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PREGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  E  PRESCRIPCIÓNS  TÉCNICAS 
PARTICULARES QUE REXERÁN O CONTRATO DO SERVIZO DE LIMPEZA DAS 
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO PAVILLÓN MULTIUSOS DE “A XUNQUEIRA” A 
ADXUDICAR  MEDIANTE  PROCEDEMENTO  ABERTO  CON  PLURALIDADE  DE 
CRITERIOS.

CAPÍTULO I

DISPOSICIÓNS XERAIS

ARTIGO 1.- OBXECTO DO PREGO DE CLÁUSULAS.

O obxecto do presente prego de cláusulas é regular o contrato administrativo do servizo 
de limpeza das instalacións deportivas do pavillón multiusos de “A Xunqueira”.

O presente prego de clausulas administrativas e técnicas constitúe a lei do contrato e ten 
forza vinculante para o Instituto Municipal de Deportes de Pontevedra (en adiante IMD) e 
o adxudicatario, con suxeción a normativa vixente.

ARTIGO 2.- TIPO CONTRACTUAL E NATUREZA XURÍDICA DO CONTRATO.

O presente contrato pertence o tipo contractual de contrato de servizos consonte o artigo 
10 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto 
refundido  da  lei  de  contratos  do  sector  público  (en  adiante  TRLCSP)  e  ten  natureza 
administrativa de conformidade co artigo 19.1.a) do TRLCSP.

Codificación correspondente á nomenclatura do Vocabulario Común de Contratos (CPV) da 
Comisión Europea: 90910000-9 ou 90911200-8 ou similares.

ARTIGO  3.-  RISCO  E  VENTURA,  E  RESPONSABILIDADE  DO  CONTRATISTA. 
COBERTURA DE RISCOS.

O contrato executarase a risco e ventura do adxudicatario, que asumirá a responsabilidade 
civil, laboral e fiscal que derive da prestación do servizo de limpeza.

No que se refire a responsabilidade civil, o contratista asumirá a plena responsabilidade 
por  danos  e  perdas  que  lle  causen  a  calquera  persoa  física  e  xurídica,  que  sea 
consecuencia directa ou indirecta da execución do contrato ou do seu incumprimento, 
garantindo  en  todo  caso  que  queden  cubertas  as  responsabilidades  orixinadas  polas 
accións  e  omisións  do  persoal  respecto  de  terceiros.  A  estos  efectos,  obrigase  a  ter 
contratado un seguro por un capital mínimo de cobertura de 100.000 euros por perxuizo e 
sinistro.

O  contratista  subscribirá  un  seguro  de  accidentes  que  comprenderá  todo  o  persoal 
contratado  durante  a  totalidade  do  tempo  de  prestación  do  servizo,  cunha  cobertura 
mínima de 100.000 € por sinistro. O seguro cubrirá calquera resultado que se produza a 
consecuencia dun accidente, incluído o falecemento.

Con carácter previo á formalización do contrato, o adxudicatario presentará no IMD unha 
fotocopia compulsada das condicións particulares e xerais que regularán os seguros a que 
este  artigo  se  refire,  e  dos  recibos  de  pagamento  das  primas  (ou  certificación  de 
apoderado  debidamente  acreditado  da  compañía  de  seguros  que  especifique  a  súa 
vixencia),  debendo  manter  debidamente  actualizada  dita  documentación.  Asi  mesmo, 
deberá facerse a mención expresa nas pólizas de que non poderán ser canceladas sen o 
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consentimento expreso do IMD.

Non  se  admitirán  o  establecemento  de  franquicias  nestes  seguros.  De  pretender 
establecerse  franquicias  deberá  de  solicitalo  expresamente,  e  autorizarse  con  carácter 
previo polo IMD. Se o solicita e non se resolve no prazo dun mes polo IMD, enténdeselle 
denegada a petición. Se se lle autorizase o establecemento de franquicias,  deberá de 
proceder a garantir os importes desas franquicias na forma que determine o IMD.

O contratista tramitará a súa custa todas as autorizacións e demais requisitos legais que 
requira o cumprimento do contrato.

O  contratista  achegará  a  súa  costa  tódolos  medios  materiais,  persoais  e  técnicos 
necesarios para a perfecta prestación do servizo de limpeza. A infracción da lexislación 
sobre seguridade social, relacións laborais e dos convenios colectivos aplicables ao cadro 
de persoal adscrito ó servizo de limpeza, constituirá causa de extinción do contrato, por 
incumprimento do contratista.

ARTIGO 4. -DURACIÓN DO CONTRATO.

O contrato terá unha vixencia de dous (2) anos a contar desde a data da formalización do 
contrato. O contratista deberá comezar a prestar o servizo de limpeza a máis tardar ao día 
seguinte da formalización deste.

Poderase acordar prórrogas por periodos dun ano, ata o máximo de dous anos máis.

Ese prazo máximo de dous anos terá un carácter improrrogable.

A prórroga pode producirse a instancia do contratista ou do IMD e axustarase as seguintes 
regras:

a) Se se produce a instancia do contratista, este debe solicitalo tres meses antes de que 
transcorra  o  prazo  de  finalización  do  contrato  ou  da  eventual  prórroga  e  debe  ser 
aceptado de modo expreso polo IMD. Se a prórroga se solicita polo adxudicatario e non se 
contesta polo IMD antes de que venza o prazo de duración, entón procede a extinguirse o 
contrato e enténdese non prorrogado.

b) Se a prórroga se produce a instancia do IMD, deberá comunicarlle ao contratista a 
intención deste organismo de prorrogar o contrato cunha antelación dun mes antes de 
que transcorra o prazo de finalización do contrato ou da eventual prórroga e debe ser 
aceptado de modo expreso polo contratista por escrito que deberá ter entrada no rexistro 
xeral do IMD antes de que venza a duración do contrato. Se a prórroga se solicita polo 
IMD e non se contesta polo contratista de modo expreso antes de que venza o prazo de 
duración do contrato conforme o sinalado, entón enténdese non prorrogado. 

c) As prórrogas só se poden acordar por anos.

A concesión das prórrogas será discrecional para o IMD, que examinará no seu momento 
a concorrencia doutros posibles intereses públicos ou necesidades respecto do local  e 
instalacións que se limpan, a conveniencia de nova licitación á vista das posibilidades do 
mercado, o grao de cumprimento das súas obrigas polo contratista, etc.

O establecemento deste prazo de duración do contrato enténdese, en calquera caso, sen 
perxuízo da facultade municipal de declarar a extinción do contrato, de conformidade co 
previsto no presente prego e na lexislación xeral de aplicación á este contrato.

4



CAPÍTULO II

CONDICIÓNS TÉCNICAS

ARTIGO 5. –OBXECTO DO CONTRATO E PRESTACIÓNS A REALIZAR A CARGO 
DO ADXUDICATARIO

O presente  contrato  ten  por  obxecto  a  prestación  do  servizo  de  limpeza  no  pavillón 
multiusos de “A Xunqueira” de Pontevedra, que debe incluír  as prestacións e servizos 
esixidas en todo momento por este prego e polas disposicións que sexan de aplicación, 
coa  finalidade  de  que  este  pavillón  este  en  perfectas  condicións  de  seguridade, 
salubridade  e  hixiene  para  que  poida  servir  a  finalidade  de  desenvolvemento  de 
actividades físico-deportivas.

Sen prexuízo das demais obrigas e disposicións que se establezan neste prego, o servizo 
de limpeza prestarase durante os 12 meses do ano, de luns a domingo e abrangue as 
seguintes actividades ou prestacións:

A) As actividades ou prestacións que de seguido se relacionan, en función da periocidade 
e horario que se expón a continuación:

1. SERVIZOS DIARIOS

a) Diariamente, o contratista realizará as seguintes prestacións:

1- Varrido e fregado de solos de pavimentos de toda a instalación.

2- Fregado e desinfección dos vestiarios e zonas de duchas.

3- Fregado e desinfección dos baños e aseos.

4- Varrido e aspirado das pistas polideportivas e da zona de ximnasio.

5- Baleirado e limpeza de recipientes (papeleiras, cinceiros, outros…)

b) Os servizos diarios realizaranse de luns a venres, debendo realizarse 3 horas entre as 
6.00 h e as 10.00 h e unha hora entre ás 14.30 e as 16.00 h.

2. SERVIZO DOS SÁBADOS

a) Os sábados, o contratista realizará as seguintes prestacións :

1- Fregado e desinfección dos vestiarios e zonas de duchas.

2- Varrido e fregado de corredores e de zonas de vestiarios e entrada.

3- Baleirado e limpeza de recipientes ( papeleiras, cinceiros, etc).

b) Os servizo dos sábados realizaranse dúas veces o día:

1- Unha antes da apertura da instalación pola mañá, debendo realizarse 2 horas entre as 
6.00 e as 9.00 h.

2- E outra antes da apertura da instalación pola tarde, debendo realizarse 2 horas entre ás 
13.00 h e as 16.00 h.

3. SERVIZO DOS DOMINGOS

a) Os domingos, o contratista realizará as seguintes prestacións:

1- Fregado e desinfección dos vestiarios e zonas de duchas.

2- Varrido e fregado de corredores e de zonas de vestiarios e entrada.
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3- Baleirado e limpeza de recipientes ( papeleiras, cinceiros, etc).

b)  O  servizo  dos  domingos  realizarase  antes  da  apertura  das  instalacións,  debendo 
realizarse 2 horas entre as 6.00 e as 9.00 h.

4. SERVIZO SEMANAL

a) Semanalmente o contratista realizará as seguintes prestacións:

1- Fregado mecanizado das pistas polideportivas.

2- Varrido, aspirado e fregado mecanizado do ximnasio.

3- Desempolvado e limpeza xeral do material deportivo.

4- Limpeza de paredes e mamparas divisorias en corredores, vestíbulos e vestiarios.

5- Limpeza de portas, obxectos metálicos, elementos decorativos, cortinas e persianas.

6- Limpeza de resina e pegotes da pista.

b) O servizo semanal realizarase fóra do horario de apertura da instalación.

5. SERVIZO MENSUAL

a) Mensualmente o contratista realizará as seguintes prestacións:

1-Limpeza de elementos accesibles de iluminación.

2-Limpeza de alicatados en servizos e zonas de duchas.

3-Limpeza xeral de almacéns.

4-Limpeza de cristais de portas de acceso e conserxería

b) As actividades ou prestacións incluidas neste apartado realizaranse fóra do horario de 
apertura da instalación.

6. SERVIZO TRIMESTRAL

a)Trimestralmente o contratista realizará as seguintes prestacións:

1-Limpeza de cristais exteriores, na planta baixa, por ámbalas caras, incluídos os marcos.

2-Limpeza de metacrilato das canastras de baloncesto.

b) As actividades ou prestacións incluídas neste apartado realizaranse fóra do horario de 
apertura da instalación.

7. SERVIZO ANUAL

a) Anualmente o contratista realizará as seguintes prestacións:

1-Limpeza das estruturas das pistas polideportivas, así como de elementos de iluminación.

2-Desempolvado  de  teitos  e  parámetros  verticais  da  totalidade  da  instalación  (  esta 
limpeza  deberá  realizarse  preferiblemente  nos  meses  nos  que  a  instalación  non  teña 
actividade).

3-Limpeza de pintadas de mamparas e portas.

b) As actividades ou prestacións incluidas neste apartado realizaranse fóra do horario de 
apertura da instalación.

O  contratista  está  obrigado  a  realizar  as  prestacións  nos  horarios  anteriormente 
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mencionados. Ademais, as prestacións deberán de realizarse fóra das horas de ocupación 
do pavillón. Os domingos pola tarde soen estar pechadas as instalacións así  como na 
primeira quincena de xullo diminúe a actividade e soe haber máis horas nas que está 
pechado o edificio. Se resulta que nalgún horario dos fixados de maneira expresa (diario, 
sábado  e  domingo)  coincide  coa  ocupación  do  pavillón  o  contratista  esta  obrigado  a 
cambiar ese horario é prestar o número de horas correspondentes noutro horario dese 
mesmo día de conformidade co que determine o IMD.

B) A realizar o servizo de limpeza mediante horas extras cando sexan solicitadas polo IMD 
sempre que o servizo o requira debendo de avisar o contratista con alomenos 3 días de 
antelación. Estas horas serán compensadas segundo a oferta que se realice polo propio 
adxudicatario (vid. Art. 27.b), e no seu defecto segundo o Convenio colectivo aplicable.

C) A poñer o contratista, a súa custa, o material necesario para a correcta prestación do 
servizo de limpeza ( tales como lixivias, papel hixiénico nos aseos, etc).

D) Dotar de material adecuado e suficiente ao persoal ao seu servizo para a súa correcta 
prestación.

