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A. ANTECEDENTES 

Con data 14 de xaneiro de 2015, redactase o “Anteproxecto de mellora das 
infraestruturas vinculadas á prestación de servizos municipais. Redes de alumeado 
público. Concello de Valdoviño” para a presentación da solicitude da subvención 
publicada en data 23 de decembro de 2014 (DOG orden 22 de decembro de 2014), 
pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as subvencións para a 
creación e/o mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos 
vinculados á prestación de servizos municipais, destinados a Concellos de Galicia para o 
ano 2015, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, 
cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no 
marco do programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013. 

Con data 08 de maio de 2015, redactase o “Proxecto de mellora das infraestruturas 
vinculadas á prestación de servizos municipais. Redes de alumeado público. Concello de 
Valdoviño”.  

B. INTRODUCCIÓN 

B.1. Obxecto 
 
O fin que persigue o presente documento e describir as instalacións proxectadas para o 
aforro e eficiencia enerxética derivadas da renovación das instalacións de iluminación 
pública exterior existente no Concello de Valdoviño mediante o sistema de xestión 
compartida, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural 
(Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013. 

 
O redactor do presente traballo e o Arquitecto David Novo López, colexiado nº 4364 do 
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 
 
C. PROMOTOR 

Os datos do promotor da actuación son: 
CONCELLO DE VALDOVIÑO 
Porta do Sol, s/n, 15552, Valdoviño (A Coruña) 
Teléfono:  981 487 041 
Fax:  981 487 294 
 
D. ALCANCE 

O presente documento describe as actuacións proxectadas para a mellora da 
eficiencia enerxética en instalacións de alumeado público. 
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E. SITUACIÓN ACTUAL DAS INSTALACIONES 

As actuacións levaranse a cabo na zona de Meirás-Capela e Meirás-Viansil da 
parroquia de Meirás, Concello de Valdoviño. 
 
Achegase plano de situación das luminarias segundo “Proxecto de mellora das 
infraestruturas vinculadas á prestación de servizos municipais, redes de alumeado 
público” de data 08 de maio de 2015. 
 
As luminarias obxecto da actuación presentan o seguinte estado actual: 
 

Instalación: Meirás-Viansil 
Sistema de encendido: Reloxo astronómico 

Nº Potencia Lámpada Luminaria Soporte 
23 250 w VSAP Carandini Báculo 
5 100 w VSAP Carandini Báculo 

 
Instalación: Meirás-Capela 
Sistema de encendido: Reloxo astronómico 

Nº Potencia Lámpada Luminaria Soporte 
56 250 w VSAP Carandini Báculo 
5 100 w VSAP Carandini Báculo 

 
As luminarias presentan deterioro en distintos grados, por motivos da larga 
exposición á intemperie, encontrándose nalgún caso as pantallas deterioradas e 
repercutindo todo elo de maneira negativa no rendemento da luminaria. 
 
As reactancias das luminarias son de tipo electromagnético, con un elevado 
consumo si son comparadas con balastros electrónicos. 
 
F. PROPOSTA DA ACTUACIÓN 

Procederase a la substitución das actuais lámpadas de VSAP de ata 150 w por 
luminarias LED e lámpadas VSAP libres de mercurio de menor potencia e 
adaptando o equipo auxiliar a potencia adecuada e con capacidade de 
regulación na lámpada. 
 
Adicionalmente se adecuarán os cadros eléctricos a lexislación vixente, así como 
se instalará reloxo astronómico. 
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As luminarias que se propoñen presentarán o seguinte estado: 
 

Instalación: Meirás-Viansil 
Sistema de encendido: Reloxo astronómico 

Nº Potencia Lámpada Luminaria Soporte 
23 100 w LED INZA o similar Báculo 
5 35 w LED INZA o similar Báculo 

 
Instalación: Meirás-Capela 
Sistema de encendido: Reloxo astronómico 

Nº Potencia Lámpada Luminaria Soporte 
56 100 w LED INZA o similar Báculo 
5 35 w LED INZA o similar Báculo 

 
 
Ademais do cambio de luminarias e equipo auxiliar, proponse unha 
programación dos drivers electrónicos consistente nun funcionamento ao 100% 
durante as tres horas seguintes a o encendido e un funcionamento al 50% ata el 
apagado. 
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G. AFORRO ESTIMADO 

