101,41 173.101,41 2,25 % 3.894,78 0 3894,78 

 
Terceiro.-   Prazos de ingreso e Medios de pago 

 
Prazos de ingreso 

 
O pago en período voluntario das liquidacións provisionais deberá facerse nos prazos indicados no 
artigo 62.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria: 
 
a) Se a notificación da liquidacións se realiza entre os días un e 15 de cada mes, dende a data de 
recepción da notificación ata o 20 do mes posterior ou, se este non fora hábil, ata o inmediato hábil 
seguinte. 
 
b) Se a notificación da liquidación se realiza entre os días 16 e derradeiro de cada mes, dende a data 
de recepción da notificación ata o día cinco do segundo mes posterior ou, se este non fora hábil, ata o 
inmediato hábil seguinte. 
 
Medios de pago 

 
O Ingreso efectuarase mediante transferencia bancaria á conta que o concello ten aberta en Banco 
SANTANDER é que é a seguinte: 0030/6210/22/0925476271. 
 
Cuarto.-  Contra o acordo de concesión de licenza, que pon fín á vía administrativa, poderá interpoñer 
o recurso potestativo de reposición regulado nos artigos 52 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
das Bases de Réxime Local, e 116 e seguintes da Lei 30/1992, de 30 de novembro, de Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, ante a Xunta de 
Goberno Local no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da notificación, ou interpoñer 
recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-administrativo de Pontevedra, no 
prazo de dous meses (artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción 
contencioso-administrativa), todo ilo sen perxuizo de que poida exercitar calquera outra actuación que 
estime pertinente para a defensa dos seus dereitos. 
 
Contra as liquidacións poderá interpoñer o recurso de reposición establecido no artigo 14.2 do Real 
Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora 
das Facendas Locais, ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes a contar dende o día seguinte 
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ao da notificación debendo facer constar os extremos indicados no apartado f) do devandito artigo. O 
recurso deberá ser resolto no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da súa presentación 
entendéndose desestimado cando non recaiese resolución en prazo. Contra a resolución do recurso de 
reposición non poderá interpoñerse de novo este recurso, podendo interpoñerse directamente o 
recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-administrativo de Pontevedra, no 
prazo de dous meses (artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción 
contencioso-administrativa). 
 

 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, polo Sr. Presidente levántase a sesión as catorce horas e 
cinco minutos, extendéndose a presente acta, do que como secretario dou fe e certifico. 
 
Silleda, a 06 de Xuño de 2018 

 
Vº e Prace 

O ALCALDE,    O SECRETARIO 

 Asdo. Manuel Cuiña Fernández  Asdo. Manuel Quintáns Queiruga 