E) Todo o lixo que se xenere coa limpeza deberá de ser recollido e trasladado ata os 
contenedores de lixo debidamente embolsados.

F) A supervisar e controlar o persoal que destine a prestación do servizo.

G) A formación e recualificación do persoal de forma periódica.

H) A realizar as demais prestacións ou obrigas fixadas neste prego.

I)  A  empregar  tódalas  medidas  de  seguridade  esixibles  no  desenvolvemento  das 
prestacións ou traballos contratados, debendo de contar coa supervisión de técnicos nos 
casos  en  que  fose  necesario,  especialmente  cando  supoñan  traballos  en  alturas.  A 
contratación ou designación destes técnicos corre a cargo da contratista, en canto contido 
normal da prestación.

ARTIGO 6.- CADRO DE PERSOAL E SUBROGACIÓN.

O adxudicatario deberá contar, como mínimo, cun cadro de persoal adscrito á prestación 
do  servizo  de  limpeza  que  sexa  necesario  e  suficiente  para  a  prestación  do  servizo 
respectando o disposto pola normativa vixente.

A  empresa  adxudicataria  estará  obrigada  a  integrar  no  seu  cadro  de  persoal,  de 
conformidade  co  disposto  no  convenio  colectivo  aplicable,  aos  3  traballadores/as  da 
empresa cesante no caso de que fora outra a contrata cuxos datos básicos da súa relación 
laboral  figuran como anexo II.  A integración producirase nas condicións económicas e 
laborais que a normativa laboral estableza.

Antes da iniciación da prestación o adxudicatario deberá remitir  ao IMD unha relación 
detallada, por el asinada, do seu cadro de persoal adscrito, na que se incluirá:

-  A identificación de cada traballador, polo seu nome e apelidos e NIF, ou documento 
substitutivo.

- A dedicación de cada un, con especificación do horario de traballo.

- Categoría coa que está contratado e funcións encomendadas.

- Especificación do convenio laboral de aplicación e cadro de custos previstos por cada un 
e por tódolos conceptos (salarios, cotizacións seguridade social, etc...).
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- A documentación acreditativa da afiliación inicial ou a alta dos traballadores que vaian a 
prestar os servizos obxecto do contrato. 

Á relación acompañaranse copias compulsadas dos contratos de traballo e xustificantes da 
alta na Seguridade Social por cada traballador.

Calquera  posible  variación,  incremento  ou  diminución  do  persoal  contratado  deberá 
comunicarse con carácter previo ao IMD. En todo caso, salvo que se trate de substituír 
traballadores por licenzas, permisos ou baixas, sancións disciplinarias ou causas análogas, 
mentres  duren  estas  ausencias,  require  que  se  proceda  a  súa  motivación,  así  como 
autorización expresa do IMD.

Remitiranse  os  datos  e  documentación  antes  exposta  respecto  de  calquera  novo 
traballador, incluídos os contratados con carácter temporal e antes de que comecen o seu 
traballo. Tratándose de interinidades especificarase, ademais, o nome das persoas que 
substitúen e o horario do substituído.

Isto enténdese, sen prexuízo de que o IMD requira calquera dato que estime oportuno, 
que lle será facilitado de acordo co sinalado no art. 8.17 destes pregos.

ARTIGO 7.- OBRIGACIÓNS RELATIVAS AO PERSOAL

As baixas, permisos e licenzas do persoal adscrito ao servizo de limpeza, que por calquera 
motivo ou circunstancia se teña que cubrir por outro persoal, correrán exclusivamente a 
cargo do contratista, de maneira que, en cada momento da prestación do servizo non 
puidera quedar reducida a dotación de persoal  do contrato mínima establecida nestes 
pregos ou mellorada polo adxudicatario.

En canto ao período de vacacións, disfrutarano unha vez aprobado o cadro de vacacións 
polo IMD, pero sempre garantindo a existenza dun persoal mínimo, que garanta a correcta 
prestación do servizo de limpeza. 

A  non  presentación  ou  permaneza  no  lugar  de  traballo  dun  traballador  adscrito 
directamente o servizo, haberá de ser cuberta por persoal suplente.

O  contratista,  na  súa  condición  de  empresario,  será  o  único  responsable  do  persoal 
adscrito  ao servizo  obxecto  do contrato do  cumprimento da lexislación  que regula  as 
relacións laborais, a Seguridade Social e a prevención de riscos laborais e fiscais.

O IMD non terá relación xurídica nin laboral co persoal pertencente a empresa contratista 
durante a vixencia do contrato nin a súa terminación, debendo o contratista facer constar 
nos contratos de traballo que suscriba expresamente esta circunstancia  para todos os 
traballadores.

Ao abeiro das facultades de fiscalización que competen ao IMD, e co fin de prever as 
posibles responsabilidades do artigo 42 do Estatuto dos traballadores (aprobado por RDL 
1/1995), o contratista deberá de dar cumprimento ás seguintes obrigas:

-  Calquera  tipo  de  subcontrata  que  conclúa  o  contratista  principal  deberá  de  ser 
comunicada  ao Concello,  achegando certificación relativa  á  empresa subcontratada de 
atoparse ao corrente das súas obrigas coa seguridade social. O prazo de comunicación 
será de 10 días naturais desde que se realice a subcontratación. 

-  Deberá  comunicar  ao  IMD tódolos  convenios  colectivos  que poda  concluír  a  propia 
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empresa  contratista,  ou  subcontratista,  no  seu  caso,  así  como  a  aprobación  ou 
modificacións dos de ámbito superior que lles afecten. O prazo para isto será de 15 días  
logo da súa sinatura, no primeiro caso, e da súa publicación, nos segundos.

-  Entregará  no  IMD,  con  carácter  mensual  e  dentro  do  mes  seguinte,  copia  dos 
documentos  acreditativos  do  pagamento  das  cotas  á  Seguridade  Social  por  tódolos 
traballadores (TC1 e TC2), así como declaración xurada do propio contratista o do seu 
representante de atoparse ao día no pago das retribucións devengadas polo persoal ao 
seu servizo. Esta obriga tamén alcanza ás empresas subcontratistas. 

- Entregar ao IMD semestralmente as certificacións administrativas acreditativas de estar 
ao corrente das súas obrigas tributarias (coa Facenda estatal e autonómica) . Esta obriga 
tamén alcanza ás empresas subcontratistas. Esta certificación deberá entregarse ao IMD 
entre o 15 de xaneiro e 1 e 15 de xullo de cada ano. 

-Daraselle o IMD con carácter trimestral certificación oficial de atoparse ao corrente das 
súas obrigas coa Seguridade Social,  así  como declaración xurada do representante da 
empresa de atoparse ao día no pago das retribucións devengadas polo persoal ao seu 
servizo. Esta obriga tamén alcanza ás empresas subcontratistas. Esta certificación deberá 
entregarse ao Concello nos 15 días naturais seguintes ao ven

-  Entregar ao IMD, anualmente e no prazo dos 15 días posteriores á súa renovación, 
xustificación  da  renovación  das  pólizas  de  seguros  obrigadas  segundo  os  presentes 
pregos.

Constitúe causa potestativa de resolución por causa imputable ao contratista, posible falta 
moi grave segundo este prego e determina a improcedencia do pagamento da factura 
correspondente aos servizos do contratista as seguintes circunstancias:

a) O incumprimento dos prazos expostos anteriormente. Non obstante, se se achega a 
documentación,  aínda  que sexa  fóra  de  prazo  poderá  procederse ao  pago da  factura 
correspondente aos servizos do contratista, sen prexuízo de que o prazo de pago non 
comezará a contar ata que se achegue a documentación correctamente.

b) Que os certificados ou declaracións do contratista ou subcontratista non sexan exactos 
ou esten falseados. Ata que se proceda a achegar os correctos ou corrixir os mesmos, non 
se poderá proceder ao pagamento da factura correspondente aos servizos do contratisa e 
polo tanto, non comezará a contar o prazo para o pagamento dos servizos.

c)  Que  os  certificados  ou  declaracións  emitidas  supoñan  calquera  das  seguintes 
circunstancias:

– Que  o  contratista  ou  subcontratista  non  este  ao  corrente  das  súa  obrigas 
tributarias.

– Que  o  contratista  ou  subcontratista  non  este  ao  corrente  das  obrigas  coa 
Seguridade Social.

– Que o contratista ou subcontratista non este ao corrente das obrigas de natureza 
salarial cos traballadores.

En tanto non se este ao corrente das obrigas anteriores, ao contratista non se lle 
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poderá proceder ao pago das facturas polos servizos prestados, sendo causa lícita 
de rexeitamento das mesmas. Unha vez este ao corrente das mesmas, comezará o 
prazo para proceder o pago por parte do IMD. 

Independentemente  do  exposto  o  IMD  poderá  solicitar  en  calquera  momento  a 
acreditación dos extremos expostos.

En todo caso,  o  contratista responderá da calidade técnica do servizo prestado,  e  da 
aptitude e actitude do seu persoal, así como das consecuencias ou responsabilidades que 
se deduzan, para a Administración contratante ou para terceiros, da incorrecta execución 
do contrato.

Se o adxudicatario fose unha cooperativa, sociedade laboral, civil, ou análaga, onde os 
traballadores ou integrantes da mesma cotizasen en réxime de autónomos, de acordo coa 
normativa laboral e social, seralle de aplicación todo o disposto neste artigo e no anterior,  
salvo que sexa absolutamente incompatible con este tipo de réxime. O tc1 e tc2, que se 
pide mensualmente, sustituirase polo tc1 básico ou documento xustificativo de ingreso da 
cota da seguridade social. Dito xustificante presentarase en idéntico prazo que os fixados 
neste prego para o TC1 e TC2.

Será obrigación do contratista uniformar, no seu caso e pola súa conta a todo o persoal ao 
seu servizo co vestiario adecuado durante as horas nas que desenvolvan o seu traballo.

Fáise constar, aos efectos que procedan, que ata o momento de elaboración destes pregos 
este servizo viña sendo prestado por unha empresa contratada ao efecto.

CAPÍTULO III

RÉXIME XERAL DE DEREITOS E OBRIGAS

ARTIGO 8.- OBRIGAS DO CONTRATISTA

O contratista ten as seguintes obrigas:

1.  Realizar  a  actividade  obxecto  do  contrato  (servizo  de  limpeza),  con  exclusión  de 
calquera outra, conforme as disposicións deste prego e demais normativa de aplicación, 
debendo manter o edificio en condicións óptimas de sanidade e hixiene.

2. Prestar o servizo de limpeza durante o horario e os días fixados neste prego.

O servizo prestarase sen interrupcións, salvo as debidas a causas de forza maior.

3. Estar ao corrente, en todo momento, das obrigas tributarias, laborais e da seguridade 
social,  seguridade  e  hixiene  no  traballo,  sanitarias  e  calquera  outra  que  a  normativa 
vixente esixa para o exercicio da actividade que se presta, quedando o IMD exonerado de 
calquera  responsabilidade  por  este  incumprimento.  Todo  o  persoal  que  o  contratista 
destine a execución do contrato non terá vinculación laboral ou de ningún outro tipo co 
IMD,  debendo  ser  contratados  polo  adxudicatario  en  réxime  ou  na  modalidade  que 
legalmente corresponda. Será de conta do adxudicatario os gastos do persoal empregado 
(incluido  os  que poidan orixinarse  pola  extinción do  contrato),  incluida  á  cotización á 
Seguridade Social,  así  como primas de seguros e demais gastos propios da execución 
deste contrato.

4.  Tramitar  o  seu  cargo  todas  as  licenzas,  autorizacións  e  permisos  que  esixa  o 
cumprimento do contrato.
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5. Deberá achegar  e empregar, a súa custa, os medios materiais (produtos e materiais) 
que sexan necesarios e suficientes para a correcta execución do servizo. Estes produtos e 
materiais  deberán  de  ser  de  primeira  calidade  e  os  máis  adecuados  para  a  correcta 
realización do servizo.

6.  O  adxudicatario  deberá  achegar  e  empregar,  a  súa  custa,  os  medios  personais 
necesarios e suficientes para a correcta prestación do servizo, obrigándose a subrogar ao 
persoal mencionado no artigo 6 e anexo II.

7. A iniciar a prestación do servizo no termo previsto no artigo 4 deste prego.

8. Actuar en todo momento de acordo coas indicacións e as observacións do IMD sobre a 
prestación do servizo de limpeza.

9. O contratista deberá indemnizar todos os danos e perdas que se causen a terceiros 
como consecuencia das operacións que requira a execución do contrato.

10.  O contratista  realizará  o  seu cargo  as  auditorías  que o  IMD lle  requira,  sen  que 
superen unha anualmente.