Meirás-Viansil 

Situación Puntos de luz 
Consumo 
(kWh/año) 

Custe 
(€/año) 

Actual 28 30.227,24 3.438,87 € 
Futura 28 6.964,62 970,26 € 
Aforro 0 23.262,62 2.489,60 € 

 
 

Meirás-Capela 

Situación Puntos de luz 
Consumo 
(kWh/año) 

Custe 
(€/año) 

Actual 61 69.956,93 9.159,35 € 
Futura 61 16.222,01 2.198,96 € 
Aforro 0 53.734,92 6.960,39 € 
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H. PRESUPOSTO 
 
H.1. MEDICIÓNS E PRESUPOSTO 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PRECIO IMPORTE 
  
MEIRÁS-VIANSIL                                             
 
E0101         ud  Desmontaxe de punto de luz existente         
 Desmontaxe de punto de luz existente. 
  
 Unidades  
 28 28,00 
 ______________________________________________________  

 28,00 14,60 € 408,80 € 
 
E0102         ud  Punto de luz de tecnoloxía LED 55 w         

Punto de luz de tecnoloxía LED formado por luminaria INZA modelo NAVIA  55 w (ref. INZA LED732H) ou equivalente. Inclúe driver compatible 
con regulación 0-10v e ópticas. Corpo de fundición de aluminio con recubrimento anti-corrosión e resistente aos impactos. Montado, conexionado 
e funcionando. 

  
 Unidades  
 23 23,00 
 ______________________________________________________  

 23,00 298,82 € 6.872,86 € 
E0103         ud  Punto de luz de tecnoloxía LED 35 w         

Punto de luz de tecnoloxía LED formado por luminaria INZA modelo BURGO  35 w (ref. INZA LED750B) ou equivalente. Inclúe driver compatible 
con regulación 0-10v e ópticas. Corpo de fundición de aluminio con recubrimento anti-corrosión e resistente aos impactos. Montado, conexionado 
e funcionando. 

  
 Unidades  
 5 5,00 
 ______________________________________________________  

 5,00 258,45 € 1.292,25 € 
 _______________  

 TOTAL MEIRÁS-VIANSIL..........................................................................................................................  8.573,91 € 
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MEIRÁS-CAPELA                                          
 
E0201         ud  Desmontaxe de punto de luz existente         
 Desmontaxe de punto de luz existente. 
  
 Unidades  
 61 61,00 
 ______________________________________________________  

 61,00 14,60 € 890,60 € 
 
E0202         ud  Punto de luz de tecnoloxía LED 55 w         

Punto de luz de tecnoloxía LED formado por luminaria INZA modelo NAVIA  55 w (ref. INZA LED732H) ou equivalente. Inclúe driver compatible 
con regulación 0-10v e ópticas. Corpo de fundición de aluminio con recubrimento anti-corrosión e resistente aos impactos. Montado, conexionado 
e funcionando. 

  
 Unidades  
 56 56,00 
 ______________________________________________________  

 56,00 298,82 € 16.733,92 € 
E0203         ud  Punto de luz de tecnoloxía LED 35 w         

Punto de luz de tecnoloxía LED formado por luminaria INZA modelo BURGO  35 w (ref. INZA LED750B) ou equivalente. Inclúe driver compatible 
con regulación 0-10v e ópticas. Corpo de fundición de aluminio con recubrimento anti-corrosión e resistente aos impactos. Montado, conexionado 
e funcionando. 

  
 Unidades  
 5 5,00 
 ______________________________________________________  

 5,00 258,45 € 1.292,25 € 
 _______________  

 TOTAL MEIRÁS-CAPELA .........................................................................................................................  19.042,29 € 
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H.2. RESUMO DO PRESUPOSTO 

Actuacións: 
 

Meirás-Viansil 8.573,91 € 
Meirás-Capela 19.042,29 € 
Total presuposto de execución material 27.616,20 € 
 
13% Gastos xerais de obra (g.g.o.) 

 
3.590,11 € 

6% Beneficio Industrial (b.i.) 1.656,97 € 
Subtotal 32.863,28 € 
 
21% I.V.A. 

6.901,29 € 

TOTAL 39.764,57 € 
 
 
Ascende o presuposto de execución por contrata do presente documento a cantidade 
de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CENTIMOS. 
 
 
I. PRAZO DE EXECUCIÓN 

O prazo de execución da obra e de dous (2) meses, dende o comezo das mesmas. 
 
 
J. CONCLUSIÓNS 

A reforma proposta suporá a implantación de novas tecnoloxías no campo do 
aforro e xestión enerxéticos. Ademais, mellorarase a calidade da iluminación das 
zonas, reducindo o gasto enerxético en iluminación e en consecuencia as 
emisións de CO2 á atmosfera. 
 
 

En Brión, a 24 de xullo de 2015 
 
 
 
 
 

David Novo López 
Arquitecto e Arquitecto Técnico 

Colexiado COAG nº 4364 
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1 CONDICIONES XERAIS 

Prego de condiciones xerais que haberá de rexer na execución das obras e suministro  a 
que se refire o presente documento. 

 
1.1 NATUREZA E OBXECTO DO PLIEGO XERAL 
 
O Prego Xeral de Condicións ten carácter supletorio dos Pregos de Condicións particulares. 
Ambos teñen por finalidade regular a execución das obras e suministros, fixando os niveis técnicos 
e de calidade esixibles, precisando as intervencións que corresponden, segundo o contrato e con 
arranxo á lexislación aplicable, ao Promotor ou dono da obra, ao Contratista ou construtor da 
mesma, a os seus técnicos e encargados e a dirección de obra, así como as relacións entre todos 
eles e as súas correspondentes obrigas en orden ao cumprimento do contrato de obra. 

 
1.2 DOCUMENTACIÓN DO CONTRATO DE OBRA 
 
Integran o contrato os seguintes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto ao 
valor das súas especificacións en caso de omisión ou aparente contradición: 

1. As condicións fixadas no propio documento de contrato de empresa 
ou arrendamento de obra e suministro, si existira. 
2. Os Pregos de Condiciones particulares. 
3. O presente Prego Xeral de Condicións. 
4. El resto da documentación de (planos, memoria, medicións e 
presuposto, por este orden). 

 
As ordenes e instrucións da Dirección facultativa das obras se incorporan o documento técnico de 
referencia como interpretación, complemento ou precisión das súas determinacións. 
 
1.3 DELIMITACIÓN XERAL DE FUNCIÓNS TÉCNICAS 
 
1.3.1 DIRECCIÓN DE OBRA 
 
Corresponde a Dirección de obra: 
 
Redactar os complementos ou rectificacións do documento técnico de referencia que se 
precisan; asistir as obras, cantas veces o requira a súa natureza e complexidade, a fin de resolver 
as continxencias que se produzan e impartir as instrucións complementarias que sexan precisas 
para conseguir a correcta solución; coordinar a intervención en obra de outros técnicos que, no 
seu caso, concorran a dirección con función propia en aspectos parciais da súa especialidade; 
aprobar as certificacións parciais de obra, a liquidación final e asesorar ao promotor no acto de  
recepción e preparar a documentación final de la obra e expedir e subscribir o certificado final 
da mesma. 

 
1.3.2 O CONSTRUTOR 
 
Corresponde o Construtor: 

 
‐ Organizar os traballos de construción, redactando os planes de obra que se precisen e 
proxectando ou autorizando as instalacións provisionais e medios auxiliares da obra. 
‐ Elaborar, cando se requira, o Plan de Seguridade e Hixiene da obra en disposición do 
estudio correspondente e dispoñer en todo caso a execución das medidas preventivas, 
velando polo seu cumprimento e pola observancia da normativa vixente en materia de 
seguridade e hixiene no traballo. 
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‐ Subscribir a acta de replanteo de la obra. 
‐ Ostentar a xefatura de todo o persoal que interveña na obra e coordinar as intervencións 
dos subcontratistas. 
‐ Asegurar a idoneidade de todos e cada uno dos materiais e elementos construtivos que 
se utilicen, comprobando os preparados en obra e rexeitando os suministros ou 
prefabricados que no conten coas garantías ou documentos de idoneidade requiridos 
polas normas de aplicación. 
‐ Custodiar o Libro de ordenes e seguimentos da obra, e dar o encargado as anotacións 
que se practiquen no mesmo. 
‐ Preparar as certificacións parciais de obra e a proposta de liquidación final. 
‐ Subscribir co Promotor as actas de recepción provisional e definitiva. 
‐ Concertar os seguros de accidentes de traballo e de danos a terceiros durante a obra. 