11. Entregar ao IMD copia das declaracións trimestrais e resumen anual do imposto sobre 
o valor engadido.

12. O adxudicatario está obrigado a tratar correctamente todos os bens e instalacións 
sobre os que recae o servizo de limpeza sendo responsable dos danos e menoscabos que 
se produzan neles si son consecuencia da execución do contrato, a excepción de que o 
deterioro  sexa  producido  polo  normal  e  correcto  uso  dos  bens  que  se  produza  polo 
transcurso do tempo.

13. Deberá comunicar todo deterioro ou desperfecto de calquera elemento ou mobiliario 
que se produza en virtude do servizo de limpeza. Esta comunicación deberá realizarse o 
máis tardar en 48 horas.

14. O contratista deberá comunicar ao IMD o seu domicilio, ou no seu caso, o do seu 
representante ou delegado, a efectos de recibir nel os avisos ou notificacións que requira a 
execución do contrato, debendo comunicar, igualmente, ao IMD, calquera cambio futuro 
que, no seu caso, necesitara a aceptación previa da Administración contratante.

15. O IMD poderá recabar do contratista a designación dunha persoa que actúe como 
delegado seu, previa aceptación por parte do propio IMD, para organizar a realización do 
contrato e interpretar e poñer en práctica as observacións que para o exacto cumprimento 
do contrato lle fosen formuladas polo órgano de contratación.

16. O pago dos gastos que se especifican no artigo 16 do prego.

17. Deberá achegar toda a documentación e información que lle sexa requirida polo IMD 
no prazo que este sinale, que garde relación coa execución deste contrato.

18. Todo o persoal ao seu servizo deberá coidar o aseo e a boa presentación e deberá 
observar en todo momento un trato correcto cos usuarios das instalacións e co persoal 
deste.

19. Poñer en coñecemento inmediato do IMD cantas actuacións ou incidencias poidan 
producirse, e o máis tardar en 48 horas.

20. Deberá exercer por si o contrato, sen que poida cedelo sen autorización previa do IMD 
e sen cumprir os requisitos establecidos no artigo 226 da TRLCSP. A cesión implicará o 
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cumprimento  das  obrigas  previstas  polo  convenio  colectivo  de  aplicación  en  canto  á 
posible subrogación dos traballadores.

21. Non poderá facer uso nas súas relacións comerciais, laborais ou calquera outras do 
nome do IMD de Pontevedra, salvo autorización por escrito deste.

22. Anualmente o contratista deberá obter a súa conta e entregar o IMD un informe 
emitido por unha empresa homologada relativa ao control de calidade na prestación do 
servizo obxecto deste contrato.

23. Indemnizar a terceiros e ao IMD polos danos e perdas que ocasionará a execución do 
contrato, segundo o precisado no artigo 3 destes pregos.

24. Deberá repoñer a garantía definitiva en caso de que se fagan efectivas penalidades 
nela no prazo de quince días naturais.

25. Gardar sixilo respecto dos datos ou antecedentes que, non sendo públicos ou notorios, 
estén relacionados co obxecto do contrato e dos que teña coñecemento con ocasión do 
mesmo.

26. A cumprir a normativa de protección de datos de carácter persoal.

27. Deberá presentar anualmente:

a)  No  mes  de  xaneiro  de  cada  ano  un  orzamento  que  inclúa  os  ingresos  e  gastos 
previstos.

b) No mes xaneiro do ano seguinte, unha memoria económica detallando os ingresos e 
gastos producidos.

28. Calquera outra obriga que se estableza na normativa vixente ou nestes pregos.

ARTIGO 9- DEREITOS DO CONTRATISTA

O contratista terá os seguintes dereitos:

1. A percibir do IMD a retribución establecida de acordo co capítulo IV pola prestación do 
servizo de limpeza.

2. A obter a adecuada compensación económica para manter o equilibrio económico do 
contrato e,  no seu caso a indemnización dos danos e perdas ocasionados nos termos 
establecidos pola TRLCSP e neste prego, no suposto de modificacións do servizo impostas 
polo IMD que aumenten os custos ou diminúan a retribución.

3. A transmitir os dereitos de cobro, nos termos do art. 218 da TRLCSP.

4.  Sen prexuízo das disposicións  do TRLCSP relativas á publicidade da adxudicación e á 
información que debe darse aos candidatos e licitadores, estes poderán designar como 
confidencial parte da información facilitada por eles ao formular as ofertas, en especial con 
respecto aos secretos técnicos ou comerciais e aos aspectos confidenciais das mesmas. Os 
órganos de contratación no poderán divulgar esta información sen o seu consentimento.

ARTIGO 10.- POTESTADES DO IMD

O IMD de Pontevedra ostenta as seguintes potestades:

1. As que se enumeran no artigo 210 da TRLCSP.

2. Ditar as normas de uso que sexan necesarias.

3. Fiscalizar a xestión do servizo. A estes efectos, o IMD poderá inspeccionar o servizo, a 
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documentación  relacionada  co  obxecto  do  servizo  e  ditar  as  ordes  para  manter  ou 
restablecer a prestación correspondente. O IMD poderá, en exercicio desta facultade esixir 
ao contratista a realización a súa custa de auditorías.

4.  Os  traballos  de  supervisión  e  de  inspección  do  cumprimento  do  contrato 
corresponderán principalmente, ao persoal técnico do IMD. Este persoal técnico durante a 
duración do contrato fará un seguimento do cumprimento do contrato. En todo caso, o 
IMD ten a posibilidade de designar un responsable do contrato ao que lle corresponderá 
supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin 
de asegurar a correcta realización da prestación pactada, dentro do ámbito de facultades 
que se lle atribúan.

5. Asumir temporalmente a xestión directa do servizo no caso en que non se preste ou 
non  se  puidera  prestar  polo  contratista  por  circunstancias  que  lle  sexan  ou  non 
imputables.

6. Impoñer o contratista as penalidades pertinentes por razón das infraccións que cometa 
na execución deste contrato.

7. Dispoñer a realización entre os usuarios do edificio obxecto deste contrato de enquisas 
para levar un control da calidade do servizo.

8.  Extinguir  o  contrato  por  calquera  das  causas  previstas  no  presente  prego  e  no 
ordenamento xurídico.

CAPÍTULO IV

RÉXIME ECONÓMICO E FINANCEIRO

ARTIGO 11.- RETRIBUCIÓN DO CONTRATISTA.

A retribución do contratista estará constituída polo prezo de adxudicación do contrato que 
lle aboará o IMD.

ARTIGO  12.-  ORZAMENTO  DO  CONTRATO,  VALOR  ESTIMADO  E  PREZO  DO 
CONTRATO.

O orzamento máximo do contrato por ano ascende a cantidade de 49.982,85 €. Dos que 
41.308,14€  corresponden o  principal  e  8.674,71€  ao  IVE.  E  o  orzamento  máximo do 
contrato total, tendo en conta que pode durar ata 4 anos, ascende a cantidade 199.931,40 
euros, que inclúe o IVE. O IVE total polos catro anos equivale a cantidade de 34.698,84 
euros.

O prezo do contrato determinouse a tanto alzado tendo en conta os custos da prestación 
do servizo e o beneficio  do contratista  así  como a duración do contrato,  incluídas as 
prórrogas.

O prezo anual do contrato está constituido polo orzamento máximo do contrato anual.

O prezo  total  está  constituido  polo  orzamento  máximo do contrato  total.  O  prezo  de 
adxudicación está constituido pola  cantidade que oferte o adxudicatario  na súa oferta 
económica que en ningún caso poderá superar o prezo do contrato. A oferta económica e 
o prezo de adxudicación realizarase en termos anuais, polo que que o prezo anual de 
adxudicación que oferte o licitador non superará o prezo anual do contrato.

As  proposicións  que  se  presenten  superando  o  prezo  anual  do  contrato  serán 
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automáticamente rexeitadas.

Enténdese  comprendido  na  oferta  formulada  polo  licitador  todo  xénero  de  gastos, 
incluídos os de Seguridade Social e cantos tributos graven á empresa ou actividade, así 
como aqueles outros precisados no prego. Nesa oferta farase referencia o IVE e, de non 
constar, entenderase incluído no prezo proposto polo licitador.

O valor estimado do contrato, aos efectos previstos na TRLCSP, ascende a cantidade de 
165.232,56 euros.

ARTIGO 13.- PAGAMENTO DO PREZO DA ADXUDICACIÓN.

O prezo de adxudicación anual pagarase ao contratista por períodos mensuais vencidos, 
previa presentación da factura e do certificado ao que se refire o artigo 43.1.f) da Lei xeral  
tributaria.  O pago efectuarase previa  aprobación,  polo  órgano competente,  da factura 
correspondente ao mes anterior dos servizos prestados, que deberá estar conformada. 

A cantidade a pagar cada mes será a resultante de prorratear o prezo de adxudicación 
ofertado polo licitador ou prezo anual de adxudicación entre doce.

As facturas así como o certificado ao que se refire o artigo 43.1.f) da Lei xeral tributaria 
presentaranse no rexistro xeral de entrada do IMD. Esta data será a de comezo do prazo 
para proceder a aprobar a factura. As facturas aprobaranse dentro do prazo de 30 días 
naturais posteriores a presentación da factura e do certificado ao que se refire o artigo 
43.1.f) da Lei xeral tributaria no rexistro de entrada do IMD. As facturas deberán conter os 
requisitos e datos fixados pola normativa vixente en cada momento, incluídas as bases de 
execución do orzamento do Concello de Pontevedra e dos seus organismos autónomos. As 
facturas, en todo caso como contido mínimo terán: 

- Identificación do IMD: Incluiranse os seguintes datos:

a) IMD: Xosé Manuel Pintos,s/n. CP 36005. Pontevedra. España. NIF: P 8603802 C

b) Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública: Órgano 
de Xestión orzamentaria e contabilidade. 

c) Órgano de contratación: Xunta Rectora do IMD.

d) Unidade que tramita e é destinataria do servizo: IMD. 

- Identificación do contratista: Nome e razón social, NIF e domicilio.

- Número de factura e, no seu caso, serie.

- Data e lugar de expedición.

- Descrición suficiente do servizo.

- Sinatura do contratista.

- Importe da factura, debendo figurar desglosado o IVE.

- Conta bancaria onde realizar o pago. 

As facturas pagaranse dentro dos 30 días naturais seguintes a data de aprobación destas, 
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sempre que o contratista presentara as facturas en tempo e forma. 

Son causas de rexeitamento da aprobación das facturas e do pagamento, ata en tanto se 
emenden, os seguintes motivos: 

– Cando  a  factura  non  se  axuste  aos  requisitos  e  condicións  establecidos  pola 
normativa vixente.

– Cando o contratista ou subcontratista non cumpriran coas obrigas que se dispoñen 
nos  artigos  6 e 7 deste prego,  especialmente non acheguen os  certificados ou 
declaracións en prazo, que sexan falsas ou inexactas ou que non esten ao corrente 
das obrigas tributarias, de seguridade social e as obrigas de natureza salarial.  

– Cando o contratista non achegue o certificado ao que se refire o artigo 43.1.f) da 
Lei xeral tributaria.

– Cando a factura non se axuste aos servizos realizados.

– Se os traballos efectuados non se axustan a prestación pactada.

– Se a factura se presenta antes do vencemento do mes.

– Calquera outra  que conforme á normativa vixente ou estes pregos  xustifique o 
rexeitamento da mesma, por non axustarse ao ordenamento xurídico.

Nos supostos expresados anteriormente:

a) O IMD acordará:

– Denegar a aprobación da factura e o recoñecemento da obrigación.

– Requirir ao contratista para que presente unha factura rectificativa no prazo de 10 
días hábiles, se a factura non é correcta.

– Requirir ao contratista para que emende o defecto que impide o recoñecemento da 
obriga e a aprobación da factura.

– Advertir  ao  contratista  que  ata  que  se  emende  o  defecto  que  impide  o 
recoñecemento da obriga e a aprobación da factura, non poderá comezar o prazo 
para proceder a aprobación da factura, sempre que se presentara correctamente a 
factura por rexistro de entrada.

b) O prazo de 30 días naturais para aprobar a factura non comezará a contar ata que se 
emendase completamente a circunstancia motivadora da denegación da aprobación da 
desta e se presente no seu caso a factura correcta por rexistro de entrada. En todo caso,  
ata que a factura e o certificado ao que se refire o artigo 43.1.f) da Lei xeral tributaria 
esten correctos, se presenten por rexistro de entrada do IMD e se este ao corrente das 
obrigas  nos  termos  previstos  nos  artigos  6  e  7  destes  pregos  non se  pode iniciar  o 
cómputo do prazo de pagamento. 

ARTIGO 14.-REVISIÓN DE PREZOS.