 
1.4 DAS OBLIGACIONS E DEREITOS XERAIS DO CONSTRUCTOR OU CONTRATISTA 
 
1.4.1 VERIFICACIÓN DOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

Antes de dar comezo as obras, o Construtor consignará por escrito que a documentación 
aportada lle resulta suficiente para a comprensión da totalidade da obra contratada ou, en caso 
contrario, solicitará as aclaracións pertinentes. 
 
1.4.2 PLAN DE SEGURIDADE E HIXIENE 
 

O Construtor presentará o Plan de Seguridade e Hixiene da obra á aprobación da 
dirección facultativa. 
 
1.4.3 REPRESENTACIÓN DO CONTRATISTA. 
 

O Construtor ven obrigado a comunicar a propiedade a persoa designada como 
delegado seu na obra, que terá carácter de Xefe da mesma, con dedicación plena e con 
facultades para representalo e adoptar en todo momento cantas decisións competan á 
contrata. 
 
1.4.4 PRESENCIA DO CONSTRUCTOR NA OBRA. 
 

O Xefe de obra, por si ou por medio dos seus técnicos ou encargados estará presente 
durante a xornada legal de traballo e acompañará a dirección facultativa nas visitas que fagan 
as obras, poñéndose a súa disposición para a práctica dos recoñecementos que se consideren 
necesarios e suministrándolles os datos precisos para a comprobación de medicións e 
liquidacións. 

 
1.4.5 TRABALLOS NON ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

 
E obrigación da contrata o executar cando sexa necesario para a boa construción e 

aspecto das obras, sempre que o permitan os límites de posibilidades que os presupostos habiliten 
para cada unidade de obra e tipo de execución. 

En defecto de especificación no Prego de Condicións particulares, entenderase que 
require reformado de documento técnico de referencia con consentimento expreso da 
propiedade, toda variación que supoña incremento de prezos de algunha unidade de obra en 
mais do 20 por 100 ou do total do presuposto en mais dun 10 por 100. 

 
 



 
 

____________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                 Página 25 

CONCELLO DE VALDOVIÑO 
Avda. Porta do Sol, s/n 
15552 Valdoviño 
A Coruña 
Tfno.: 981 487 041 
Fax: 981 487 294 

 
1.4.6 INTERPRETACIÓNS, ACLARACIÓNS E MODIFICACIÓNS DO DOCUMENTO TÉCNICO DE 
REFERENCIA 

 
Cando se trate de aclarar, interpretar ou modificar preceptos dos Pregos de Condicións ou 

indicacións dos planos ou croquis, as ordenes e instrucións correspondentes comunicaranse 
previamente por escrito ao Construtor, estando este obrigado a súa vez a devolver os orixinais ou 
as copias suscribindo coa súa firma o informado que figurará ao pe de tódalas ordenes, avisos ou 
instrucións que reciba. 

Calquera reclamación que en contra das disposicións tomadas por estes crea oportuno 
facer o Construtor, haberá de dirixila, dentro do prazo de tres días, a quen a haberá ditado, o cal 
dará o Construtor o correspondente recibo, si este lo solicitase. 

O Construtor poderá requirir as instrucións ou aclaracións que se precisen para a correcta 
interpretación e execución do proxectado. 
 
1.4.7 RECLAMACIÓNS CONTRA AS ÓRDENES DA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 

As reclamacións que o Contratista queira facer contra as ordenes ou instrucións 
ditaminadas pola Dirección Facultativa, so poderá presentalas ante a Propiedade, si son de orden 
económico e de acordo coas condicións estipuladas nos Pregos de Condicións correspondentes. 
 
1.4.8 FALTAS DEL PERSOAL 
 

A dirección facultativa, en supostos de desobediencia as súas instrucións, manifesta 
incompetencia ou neglixencia grave que comprometan ou perturben a marcha dos traballos, 
poderá requirir ao Contratista para que aparte da obra aos dependentes ou operarios causantes 
da perturbación. 

O Contratista poderá subcontratar capítulos ou unidades de obra a outros contratistas e 
industriais, con suxección no seu caso, ao estipulado no Prego de Condicións particulares e sen 
prexuízo das súas obrigas como Contratista xeral da obra. 
 
1.5 PRESCRIPCIÓNS XERAIS RELATIVAS AOS TRABALLOS, AOS MATERIAIS E AOS MEDIOS AUXILIARES 
 
1.5.1 REPLANTEO 
 

O Construtor iniciará as obras co replanteo das mesmas no terreo, sinalando as referencias 
principais que manterá como base de ulteriores replanteos parciais. 

Dichos traballos consideraranse a cargo do Contratista e incluído na súa oferta. 
O Construtor someterá o replanteo a aprobación da dirección facultativa, sendo 

responsabilidade do Construtor a omisión de este trámite. 
 
1.5.2 COMENZO DA OBRA, RITMO DE EXECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

O Construtor dará comezo as obras no prazo marcado no Prego de Condicións 
Particulares, desenrolándoas na forma necesaria para que dentro dos períodos parciais en aquél 
sinalados queden executados os traballos correspondentes e, en consecuencia, a execución total 
se leve a efecto dentro do prazo esixido no Contrato. 
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1.5.3 ORDEN DOS TRABALLOS 
 

En xeral, a determinación do orden dos traballos e facultade da contrata, salvo aqueles 
casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente a súa variación a 
Dirección Facultativa. 
 
1.5.4 FACILIDADES PARA OUTROS CONTRATISTAS 
 

De acordo co que requira a Dirección Facultativa, o Contratista Xeral deberá dar tódalas 
facilidades razoables para a realización dos traballos que lle sexan encomendados a tódolos 
demais Contratistas que interveñan na obra. Sen prexuízo das compensacións económicas a que 
haxa lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares ou suministros de enerxía ou outros 
conceptos. 

En caso de litixio, ambos Contratistas estarán ao que resolva a Dirección Facultativa. 

1.5.5 AMPLIACIÓN DO PROXECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS OU DE FORZA MAIOR 
 

Cando sexa preciso por motivo imprevisto ou por calquera accidente, ampliar o Proxecto, 
non se interromperán os traballos, continuándose segundo as instrucións dadas pola dirección 
facultativa en tanto se formula ou se tramita o documento técnico de referencia reformado. 
 
1.5.6 PRÓRROGA POR CAUSA DE FORZA MAIOR 

 
Si por causa de forza maior ou independente da vontade do Construtor, este non puidese 

comezar as obras, ou tivese que suspendelas, ou non lle fora posible terminalas nos prazos 
prefixados, outorgaráselle unha prórroga proporcionada para o cumprimento da contrata, previo 
informe favorable da dirección facultativa. Para elo, o Construtor exporá, en escrito dirixido a 
dirección facultativa, a causa que impide a execución ou a marcha dos traballos, o retraso que 
por elo se orixinaría nos prazos acordados, razoando debidamente a prórroga que por dita causa 
solicita. 
 
1.5.7 RESPONSABILIDADE DA DIRECCIÓN FACULTATIVA NO RETRASO DA OBRA 
 

O Contratista non poderá escusarse de non haber cumprido os prazos de obras 
estipulados, alegando como causa a carencia de planos ou ordes da Dirección Facultativa, a 
excepción do caso en que habéndoo solicitado por escrito no se lle houbesen proporcionado. 
 
1.5.8 CONDICIÓNS XERAIS DE EXECUCIÓN DOS TRABAJOS. 
 

Tódolos traballos se executarán con estrita suxección ao documento técnico de 
referencia, as modificacións do mesmo que previamente haxan sido aprobadas e as ordes e 
instrucións que baixo a súa responsabilidade e por escrito entregue a dirección facultativa, dentro 
das limitacións presupostarías. 
 