Non  procede  a  revisión  de  prezos  conforme  a  resolución  do  9  de  abril  de  2014  do 
Presidente  do  IMD  no  que  xustifica  a  improcedencia  desta.  Esta  resolución  poderá 
consultarse polos contratistas, dado que serve de fundamento a improcedencia acordada 
nestes pregos. 
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ARTIGO 15.- CRÉDITO ORZAMENTARIO E DISTRIBUCIÓN POR ANUALIDADES.

O  importe  do  contrato  distribúese  en  tres  anualidades,  de  acordo  coa  seguinte 
distribución:

Ano Importe/anualidade Importe do IVE Importe total

2014 20.654,07 € 4.337,35 € 24.991,42 €

2015 41.308,14 € 8.674,71 € 49.982,85 €

2016 20.654,07 € 4.337,35 € 24.991,42 €

Os importes do ano 2014 fixase tendo en conta que se considera que o contrato pode 
comezar a surtir efectos o 1 de xullo de 2014. E para o ano 2016 fíxase tendo en conta 
que o contrato poderá finalizar o 30 de xuño de 2016. As dúas últimas anualidades que se 
prevén no prego van depender de si existe ou non a prórroga e non se prevén no cadro 
anterior.

Como se trata dun servizo de carácter plurianual e de conformidade co disposto no artigo 
174 do  Texto  refundido  da  lei  reguladora  de  facendas  locais(  Real  decreto  lexislativo 
2/2004, do 5 de marzo) e artigos 79 e ss. do Decreto 500/90, os gastos imputaranse a 
cada  un  dos  exercizos  orzamentarios  en  que  se  extenda  a  duración  do  contrato.  En 
consecuencia o presente gasto queda subordinado ó crédito que para cada exercizo se 
consigne no orzamento.

ARTIGO 16.- GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO.

O adxudicatario estará obrigado a sufragar, ademais dos gastos que se dispoñen neste 
prego os seguintes:

a) O pago dos equipos, materiais e productos que empregue para prestar o servizo de 
limpeza.

b) O pago dos tributos e prezos públicos locais, estatais, autonómicos, ou de calquera 
ente público, actuais e futuros, que recaian sobre o servizo de limpeza.

c) Os que se orixinen pola contratación do persoal necesario para a correcta execución do 
servizo de limpeza.

d) Os derivados da contratación.

e) O pago dos seguros que se especifican no artigo 3 deste prego.

f) Asumir o pagamento dos gastos dos anuncios de licitación no DOG e no BOP e de 
formalización do contrato no BOP. Deberá procederse o pago no prazo de 10 días desde 
que se lle notifique o importe. En caso de que non proceda ao pago procederase de igual  
maneira que se dispón no artigo 19. Estes gastos de anuncios non superarán os 1.000,00 
euros.

g) Calquera outro que derive da prestación do servizo de limpeza ou que se estableza no 
prego.
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CAPÍTULO V

INCUMPRIMENTOS DO CONTRATISTA

ARTIGO 17.- INFRACCIÓNS DO ADXUDICATARIO.

As infraccións que cometa o adxudicatario, clasifícanse en leves, graves e moi graves, de 
acordo coa tipificación seguinte:

A. Infracións leves. Terán a calificación de infraccións leves as seguintes:

1.  Calquera  descuberto  no  pago  á  Seguridade  Social  das  cotas  (empresarial  e  do 
traballador) correspondentes aos traballadores afectos ao servizo, cando este descuberto 
se extenda ata 5 días naturais.

2. O retraso ata 5 días naturais no cumprimento das obrigas tributarias.

3. O incumprimento das súas obrigas salariales que supoñan a falta de abono de calquera 
nómina  mensual,  paga  extraordinaria,  ou  gratificación  por  importes  equivalentes  a 
calquera das dúas anteriores, cando este incumprimento non se demore máis de 5 días 
naturais.

4.  A  falta  de  respecto  ao  público,  ou  aos  empregados  municipais  encargados  da 
inspección.

5. Os altercados ou disputas entre o persoal do servizo durante a súa prestación.

6.  Calquera outra  acción ou omisión que infrinxa as obrigas  ou deberes recollidos  no 
presente prego ou no regulamento do servizo e non resulte tipificada como infracción 
grave ou moi grave.

B. Infraccions graves. Terán a consideración de infraccións graves, as seguintes:

1.  Calquera  descuberto  no  pago  á  Seguridade  Social  das  cotas  (empresarial  e  do 
traballador) correspondentes aos traballadores afectos ao servizo, cando este descuberto 
se extenda máis de 5 días e ata 10 días naturais.

2. O retraso superior a 5 días e ata 10 naturais no cumprimento das obrigas tributarias.

3. O incumprimento das súas obrigas salariales que supoñan a falta de abono de calquera 
nómina  mensual,  paga  extraordinaria,  ou  gratificación  por  importes  equivalentes  a 
calquera das dúas anteriores, cando este incumprimento se demore máis de 5 días e ata  
10 días naturais.

4. O incumprimento que non mereza, segundo a lexislación aplicable, a consideración de 
grave  das  obrigas  establecidas  pola  lexislación  laboral,  de  seguridade  e  saúde  e 
prevención de riscos laborais.

5. A non comunicación de maneira inmediata e o máis tardar en 48 horas, de calquera 
incidencia ou anomalía que sexa imputable o contratista.

6. Poñer dificultades as tarefas de control da administración, como dificultar ou impedir as 
actuacións inspectoras da Administración.

7. A demora na achega de información ou documentos en xeral, que sexan solicitados polo 
IMD no prazo establecido polo mesmo ou fixado, no seu caso, nestes pregos.

8. A non comunicación previa ao IMD de calquera substitución ou modificación de persoal.

9.  A non realización como mínimo do número  de  horas  fixadas  para  calquera día  de 
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prestación do servizo de limpeza de acordo co disposto no artigo 5 deste prego, cando 
esta non realización sexa en ou máis dunha hora. Noutro caso, a infracción será leve.

10. A non achega de medios materiais suficientes ou necesarios para a prestación do 
servizo ou que estes medios non sexan de primeira calidade ou os máis adecuados para a 
correcta execución do servizo.

11. A prestación do servizo de limpeza de modo tal que non se manteña en condicións 
idóneas de hixiene e limpeza, cando non exista transcendencia para a saúde pública.

12.  As  accións  ou  omisións  que interfiran  ou  alteren  ocasionalmente  a  prestación  do 
servizo.

13. A ocupación do persoal noutras tarefas durante o horario de prestación do

servizo.

14.  A  falta  de  renovación,  substitución  ou  pago  das  cotas  dos  seguros  obrigatorios 
segundo estes pregos, de tal forma que se produzan períodos sen cobertura de entre 5 
días e 10 días naturais.

Tamén  terán  a  consideración  de  infraccións  graves  a  modificación  destas  pólizas  sen 
consentimento  expreso  do  IMD,  cando  diminúan  as  sumas  garantidas  ou  limiten  os 
supostos de responsabilidade, sen prexuízo da obriga de repoñelas logo da orde do IMD, 
cuxo incumprimento terá a consideración de infracción moi grave.

15. A non prestación do servizo de limpeza ou algunha das prestacións ata dous días 
consecutivos ou catro alternos nun período dun ano.

C. Infraccions moi graves. Terán a consideración de infracción moi graves as seguintes:

1.  Calquera  descuberto  no  pago  á  Seguridade  Social  das  cotas  (empresarial  e  do 
traballador) correspondentes aos traballadores afectos ao servizo, cando este descuberto 
se extenda máis de 10 días naturais.

2. O retraso superior a 10 días naturais no cumprimento das obrigas tributarias.

3. O incumprimento das súas obrigas salariales que supoñan a falta de abono de calquera 
nómina  mensual,  paga  extraordinaria,  ou  gratificación  por  importes  equivalentes  a 
calquera  das  dúas  anteriores,  cando este  incumprimento  se  demore  máis  de  10  días 
naturais.

4. O grave incumprimento das obrigas establecidas pola lexislación laboral, de seguridade 
e saúde e prevención de riscos laborais.

5. O falseamento dos datos entregados ao IMD.

6. A prestación do servizo de limpeza de modo tal que non se manteña en condicións 
idóneas de hixiene e limpeza, cando exista transcendencia para a saúde pública.

7. O incumprimento da normativa sanitaria con transcendencia para a saúde dos usuarios.

8. Calquera conducta constitutiva de delito, especialmente as coaccións, roubos e furtos os 
usuarios.

9. A contratación de novo persoal sen autorización previa do IMD.

10. Ceder o contrato sen autorización previa expresa do IMD.

11. A non reposición da garantía definitiva cando se fagan efectivas as penalidades no 
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prazo de quince días naturais.

12.  A  falta  de  renovación,  substitución  ou  pago  das  cotas  dos  seguros  obrigatorios 
segundo estes pregos, de tal forma que se produzan períodos sen cobertura superiores a 
10 días naturais.

13. A falta de inicio da prestación do servizo no prazo conferido ao efecto segundo estes 
pregos.

14. A non prestación do servizo de limpeza ou algunha das prestacións durante 3 ou máis 
días consecutivos, ou máis de 4 días alternos no curso dun ano.

ARTIGO 18.- PENALIDADES

1.-As infraccións conlevarán a imposición por parte do IMD de penalidades de multa, que 
se imporán en calquera caso.

2.-  A  multa  a  impoñer  ten  tres  grados,  que  se  corresponden  respectivamente  con 
infraccións leves, graves e moi graves, que establecen os límites seguintes:

a) As infraccións leves sancionaranse con multa entre 400 euros ata 2.000,00 euros.

b)  As  infraccións  graves  sancionaranse  con  multa  entre  2.000,01  euros  ata  4.000,00 
euros.

c) As infraccións moi graves sancionaranse con multa entre 4.001,00 euros a 6.000,00 
euros.

Para a súa gradación atenderase ao dano ou prexuízo producido ao servizo, ao público e 
ao IMD, a intencionalidade, reiteración, e contía económica, principalmente.

3.- Os importes das multas serán obxecto de revisión anual conforme ao incremento do 
IPC ou índice que o substitúa, cuxo cálculo se efectuará puntualmente, no suposto de 
necesitar aplicar as citadas multas.

4.- Con independencia das sancións que se lle impoñan o contratista, o IMD pode esixir 
sempre o cumprimento das  obrigas do contratista  a través  dos medios previstos  pola 
normativa administrativa.

5.-  A  comisión  de  infracción  moi  graves  pode  dar  lugar,  ademais  do  pagamento  da 
oportuna sanción, á resolución do contrato por causa imputable ao contratista.

Igualmente,  a  comisión  de  máis  de  5  infraccións  graves,  ou  de  10 leves,  en  toda  a 
duración do contrato, serán causas de resolución do mesmo.

6.-  A  demora  dos  prazos  fixados  nestes  pregos  para  o  cumprimento  de  obrigas  do 
contratista,  cando  non  teñan  prevista  sanción  expresa  segundo  o  artigo  anterior, 
penalizaranse segundo a seguinte fórmula:

Penalidade diaria por demora = importe do prezo anual do contrato correspondente x 
1,5 / 365.

Ditas penalidades aplicaranse igualmente nos casos de suspensión da actividade, cando 
non deban de ser cualificadas como infraccións leves, graves ou moi graves segundo o 
artigo anterior.

ARTIGO 19.- IMPOSICIÓN DAS PENALIDADES

A imposición das multas so require audiencia ao contratista durante 10 días hábiles.
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A competencia para impoñer as multas será do Presidente do IMD.

O importe da multa satisfarase ao IMD por parte do contratista no termo de 30 días 
naturais seguintes ao da súa notificación.

De non satisfacerse dentro do termo, as multas faranse efectivas de acordo coa prelación 
seguinte:

1.- Mediante dedución ou compensación das cantidades que, en concepto de pago total ou 
parcial, deban aboarse ao contratista por este contrato ou calquera outro concepto.

2.-  En  canto  o  aboamento  do  importe  das  penalidades  non  quede  cuberto  na  súa 
totalidade polas deducións do punto anterior, faranse efectivas mediante a incautación da 
garantía definitiva en importe necesario para cubrir as multas impostas. Para tal efecto o 
contratista deberá completar a garantía incautada. 

3.- En canto o abonamento do importe das multas non quede cuberto na súa totalidade 
pola garantía definitiva e coa dedución de cantidades, o IMD poderá utilizar os medios de 
execución forzosa previsto na Lei 30/1992, de réxime xurídico de administracións públicas 
e do procedemento administrativo común, ou norma vixente aplicable o caso.

A imposición das multas terá lugar sen prexuízo dos danos e perdas que sexan esixibles 
por parte do IMD.

Se para facer efectiva as multas se incautase a garantía definitiva deberá reporse a contía  
nun prazo de 15 días naturais desde que se notifique dita incautación.

CAPÍTULO VI

EXTINCIÓN DO CONTRATO

ARTIGO 20.- EXTINCIÓN DO CONTRATO E EFECTOS.

1. O contrato extínguese pola terminación da duración deste ou por resolución.

2. Son causas de resolución as seguintes:

a. As establecidas no artigo 223 e 308 do TRLCSP.

b. As infraccións moi graves previstas no artigo 17.c) destes pregos.

c. A comisión de máis de 5 infraccións graves, ou de 10 leves, en toda a duración do 
contrato.

d. Incorrer o contratista en prohibición de contratar sobrevida.

e. A decisión da administración de deixar sen efecto o contrato por razóns de interese 
público.

f. A non adscrición do persoal mínimo establecido nestes pregos.

g. Calquera outra que se prevea expresamente pola normativa vixente en cada momento 
ou neste prego.

3. As infraccións que poden dar lugar a resolución do contrato réxense polas seguintes 
normas:

a).  As  infraccións  moi  graves,  ou  a  reiteración  exposta  das  demais,  son  causas  de 
resolución do contrato por causa imputable ao contratista.
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b) A resolución do contrato é independente da imposición de multas que procedan.

c) En caso de concorrencia, o IMD pode optar libremente pola resolución do contrato.

d) As causas de resolución previstas como infraccións moi graves que ao mesmo tempo 
estean mencionadas expresamente no artigo 223 e 308 do TRLCSP, rexeranse en primeiro 
lugar polo disposto especificamente pola TRLCSP.

4.- A resolución do contrato acordarase por órgano contratante, de oficio ou a instancia do 
contratista, mediante o procedemento que resulte de aplicación conforme coa lexislación 
contractual administrativa.

5.- A aplicación das causas de resolución realizarase de conformidade co establecido polo 
artigo 224 e cos efectos previstos polo 225 e 309, ambos do TRLCSP.

CAPÍTULO VII

MODIFICACIÓN DO CONTRATO

ARTIGO 21- MODIFICACIÓN DO CONTRATO

Poderá  modificarse  o  presente  contrato  unicamente  cando  se  den  os  requisitos  e 
cumprindo as condicións fixadas pola normativa de contratación administrativa en materia 
de modificacións de contratos administrativos. 

CAPÍTULO VIII

CAPACIDADE PARA SER CONTRATISTA

ARTIGO 22.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR.

Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, 
españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar cumpran as condicións de 
aptitude do artigo 54 da TRLCSP e non se atopen incursas nas prohibicións do 60 da 
mesma lei,  e  acrediten  a  solvencia  económica,  financieira,  técnica  ou  profesional  nos 
termos que se esixe neste prego ao licitador que presente a oferta económicamente máis 
ventaxosa.

De  tratarse  de  persoas  xurídicas  o  obxecto  social  da  entidade  deberá  comprender  o 
desenvolvemento de todas as actividades que constitúen o obxecto do contrato ao que 
concorren.

CAPÍTULO IX

ADXUDICACIÓN

ARTIGO 23.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto e con pluralidade de criterios de 
adxudicación de conformidade co artigo 138.2 e 157 e seguintes do TRLCSP. 

ARTIGO 24.- PERFIL DO CONTRATANTE.

O perfil do contratante do IMD de Pontevedra está na páxina:

http://www.pontevedra.eu/areas-de-xestion/perfil-do-contratante/perfil-do-contratande-
do-imd
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ARTIGO 25.- OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.

As empresas interesadas teñen a súa disposición,  ata  a data de remate do prazo de 
presentación de proposicións, no IMD (rúa Xosé Manuel Pintos, s/n, 36005, Pontevedra, 
teléfono 986 87.20.13,  fax  986 872012),  toda  a  documentación  necesaria  para  poder 
formular  a  súa  oferta.  Este  prego  publicarase  no  perfil  do  contratante  do  IMD  de 
Pontevedra.

Para a obtención de información adicional que puidera solicitarse, estarase o sinalado no 
artigo 158 do TRLCSP. En todo caso, debe de terse en conta:

• Que só será obrigatoria a remisión de aqueles documentos que non se atopen 
publicados no perfil do contratante do IMD.

• Que só será obrigatoria a remisión de aquela documentación ou información que 
sexa precisa, ou conveniente, para a formulación das ofertas.

• A petición da documentación complementaria e información adicional,  sempre e 
cando sexa pertinente e, en todo caso, cando non estea publicada no perfil, deberá 
presentarse cunha antelación mínima de 9 días naturais á finalización do prazo para 
presentar ofertas. Enviarase nos 6 días naturais á solicitude.

• Outra información adicional, sempre e cando sexa pertinente, deberá solicitarse con 
9 días naturais de antelación o prazo de finalización da presentación de ofertas, 
para dar cumprimento o prazo mínimo de remisión precisado polo artigo 158.2 do 
TRLCSP.  Noutro  caso,  a  remisión  efectuarase  nos  3  días  naturais  seguintes  á 
solicitude, non admitíndose ningunha cunha antelación de menos de 3 días naturais 
á finalización do prazo de presentación de ofertas.

• A remisión da documentación  por correo efectuarase baixo a modalidade de portes 
debidos.

• A consulta poderá efectuarse nas oficinas do IMD (rúa Xosé Manuel Pintos, s/n, 
36005, Pontevedra, teléfono 986 87.20.13, fax 986 872012).

ARTIGO 26.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS.

A) Lugar e prazo

As proposicións para tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral  do IMD 
desde as 8,30 ás 13,30 horas, e se é sábado no rexistro xeral do Concello de Pontevedra 
desde  ás  9,00  horas  ás  13,00  horas,  durante  os  26  días  hábiles  seguintes  ao  da 
publicación do último anuncio de licitación (BOP, no DOGA e no perfil do contratante do 
IMD). Se o último día do prazo é inhábil prorrogarase ata o primeiro día hábil. Publicarase 
así  mesmo anuncio  no  perfil  do  contratante  do  IMD onde  estarán  a  disposición  dos 
contratistas estes pregos. 

Se dentro do prazo anteriormente sinalado se produciran reclamacións contra o prego, 
non suspenderan o prazo para a presentación de proposicións á licitación e serán resoltas 
polo órgano de contratación. Malia iso, para o suposto de estimación destas, procederá, 
no seu caso, a modificación dos pregos e a apertura dun novo prazo.

As  proposicións  poderán  presentarse  por  correo,  en  dito  caso  o  interesado  deberá 
acreditar,  co  resgardo  correspondente,  a  data  de  imposición  do  envío  na  Oficina  de 
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Correos  e  anunciar  o  mesmo  día  ao  órgano  de  contratación,  por  FAX,  TELEX  ou 
TELEGRAMA, a remisión das proposicións. Sen cumprir tales requisitos non será admitida 
a proposición no caso de que se recibira fóra do prazo fixado neste prego. Malia isto, 
transcorridos  10  días  naturais  desde  o  remate  do  prazo  de  presentación,  ningunha 
proposición enviada por correo será admitida.

Tales prazos poderán ser prorrogados de concorrer as circunstancias previstas no art. 78.3 
do RD 1098/2001.

Unha  vez  remitida  a  proposición  ou  entregada,  non  poderá  ser  retirada  salvo  causa 
debidamente xustificada.

B) Documentación

As proposicións para tomar parte na contratación presentaranse en tres sobres pechados, 
identificados  no  seu  exterior  con  indicación  expresa  da  licitación  á  que  concorren, 
debidamente asinados polo licitador ou o seu representante,  con indicación do nome, 
apelidos e razón social, nº de teléfono e fax, así como correo electrónico, no seu caso.

A  documentación  deberá  estar  debidamente  numerada  e  farase  constar  en  folla 
independente o contido do sobre con indicación dos folios aos que corresponde.

Estes sobres serán:

• Sobre A, denominado “DECLARACIÓN RESPONSABLE E DOCUMENTACIÓN XERAL”

• Sobre  B,  denominado  “OFERTA  SOBRE  CRITERIOS  AVALIABLES 
AUTOMÁTICAMENTE”

• Sobre C, denominado “OFERTA TÉCNICA. CRITERIOS DEPENDENTES DE XUÍZOS 
DE VALOR”

Toda a documentación presentarase en galego ou castelán. Os licitadores estranxeiros 
presentará  a  súa  documentación  traducida  de  forma  oficial  a  algunha  das  anteriores 
linguas.

Os documentos que se presenten haberán de ser orixinais. Non obstante, admitiranse 
fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que se faga 
constar  que  foron  compulsadas  co  seu  orixinal.  Admitiranse  copias  compulsadas  por 
notario.

A presentación de proposicións presume por parte do licitador a aceptación incondicionada 
das cláusulas deste prego e a declaración responsable de que reúne todas e cada unha 
das condicións esixidas para contratar coa administración.

O licitador comprométese a manter a súa oferta por un prazo mínimo de dous meses a 
contar desde a apertura das proposicións.

Para o caso de contradición entre as cantidades en número e en letra, prevalecerán as 
primeiras sobre  as segundas.

A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal  modo que a 
renuncia á adxudicación do contrato ou á execución deste, realizada en calquera fase de 
tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de 
ofertas;  antes  ou  despois  de:  a)  apertura  de  plicas,  b)  a  proposta  de  mesa  de 
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contratación, c) a adxudicación, etc.) facultaría ao IMD para que procedese a incautación 
da garantía  provisional  que,  no seu caso se constituíra,  sen prexuízo da esixencia  de 
indemnización  polos  danos  e  perdas  causados  á  administración  contratante  e  demais 
consecuencias previstas no TRLCSP.

Tendo  en  conta  que  os  contratistas  están  dispensados  de  constituír  esta  garantía 
provisional,  o  IMD  poderá  esixir  o  dito  importe  mediante  o  procedemento  de 
constrinximento, así como para a indemnización por danos e perdas.

A totalidade das declaracións, ofertas e proposicións, incluídas as efectuadas por unións 
temporais  de  empresas  (UTEs),  deberán  estar  asinadas  por  representantes  que  nese 
momento o sexan, de acordo co establecido no artigo 34 destes pregos. Neste senso, e 
sen prexuízo da súa acreditación tan só polo empresario cuxa oferta se declare como 
economicamente máis vantaxosa, o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 34 
refírese ao momento de presentar a proposición ou oferta.

SOBRE A "DECLARACIÓN RESPONSABLE E DOCUMENTACIÓN XERAL"

1. Incluirá unha declaración responsable do seguinte teor, ou cando menos contendo os 
extremos que nela se contemplan: 
"D/Dª (nome e apelidos da persoa individual que solicita), con DNI núm. (...), en nome  
propio  ou  en  representación  de  (___________),  e  aos  efectos  de  concorrer  ao  
procedemento  para  a  contratación  de  (engadirase  a  denominación  do  
contrato____________) declara baixo a súa responsabilidade que: 

- Cumpre coas condicións establecidas normativamente para contratar coa Administración.
- Que dispón da documentación que así o acredita, comprometéndose a súa presentación  
nos termos expostos no artigo 34 deste prego de cláusulas administrativas e prescricións  
técnicas  particulares  do  contrato,  de  resultar  a  súa  a  oferta  economicamente  máis  
ventaxosa e cando así lle sexa requerida polo órgano de contratación. 
- Que se comprometa a manter a súa vixencia mentres dure a execución do contrato, de  
resultar adxudicatario. 

Data, lugar e sinatura".

2.  A  inexactitude,  falsidade  ou  omisión,  de  carácter  esencial,  en  calquera  dato, 
manifestación ou documento que se acompañe, así como a inadecuación ou insuficiencia 
de tqales para acreditar os extremos requirido en atención ao obxecto e características do 
contrato, ou a súa falta de achega sen máis no momento do seu requirimento, motivará a 
desestimación da oferta presentada e o requirimento da documentación á seguinte máis 
ventaxosa. Isto sen prexuízo das responsabilidades penais, civis ou administrativas as que 
houbese lugar. 

3. Dita declaración acompañarase, no seu caso, dos seguintes documentos: 

a) DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS

No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo 
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grupo, nos termos a que se refire o art. 145 da TRLCSP, presentarase necesariamente 
unha declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social, 
debendo constar  este  documento  en cada  unha das  ofertas  formuladas  por  todas  as 
empresas vinculadas que concorran á licitación.

b)  DOCUMENTACIÓN A  ACHEGAR  POR  SE  SE  PRODUCE  EMPATE  ENTRE  AS 
PROPOSICIÓNS E OFERTAS DAS EMPRESAS LICITADORAS

No caso de empate entre dúas ou más ofertas, atenderase o disposto no artigo 29 destes 
pregos.

A estes efectos as empresas achegarán a documentación que xustifique o número de 
traballadores con discapacidade sempre que sexa igual ou superior ao 2% do cadro de 
persoal e o número destes que sexan fixos en relación o seu cadro de persoal.

As empresas de inserción reguladas na Lei 44/2007, deberán acreditar este extremo.

SOBRE B “OFERTA SOBRE CRITERIOS AVALIABLES AUTOMÁTICAMENTE”

Este sobre conterá a oferta relativa a este tipo de criterios, que se axustará ao seguinte 
modelo:

“D............., maior de idade, veciño de..., con domicilio en...con DNI....., expedido en....,  
con data....., en nome propio (ou en representación de...,) conforme acredito con poder  
compulsado,  informado  do  procedemento  aberto  para  a  adxudicación  do  contrato  do  
“SERVIZO  DE  LIMPEZA  DAS  INSTALACIÓNS  DEPORTIVAS  DO  PAVILLÓN  
MULTIUSOS DE “A XUNQUEIRA” segundo o anuncio publicado no ..... (BOP, DOG ou  
perfil do contratante) do día….., manifesto que, reunindo todos os requisitos e condicións  
para ser adxudicatario deste contrato, comprométese a executar o contrato polo prezo  
anual de...............€(deberá desglosarse o IVE, senón se realiza enténdese que a oferta  
inclúe o IVE) con estrita suxeición aos pregos de cláusulas administrativas e prescricións  
técnicas particulares, que acepta integramente.

Lugar, data e sinatura”

SOBRE C “OFERTA TÉCNICA. CRITERIOS DEPENDENTES DE XUÍZOS DE VALOR”

Este sobre conterá a oferta relativa aos criterios dependentes de xuízos de valor, que se 
axustará ao seguinte modelo:

D............., maior de idade, veciño de..., con domicilio en...con DNI....., expedido en....,  
con data....., en nome propio (ou en representación de...,) conforme acredito con poder  
compulsado,  informado  do  procedemento  aberto  para  a  adxudicación  do  contrato  do  
“SERVIZO  DE  LIMPEZA  DAS  INSTALACIÓNS  DEPORTIVAS  DO  PAVILLÓN  
MULTIUSOS DE “A XUNQUEIRA”  segundo o anuncio publicado no ..... (BOP, DOG,  
BOE, DUE, perfil do contratante) do día….., manifesto que, reunindo todos os requisitos e  
condicións para ser adxudicatario deste contrato, comprométese a executar o contrato con  
estrita  suxeición  aos  pregos  de  cláusulas  administrativas  e  prescricións  técnicas  
particulares,  que acepta  integramente,  ofertando  ademáis,  de  acordo  cos  criterios  de  
adxudicación establecidos nos pregos, as seguintes melloras e ofertas, segundo se fan  
constar na documentación que se anexa, e se relaciona:
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– Melloras sobre o servizo de limpeza. Cos seguintes apartados:

– Incremento da frecuencia dos servizos

– Incremento das prestacións incluídas nos servizos

– Prezo por hora para traballos extraordinarios

– Memoria da organización da prestación do servizo

Lugar, data e hora”

Esta documentación,  adaptarase o nivel  de detalle,  características,  condicións mínimas 
especificados no artigo 29 dos presentes pregos.

Neste sobre queda vedado que se poida incluír documentación que revele a oferta relativa 
a criterios avaliables automaticamente (que se teñen que incluír obrigatoria e unicamente 
no sobre B). A oferta que inclúa no Sobre C datos das ofertas propias do sobre B, ou que 
permitan deducir claramente os mesmos, será automaticamente rexeitada.

ARTIGO 27.- DOCUMENTOS: ORIXINAIS E COPIAS.

Os  documentos  que  se  acompañen  ás  proposicións  haberán  de  ser  orixinais.  Non 
obstante,  admitiranse  fotocopias  dilixenciadas  polo  secretario  ou  funcionario  en  quen 
delegue, nas que se faga constar que foron compulsadas co seu orixinal.  Admitiranse 
copias compulsadas por Notario.

ARTIGO 28.- GARANTÍA PROVISIONAL.

En consoancia co disposto no artigo 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da 
constitución da garantía provisional.

ARTIGO 29.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.

Os criterios obxectivos que servirán de base para a adxudicación do presente contrato, por 
orde decrecente de importancia, serán os seguintes:

1.-Menor prezo: de 0 a 55 puntos.

A súa valoración efectuarase outorgando 55 puntos á oferta máis económica.

As demais puntuacións obteranse mediante proporcionalidade inversa, é dicir, puntos da 
empresa t = oferta máis económica x 55/oferta t.

- Baixa anormais:

Presumirase  como  anormal  ou  desproporcionada  a  baixa  de  toda  proposición  cuxa 
porcentaxe exceda en cinco (5) unidades ou máis á media aritmética das porcentaxes de 
baixa de tódalas proposicións presentadas. No caso de incorrer neste suposto, solicitarase 
ao licitador que presente no prazo de tres (3) días hábiles xustificación da súa oferta 
atendendo  a  unha  axeitada  xustificación  dos  prezos  ofertados  que,  como  mínimo, 
comprenderá unha explicación dos prezos dos materiais.

Para a valoración das explicacións o IMD porá en contraste as explicacións ofertadas cos 
restantes aspectos da oferta presentada.

2.-Melloras sobre o servizo de limpeza: de 0 a 30 puntos.

Valorarase exclusivamente aquelas melloras que se refiran aos seguintes aspectos:

a) Incremento da frecuencia dos servizos que está obrigado a prestar o adxudicatario. De 
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0 a 10 puntos. 

b) Incremento das prestacións incluídas no servizo de limpeza. De 0 a 10 puntos

c)  O  prezo  por  hora  (normal,  nocturna  e  festiva)  que  se  oferte  para  traballos 
extraordinarios. De 0 a 10 puntos

3.-  Memoria explicativa da organización da prestación do servizo de limpeza e 
do equipamento, materiais e produtos a utilizar: de 0 a 10 puntos.

Valorarase  a  mellor  proposta  de  organización  da  prestación  do  servizo  de  limpeza. 
Debendo especificarse os modos en que se levará a cabo, o persoal que o realizará, os 
controis que se realizarán, e calquera elemento que teña que ver coa organización da 
prestación  do  servizo.  Tamén  se  detallará  e  describirá  o  distinto  equipamento 
especializado, material e produtos que se utilizará para a correcta prestación do servizo.

Necesariamente deberá de incluírse nesta memoria a relación do persoal que a licitadora 
adscribirá á prestación do servizo, aparte dos traballadores/as que se subrogarán segundo 
o Anexo II a estes pregos. Tal relación deberá de especificar os datos que se sinalan no 
seguinte cadro, podendo adaptarse ao mesmo:

Categoría Núm. 
Traballadores

Xornada Tipo contrato observacións

(Independentemente  daqueles  que  deben  de  subrogarse  obrigatoriamente  segundo  o 
Anexo II dos pregos do contrato).

Este cadro considerarase a efectos de comprobar a posibilidade de organización do servizo 
que se propón, así como, no seu caso, para contrastar a viabilidade económica da oferta.

Deberá de terse en  conta  especialmente  que estes  traballadores  serán os  que,  como 
máximo,  poda  adscribir  o  contratista  á  prestación  do  servizo.  Calquera  incremento, 
redución ou modificación neste cadro de persoal deberá de ser oportunamente aprobada 
polo IMD, que só a autorizará cando o incremento do servizo, ou causas debidamente 
xustificadas, o fundamenten.

As ofertas relativas aos puntos 2 e 3 só se considerarán se teñen un  valor engadido 
sobre a prestación e repercuten no mellor servizo ou utilidade pública.

No caso de empate entre dúas ou máis ofertas, terá preferencia:

En primeiro lugar, aquela empresa que teña no seu cadro de persoal maior número de 
traballadores minusválidos (superior ao 2%) e así o acreditase no momento de xustificar a 
súa clasificación segundo se dispón no apartado 2º da D. Ad. 4ª da TRLCSP.

En segundo lugar segundo a devandita D.Ad. no seu punto 3 (empresas dedicadas á 
promoción e inserción laboral de persoas en situación de exclusión social) e, finalmente, 
por sorteo.

ARTIGO 30.- OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS.

O carácter desproporcionado ou temerario da oferta será analizado á vista dos informes 
que, sobre este extremo, poidan emitir os técnicos do IMD.
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En  todo  caso,  solicitarase  da  empresa  ofertante  a  xustificación  da  viabilidade  da  súa 
proposta no prazo de tres días hábiles, xustificación que haberá de referirse nos termos 
sinalados polo artigo 152.3 da TRLCSP e sobre a que, necesariamente, se pronunciarán os 
informes técnicos.

Para a valoración das explicacións, o IMD porá en contraste os diferentes aspectos da 
oferta presentada. 

Para  determinar  o  carácter  desproporcionado  ou  anormal  da  oferta  atenderase  á 
viabilidade económica de prestar o servizo de limpeza coa oferta que se formula, acudindo 
para isto aos cálculos de custes de persoal, materiais e outros tradicionais no mercado. 
Declararase que a oferta non poderá ser cumprida como consecuencia da inclusión de 
valores desproporcionados ou anormais, á vista das explicacións do licitador e do informe 
técnico, cando o custe das melloras sinaladas na oferta supoña a imposibilidade de obter 
beneficio de ningún tipo coa execución do contrato. A estes efectos poderá considerarse a 
relación entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.

A  Mesa  de  Contratación,  de  acordo  co  artigo  22.1.f)  do  RD  817/2009,  tramitará  o 
procedemento  sinalado  e  efectuará  proposta  de  declaración  como  anormal  ou 
desproporcionada,  correspondendo  a  súa  declaración  como  tal,  e  a  súa  exclusión  da 
licitación, ao órgano de contratación, de conformidade co artigo 152 do TRLCSP. 

As ofertas así declaradas serán excluídas da licitación, procedendo a adxudicación a favor 
da  proposición  economicamente  máis  vantaxosa,  de  acordo  coa  orde  en  que  fosen 
clasificadas. 

ARTIGO 31.- MESA DE CONTRATACIÓN

A mesa de contratación estará formada por:

PRESIDENTE: Que poderá ser o Presidente do IMD ou concelleiro-vogal do IMD en quen 
delegue.

VOGAIS:

* Un concelleiro en representación de cada grupo municipal do Concello de Pontevedra no 
IMD, a excepción de aquel xa representado pola Presidencia

* O titular da Asesoría Xurídica da Corporación, quen poderá delegar a súa asisencia, con 
este carácter, na Secretaría Xeral do Pleno.

*A Interventora,  quen poderá delegar  nun funcionario  técnico  de administración  xeral 
adscrito ao seu servizo.

* O Director do IMD.

SECRETARIO, con voz mais sen voto, que será o secretario de administración municipal, 
ou funcionario en quen delegue.

De conformidade co manifestado no artigo 21.4 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, 
polo que se desenvolve parcialmente a lei 30/2007, a composición dos membros da mesa 
de contratación deberá publicarse no perfil do contratante cunha antelación mínima de 7 
días  con  respecto  á  reunión  para  a  cualificación  da  documentación  xeral  a  que  fai 
referencia o artigo 146.1 do TRLCSP.

A Mesa poderá constituírse validamente coa asistencia, cando menos, do seu Presidente, 
Secretario  e  da  metade  dos  seus  membros,  entre  os  que  deberán  de  encontrarse, 
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necesariamente, os vogais en funcións de Asesoría Xurídica e Intervención. No curso das 
súas funcións poderá pedir os informes e asesoramentos que estime convenientes.

ARTIGO 32.- APERTURA, CALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN, APERTURA

DAS PROPOSICIÓNS E PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL.

Concluído o prazo de presentación de proposicións, a Mesa de Contratación procederá o 
exame da declaración responsable e documentación do sobre A en sesión non pública.

Se a mesa de contratación observara defectos ou omisións emendables na documentación 
presentada, concederá un prazo non superior a 3 días hábiles para que os licitadores os 
emenden.

Os requirimentos de complemento ou aclaración e de emenda de documentación faranse 
públicos mediante o seu anuncio,  e comunicaráselle verbalmente, ou mediante fax ou 
telematicamente,  de  así  estimarse,  aos  interesados,  sen  prexuízo  do  correspondente 
anuncio no perfil de contratante do IMD, e no taboleiro de anuncios, momento desde o 
que contará o prazo de subsanación.

A  mesa  deberá  excluír  as  ofertas  que  non presenten  a  documentación  e  declaración 
responsable conforme este prego ou non emenden conforme se expón neste artigo.

En todo caso non procederá a apertura do sobre B e C ata que o órgano de contratación 
decidise  sobre  as  que fosen admitidas,  unha vez transcorridos,  de  terse requirido,  os 
prazos anteriores para complemento, aclaración ou subsanación da documentación. Só se 
abrirán os sobres B e C das ofertas admitidas.

Do actuado conforme co sinalado neste artigo deixarase constancia expresa na acta que 
para o efecto deberá de levantarse, na que así mesmo, se fará pronunciamento explícito 
sobre os empresarios admitidos a licitación, os rexeitados e as causas de exclusión.

O segundo día hábil, non sábado, posterior ao de conclusión do prazo de presentación de 
proposicións,  e rematada a cualificación da documentación,  procederase as 12,00 h á 
apertura en acto público do sobre C, que terá lugar na Casa do Concello de Pontevedra.  
Tal día, non obstante, poderá ser demorado para o suposto de presentarse ofertas por 
correo  ou  a  través  das  vías  sinaladas  no  art.  38.4  da  Lei  30/1992,  ou  de  requirirse 
aclaracións, complementos ou subsanaciones da documentación presentada. Neste caso, o 
día  de  apertura  de  proposicións  fixarase  no  perfil  de  contratante  e  no  taboleiro  de 
anuncios do IMD cunha antelación de, cando menos, 2 días ao da súa celebración.

En todo caso, o acto público de apertura dos sobres C non poderá demorarse máis de 7 
días contados desde o seguinte ao de apertura da documentación xeral.

O  acto  comezará  dando  lectura  ó  anuncio  do  contrato,  para  seguir  co  reconto  das 
proposicións  presentadas,  contrastadas  coas  certificacións  emitidas  pola  oficinas 
receptoras.  Tras  isto  darase  coñecemento  ao  público  do  número  de  proposicións 
presentadas  e do nome dos  licitadores,  invitando aos  licitadores  a  comprobar  que os 
sobres presentados se atopan en iguais condicións nas que foron entregados.

A  secretaría  da  mesa  procederá  á  apertura  dos  sobres  C,  con  exclusión  dos 
correspondientes ás proposicións rexeitadas, que non poderán ser abertos, e dará conta 
sucinta da documentación contida neles, coa posibilidade do seu exame polos interesados. 
Aberto o sobre C, a mesa finalizará o acto público, sinalando día e hora para a apertura 
dos sobres B e pasando a deliberar sobre os criterios subxectivos, segundo os pregos e 
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podendo solicitar os informes que considere covenientes.

No día indicado, e con carácter previo á apertura dos sobres B procederase a dar lectura á 
valoración dos aspectos técnicos das proposicións a que se refire a documentación contida 
no sobre C).

Aberto o sobre B, con lectura das ofertas, a mesa finalizará o acto público de apertura de 
proposicións,  pasando  a  deliberar  sobre  os  criterios  obxectivos  segundo  os  pregos  e 
pudendo solicitar os informes que considere convenientes.

As proposicións afectas por calquera das causas precisadas no artigo 84 do RD 1098/2001 
serán rexeitadas motivadamente.

A mesa unha vez valorados de acordo cos criterios de adxudicación as ofertas presentadas 
polos  licitadores,  formulará,  no  seu  caso,  proposta  de  declaración  de  ofertas 
desproporcionadas  ou  anormais,  tramitando  o  procedemento  establecido  no  artigo  30 
destes pregos, así como proposta de clasificación das restantes proposicións, por orde 
decrecente  en  atención  ás  súas  ofertas.  A  proposta  de  exclusión  de  ofertas 
desproporcionadas  e  de  clasificación  das  restantes  non  crea  dereito  ningún  para  os 
licitadores.

ARTIGO  33.-EXCLUSIÓN  DE  OFERTAS  E  CLASIFICACIÓN  DAS  RESTANTES 
PRESENTADAS.

Se o órgano de contratación, á vista do procedemento tramitado segundo o artigo 30 
destes pregos e da proposta da mesa de contratación, estimase que algunha oferta non 
pode  ser  cumprida  como  consecuencia  da  inclusión  de  valores  anormais  ou 
desproporcionados,  a  declarará  como  desproporcionada  ou  anormal  e  a  excluirá  da 
clasificación.

O órgano de contratación clasificará, por orden decrecente, as proposicións presentadas e 
que non fosen declaradas desproporcionadas  ou anormais  conforme ao sinalado.  Para 
realizar  a dita  clasificación,  atenderá aos criterios  de adxudicación sinalados  no prego 
podendo solicitar para iso cantos informes técnicos estime pertinentes.

ARTIGO 34.-DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLO LICITADOR QUE PRESENTE 
A OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁIS VANTAXOSA.

O  órgano  de  contratación  requirirá  ao  licitador  que  houbese  presentado  a  oferta 
economicamente máis vantaxosa para que, dentro do prazo de 10 días hábiles, a contar 
desde o seguinte a aquel en que houbese recibido o requirimento, presente a seguinte 
documentación precisada nesta artigo:

Regras xerais:

• A documentación incluída deberá estar debidamente numerada e farase constar en 
folla  independente  o  contido  do  sobre  con  indicación  dos  folios  aos  que  lle 
corresponde

• O empresario  estranxeiro  presentará  a  súa  documentación  traducida  de  forma 
oficial ao galeo ou ao castelán. 

• Aquelas  empresas  que se  atopen rexistradas  no rexistro  oficial  de  licitadores  e 
empresas  clasificadas  do  Estado  ou  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  que 
acompañen  a  correspondente  certificación,  estarán  dispensadas  de  acreditar  os 
datos referidos polo artigo 82.1 do TRLCSP, sen prexuízo de que a Administración 
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poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios á fin de verificar 
ou comprobar a exactitude ou vixencia dos mesmos, ou clarificar calquera extremo. 
De referirse, o correspondente certificado, a outros datos inscritos e esixidos polos 
presentes pregos, a dispensa alcanzará aos mesmos. 

• O certificado do Rexistro oficial de licitadores en cuestión deberá ir acompañado, en 
todo  caso,  dunha  declaración  responsable  na  que  o  licitador  manifeste  que  as 
circunstancias reflectidas no mesmo non experimentaron variación. 

• Os documentos a presentar deberán ser orixinais ou copias autenticadas en forma 
legal. 

• A mesa de contratación, de acordo co previsto no art. 22 do RD 1098/2001, poderá 
recabar  do  empresario  aclaracións  sobre  os  certificados  ou  documentos 
presentados  para  xustificación  da  súa  capacidade,  clasificación  e  ausencia  de 
prohibicións  para  contratar,  ou  incluso  pedirlle  a  presentación  doutros 
complementarios.  Tales  requirimentos  deberán  de  cumprimentarse  nun  prazo 
máximo de 5 días naturais.

• Por  outra  parte,  se  se  observasen  defectos  ou  omisións  emendables  na 
documentación presentada comunicarase á  empresa concedéndolle  un prazo de 
tres días hábiles para a súa emenda. 

Documentación acreditativa das condicións de capacidade e solvencia:

De  conformidade  co  artigo  146.5  do  TRLCSP,  o  momento  decisivo  para  apreciar  a 
concorrencia  destes  requisitos  será  o  de  finalización  do  prazo  para   presentar  as 
proposicións, en consecuencia esta documentación haberá de referirse ao momento de 
presentación da oferta ou proposición.

A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario.

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.

A-2)  Persoas  xurídicas:  escritura  de  constitución  ou  documento  de  constitución,  os 
estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa 
actividade,  debidamente  inscritos,  no  seu  caso,  no  rexistro  público  que  corresponda, 
segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate. Engadirase, así mesmo, copia das 
escrituras ou documentos de modificación dos anteriores. Así mesmo unirase fotocopia do 
DNI do representante. Fotocopia da tarxeta de identificación fiscal (NIF), debidamente 
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias. No caso de empresas ou empresarios de estados membros 
da Comunidade Europea, ou signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, 
acreditarase de conformidade co previsto nos artigos. 58 e 72.2 do TRLCSP e 9 do RD 
1098/2001.  En  consecuencia,  deberán  de  acreditar  a  inscrición  nos  rexistros  ou  a 
presentación das certificacións que se especifican no Anexo I do RD 1098/2001.

A-4)  Empresas  non  comunitarias.  As  demais  empresas  ou  empresarios  estranxeiros 
deberán acreditar a súa capacidade de obrar de acordo co precisado polos artigos. 72.3 do 
TRLCSP e 10 do RD 1098/2001. Estas empresas deberán engadir, así mesmo, o Informe 
de reciprocidade que refire o art. 55.1 do TRLCSP, salvo que se trate de empresas de 
Estados signatarios del acordo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio.
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A-5)  Disposición  común a  empresas  estranxeiras  (comunitarias  ou  non  comunitarias): 
declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois.

As  empresas  estranxeiras  deberán  presentar  unha  declaración  de  sometemento  á 
xurisdición dos Tribunais e Xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias 
que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia se é o caso, 
ao foro xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponderá ao licitante (art. 146.1.d do 
TRLCSP).

B) Poderes:.

Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, 
deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo nome 
concorre  perante  a  administración  contratante.  O  poder  deberá  figurar  inscrito 
previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscrición sexa esixida polo 
Regulamento do Rexistro Mercantil.

C) Bastanteo de poderes.

Os poderes  a  que se refire  o  apartado b)  da  presente  cláusula,  deberaos  bastantear 
previamente a Asesoría Xurídica do Concello de Pontevedra ou funcionario habilitado.

Admitiranse os bastanteos de poderes efectuados por avogado do Estado ou asesorías 
doutras  Administracións  públicas,  ou  avogado  en  exercicio  no  Colexio  Provincial  de 
Pontevedra, debendo neste último caso xustificar a súa colexiación.

A achega da mera dilixencia de bastanteo do documento de apoderamento poderá suplir a 
achega  deste,  sempre  que  tal  dilixencia  identifique  perfectamente  ao  representante, 
representado,  escritura  de apoderamento e que as  facultades que se lle  confiren son 
bastantes para o contrato, ou contratos, en cuestión.

A presentación do poder, ou da dilixencia de bastanteo do mesmo nos termos expostos, 
suporá, aos efectos do Art. 1733 e concordantes do Código Civil, expresa declaración de 
non terlle sido revogado con fecha posterior.

D)Documentación acreditativa da capacidade do licitador para contratar coa 
Administración:

• Acreditación  de  non  atoparse  incursa  en  prohibición  para  contratar,  mediante 
testemuño  xudicial  ou  certificación  administrativa,  segundo  os  casos.
Canto  o  dito  documento  non  poida  ser  expedido  pola  autoridade  competente, 
achegarase  declaración  responsable  onde  constará,  expresamente,  que  o 
empresario ou a empresa, os seus administradores ou órganos de dirección, non se 
atopen incursos en ningunha das prohibicións para contratar coas Administracións 
Públicas  impostas  pola  lexislación  vixente  e,  en  concreto  das  súas  obrigas 
tributarias  e  coa  Seguridade  Social  impostas  polas  disposicións  aplicables.  Esta 
declaración será outorgada por apoderado ante a Secretaría do IMD, notario público 
ou organismo profesional cualificado.

Cando  se  trate  de  empresas  de  Estados  membros  da  Unión  Europea  e  esta 
posibilidade  este  prevista  na  lexislación  do  Estado  respectivo,  poderá  tamén 
substituíse  por  unha  declaración  responsable,  outorgada  ante  unha  autoridade 
xudicial.
No caso de UTEs esta declaración efectuarase, respecto de cada empresa, por cada 
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un dos representantes da mesma, debidamente apoderado. 

• Certificacións  administrativas  expedidas  polos  órganos  competentes  nas  que  se 
acredite atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias coa Administración do 
Estado  e  co  Concello  de  Pontevedra,  así  como  respecto  as  súas  obrigas  coa 
seguridade social, ou autorización ao órgano de contratación para obter de forma 
directa a acreditación disto, mediante declaración suficiente ante as Administracións 
tributarias e de seguridade social a estes efectos. Todo de acordo e nos termos 
precisados polos artigos 13 e ss. do RD 1098/2001.

E) Solvencia económico financeira.

Poderá acreditarse por un dos seguintes medios:

Informe de institucións financieiras.

Criterio de selección: Entenderase cumprida a solvencia cando do informe da institucións 
financieira se poida deducir que o licitador mostra unha situación económica solvente para 
a  execución  do  contrato.  Deberá  mencionarse  expresamente  nese  certificado  este 
contrato.

Tratándose  de  persoas  xurídicas,  ademais  de  polo  medio  anterior  poderán  acreditala 
mediante  a  presentación  das  contas  anuais  ou  extracto  das  mesmas,  nos  casos 
establecidos  no  artigo  75.b)  do  TRLCSP.
Criterio  de  selección: Entenderase  cumprida  a  solvencia  cando  os  fondos  propios 
desenvolsados da empresa representen ao menos un 20% do importe de contrato.

F) Solvencia técnica e profesional

1. Criterio de apreciación.  

Deberá acreditarse a través dunha relación dos principais servizos realizados durante os 
últimos 3 anos, indicando o seu importe, data e destinatarios públicos ou privados. 

2. Criterio de solvencia.  

Deberán  ter  efectuados,  canto  menos,  1  traballo  similar  (limpeza  de  edificios)  ao  do 
obxecto do presente contrato cunha duración de polo menos 1 ano cuxa contía alcance 
como mínimo o orzamento anual do contrato. 

3. Documentación acreditativa.

O licitador deberá achegar para acreditar esta solvencia o seguintes documentos:

– Un  documento  subscrito  polo  representante  do  licitador  no  que  relacione  os 
contratos de servizos ou traballos realizados nos últimos 3 anos indicando importes, 
datas e beneficiarios públicos ou privados destes.

– Copia dos contratos asinados de realización dos traballos de limpeza.

– Certificado das entidades beneficiarias dos servizos de limpeza  acreditando que se 
prestaron correctamente os servizos de limpeza. 

G) Unións temporais de empresas.
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Os empresarios que houbesen concorrido integrados nunha unión temporal de empresas 
(UTE)  poderá  achegar  a  acreditación  da  súa  constitución  en  escritura  pública  e  a 
acreditación dos requisitos precisados no artigo 37 dos presentes pregos.

No seu defecto, deberán indicar os nomes e circunstancias integrados das empresas que a 
constitúen así como que asumen o compromiso de constituírse formalmente en UTE, caso 
de  resultar  adxudicatarias.  Neste  suposto  engadiran  a  xustificación  da  personalidade 
xurídica de cada empresa e da súa representación segundo o sinalado neste artigo. 

En ambos casos a totalidade das declaracións e proposicións ou ofertas deberán de haber 
sido, e ser, asinadas por todos os representantes, especificando que o fan en canto parte 
dunha  UTE,  debidamente  apoderados  mediante  escritura  bastanteada.  Non  obstante, 
salvo a declaración responsable de non atoparse incursa en prohibición para contratar, as 
proposicións e demais documentos a nome da UTE poderán ser subscritos polo apoderado 
único referido no artigo 59.2 do TRLCSP, de xa nomearse, en cuxo caso se achegará o 
poder bastanteado deste. 

Documentación restante. 

a) Garantía definitiva

Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do prezo de adxudicación de 
adxudicación total, calculado este polo prezo de adxudicación proposto polo adxudicatario 
multiplicado  polos  dous  anos  de  duración  previstos  do  contrato,  IVE  excluído.  Esta 
garantía  poderá  constituírse  por  calquera  dos  medios  a  que se  refire  o  artigo  96 do 
TRLCSP (excepto retención do prezo), debendo axustarse e cumprir as condicións esixidas 
nos artigos 55 a 58 do RD 1098/01, incluídos os anexos a que se refiren tales preceptos. 

De presentarse un aval como garantía definitiva deberá axustarse ao modelo que figura 
como anexo I do presente prego. 

En todo caso, se a proposición finalmente seleccionada estivera incursa en presunción de 
desproporcionalidade, deberá constituirse unha garantía complementaria xuxa contía será, 
como máximo, equivalente á anterior e definirase en concreto en atención á desviación á 
baixa da oferta seleccionada e aquela que polo órgano de contratación se defina como 
media ou non incursa en tal presunción. 

A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes 
de entidades que se atopen en situación de demora fronte á administración contratante 
como  consecuencia  da  falta  de  pagamento  de  obrigas  derivadas  da  incautación  de 
anteriores  avais  ou  seguros  de  caución,  e  que  mantiveren  impagados  os  importes 
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de 
recibirse  na  entidade  o  primeiro  requirimento  de  pagamento.  Para  estes  efectos  o 
contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade 
avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia 
descoñecemento no caso de que o aval ou seguro fora rexeitado pola administración. 

DISPENSA DE PRESENTAR DETERMINADA DOCUMENTACIÓN(Rexistro oficial de 
licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades Autónomas) 
Aquelas empresas que se atopen rexistradas no rexistro oficial de licitadores e empresas 
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clasificadas  do  Estado  ou  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  que  acompañen  a 
correspondente  certificación,  estarán  dispensadas  de  acreditar  os  datos  referidos  polo 
artigo 83.1 do TRLCSP, sen prexuízo de que a Administración poida solicitar aqueles datos 
ou documentos que estime necesarios á fin de verificar  o comprobar  a exactitude ou 
vixencia  dos  mesmos,  ou  clarificar  calquera  extremo.  De  referirse,  o  correspondente 
certificado,  a  outros  datos  inscritos  e  esixidos  polos  presentes  pregos,  a  dispensa 
alcanzará aos mesmos.

O certificado do Rexistro oficial de licitadores en cuestión deberá ir acompañado en todo 
caso dunha declaración responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias 
reflectidas no mesmo non experimentaron variación.

ARTIGO 35.- ADXUDICACIÓN.

Dentro dos 5 días hábiles seguintes á percepción da documentación precisada no artigo 
anterior, o órgano de contratación deberá ditar resolución de adxudicación do contrato, 
sempre que o licitador houbese presentado a dita documentación e acreditado que reúne 
as condicións esixidas o efecto.

Non poderá declararse deserta unha licitación cando exista algunha oferta ou proposición 
que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego.

A  adxudicación  deberá  ser  motivada,  notificarase  aos  licitadores  e,  simultáneamente, 
publicarase no perfil do contratante. Deberá conter os extremos sinalados no artigo 151.4 
do TRLCSP.

O prazo máximo para efectuar  a adxudicación será de dous meses  a contar  desde a 
apertura das proposicións.

ARTIGO 36.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO E INICIO DA PRESTACIÓN.

O órgano de contratación requirirá ao adxudicatario para que, non máis tarde dos 15 días 
hábiles  seguintes  a  aquel  en  que  reciba  a  notificación  da  adxudicación,  subscriba  o 
documento administrativo de formalización do contrato, ao que se unirá, formando parte 
do  contrato,  a  oferta  do  adxudicatario  e  un  exemplar  do  prego  de  cláusulas 
administrativas  particulares  e  das  prescricións  técnicas,  debidamente  compulsados.  

Para o caso de adxudicación a unha Agrupación de Empresas deberán estas, unha vez 
comunicada  dita  adxudicación  e  antes  da  formalización  do  contrato,  acreditar  o  seu 
constitución en escritura pública, e achegar o NIF asignado á Agrupación. Así mesmo, 
deberán nomear un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes 
para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que do contrato derívense ata a extinción 
do mesmo, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar 
para  cobros  e pagos de  contía  significativa.  Isto salvo  que xa  se  aportou segundo o 
sinalado no artigo 34 destes pregos.

 
O documento en que se formalice o contrato será en todo caso administrativo, sendo título 
válido para acceder a calquera rexistro público. No entanto, o contrato se formalizará en 
escritura pública cando así o solicite o contratista, sendo á súa costa os gastos deriva-dous 
do seu outorgamento.
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Se por causa imputable ao adxudicatario non puidese formalizarse o contrato dentro do 
prazo indicado, a Administración poderá acordar a incautación sobre a garantía definitiva 
do importe da garantía provisional que, no seu caso esixise, e procederá a indemnización 
dos danos e prexuízos ocasionados ao Concello.  Neste suposto, poderá adxudicarse o 
contrato á seguinte proposta máis vantaxosa, previa acreditación dos extremos sinalados 
na cláusula 34. 

 
No  caso  de  que  no  expediente  recaia  declaración  de  urxencia,  se  poderá,  previa 
constitución da garantía definitiva cando fose esixible, iniciar a execución do contrato sen 
a  previa  formalización,  de  acordo  co  previsto  no  artigo  112.2.c)  TRLCSP.  

A formalización do contrato publicarase nos términos expostos no art. 154 TRLCSP. 

CAPÍTULO X

GARANTÍA DEFINITIVA

ARTIGO 37.- GARANTÍA DEFINITIVA.

O contratista esta obrigado a constituír unha garantía definitiva polo importe do 5% do 
prezo de adxudicación total,  calculado este polo  prezo de adxudicación proposto polo 
adxudicatario multiplicado polos dous anos de duración previstos de duración inicial, IVE 
excluído. Está garantía poderá presentarse nalgunha das formas previstas na TRLCSP.

A garantía non será devolta ou cancelada ata que se producise o vencemento do prazo de 
garantía  e  cumprido  satisfactoriamente  o  contrato.  Fíxase  un  prazo  de  garantía  de  6 
meses, contados desde a devolución das instalacións ao IMD e a sinatura da súa recepción 
conforme.

Esta garantía responderá dos conceptos incluídos no artigo 100 da TRLCSP, sen prexuízo 
das posibilidades da Administración durante o prazo de garantía, segundo o sinalado no 
art. 307 da TRLCSP.

A incautación parcial ou total da garantía por incumprimento obrigará ao contratista a 
repoñer o importe da garantía incautada.

A garantía definitiva será devolta o contratista cando se extinga o contrato, sempre que se 
deixase libres e vacuos os bens e instalacións que deban reverter ao IMD e en bo estado 
de conservación e mantemento, e non teñan que facerse efectivas responsabilidades sobre 
esta.

CAPÍTULO XI

RÉXIME XURÍDICO

ARTIGO 38.- RÉXIME XURÍDICO.

No non previsto neste prego, o presente contrato rexerase polo disposto no TRLCSP, o RD 
1098/2001  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  Xeral  da  Lei  de  Contratos,  e  o  RD 
817/2009, de desenvolvemento parcial da LCSP. Supletoriamente aplicaranse as restantes 
normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
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As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos dos 
contratos serán resoltas polo órgano de contratación; estas resolucións esgotarán a vía 
administrativa  e  abrirán  a  vía  contencioso-administrativa,  a  teor  da  Lei  de  a  dita 
xurisdición. Non obstante, os interesados poderán interpoñer o recurso potestativo de 
reposición  previsto  nos  arts.  116  e  117  da  Lei  30/1992  de  Réxime  xurídico  das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común.

A todos os efectos, incluídos os procesuais, entenderase que o lugar de celebración do 
contrato é a cidade de Pontevedra.

O órgano de contratación, que actúa en nome do IMD, é a Xunta Rectora no IMD.

ANEXO I

MODELO DE AVAL

A  entidade  (razón  social  da  entidade  de  crédito  ou  sociedade  de  garantía 
recíproca)........................................................................................................ 
,NIF..............,  con  domicilio  (a  efectos  de  notificacións  e  requirimentos) 
en............................,na  rúa/praza/avenida  e  no  seu  nome  (nome  e  apelidos  dos 
Apoderados)  con  poderes  suficientes  para  obrigarlle  neste  acto,  segundo  resulta  da 
verificación de poderes que se salienta na parte inferior deste documento,

AVALA

a: (nome e apelidos ou razón social do avalado) ,NIF en virtude do disposto por: (norma/s 
e  artigo/s  que  impón/ñen  a  constitución  desta  garantía)  para  respostar  das  obrigas 
seguintes:  (detallar  o  obxecto  do  contrato  ou  obriga  asumida  polo  garantizado)  ante 
(órgano administrativo, organismo autónomo ou ente público) por importe de: (en letra) 
euros (en cifra)

A  entidade  avalista  declara  baixo  a  súa  responsabilidade,  que  cumpre  os  requisitos 
previstos no art.  56.2  do Regulamento Xeral  da Lei  de Contratos  das  Administracións 
Públicas, e os apoderados abaixo asinantes declaran baixo a súa responsabilidade que o 
poder outorgado continúa en vigor.

O presente aval estará en vigor ata que o IMD autorice a súa cancelación ou devolución 
de acordo co establecido na Lei de Contratos das Administracións Públicas e lexislación 
complementaria.

Este aval outórgase solidariamente respecto ao obrigado principal, con renuncia expresa 
ao beneficio de excusión e con compromiso de pago ao primeiro requirimento do IMD, con 
suxeición aos termos previstos na LCSP e Regulamento Xeral da Lei  de Contratos das 
Administracións Públicas.

......................................................(lugar e data)

......................................................(razón social da entidade)

......................................................(sinatura dos Apoderados)

Verificación de poderes de acordo co establecido no artigo 58 do Real Decreto 1098/2001, 
de  12  de  outubro,  que  aproba  o  Regulamento  Xeral  da  Lei  de  Contratos  das 
Administracións Públicas
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...............................................(lugar e data)

ANEXO II CADRO DE PERSOAL OBXECTO DE SUBROGACIÓN

TRABALLADORES ANTIGÜIDADE XORNADA CATEGORÍA

Limpiador/a 02/02/2001 23 horas/semana Limpiador/a

Limpiador/a 19/08/1991 18,5 horas/semana Limpiador/a

Limpiador/a 02/02/2001 14 horas/semana Limpiador/a

Pontevedra, 9 de abril de 2014

O Presidente do IMD

Agustín González Fernández
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