1.5.9 OBRAS OCULTAS 
 

De tódolos traballos e unidades de obra que haxan de quedar ocultos se levantarán os 
planos precisos para que queden perfectamente definidos. Ditos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, consideraranse documentos indispensables e irrecusables para 
efectuar as medicións. 
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1.5.10 TRABALLOS DEFECTUOSOS 

 
O Construtor debe empregar os materiais que cumpran as condicións esixidas nas 

“Condiciones particulares de índole técnica” del Prego de Condicións e realizará todos e cada un 
dos traballos contratados de acordo co especificado tamén en dito documento. 

Por elo, e ata que teña lugar a recepción definitiva do edificio, e responsabilidade da 
execución dos traballos que contratou e das faltas e defectos que nestes poidan existir polo súa 
mala execución ou pola deficiente calidade dos materiais empregados ou aparatos colocados. 
 
1.5.11 DOS MATERIAIS E DOS APARATOS. A SÚA PROCEDENCIA 

 
O Construtor ten liberdade de proverse dos materiais e aparatos de tódalas clases nos 

puntos que lle pareza conveniente, agás nos casos en que o Prego Particular de 
Condicións Técnicas preceptúa una procedencia determinada. 

Obrigatoriamente, e antes de proceder a o seu emprego ou almacenaxe, o Constructor 
deberá presentar unha lista completa dos materiais e aparatos que vaia a utilizar na que se 
especifiquen tódalas indicacións sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidade de cada un 
deles. 
 
1.5.12 GASTOS OCASIONADOS POR PROBAS E ENSAIOS 
 

Tódolos gastos orixinados polas probas e ensaios de materiais ou elementos que interveñan 
na execución das obras, serán de conta da contrata. 

Todo ensaio que no haxa resultado satisfactorio ou que non ofreza as suficientes garantías 
poderá iniciarse de novo a cargo do mesmo. 
 
1.6 DA ENTREGA DA OBRA 
 
1.6.1 DOCUMENTACIÓN FINAL DA OBRA 
 

A Dirección Facultativa facilitará a Propiedade a documentación final das obras, coas 
especificacións e contido dispostos pola lexislación vixente. 
 
1.6.2 PRAZO DE GARANTÍA 
 

O prazo de garantía deberá estipularse no Prego de Condicións Particulares 
 
2 CONDICIÓNS ECONÓMICAS 
 
2.1 PRINCIPIO XERAL 
 

Tódolos que interveñen no proceso de construción teñen dereito a percibir puntualmente 
as cantidades devengadas pola súa correcta actuación con arranxo as condicións 
contratualmente establecidas. 

A Propiedade, o contratista, e, no seu caso, os técnicos poden esixirse reciprocamente as 
garantías adecuadas ao cumprimento puntual das súas obrigacións de pago. 
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2.2 DOS PREZOS 
 
2.2.1 COMPOSICIÓN DOS PREZOS UNITARIOS 
 

O cálculo dos prezos das distintas unidades de obra e o resultado de sumar os custes 
directos, os indirectos, os gastos xerais e o beneficio industrial. 

Consideraranse custes directos: A mao de obra, cos seus pluses e cargas e seguros sociais, 
que interveñen directamente na execución da unidade de obra; os materiais, aos prezos 
resultantes a pé de obra, que queden integrados na unidade de que se trate ou que sexan 
necesarios para a súa execución; os equipos e sistemas técnicos de seguridade e hixiene para a 
prevención e protección de accidentes e enfermidades profesionais; os gastos de persoal, 
combustible, enerxía, etc., que teñan lugar polo accionamento ou funcionamento da maquinaria 
e instalacións utilizadas na execución da unidade de obra; os gastos de amortización e 
conservación da maquinaria, instalacións, sistemas e equipos anteriormente citados. 

Consideraranse custes indirectos: Os gastos de instalación de oficinas a pé de obra, 
comunicacións, edificación de almacéns, talleres, pavillóns temporais para obreiros, laboratorios, 
seguros, etc., os del persoal técnico e administrativo adscrito exclusivamente a obra e os 
imprevistos. Todos estes gastos, cifraranse nun porcentaxe dos custes directos. 

Considerarase gastos xerais: Os gastos xerais de empresa, gastos financeiros, cargas fiscais 
e taxas da Administración, legalmente establecidas. Cifraranse coma un porcentaxe da suma dos 
custes directos e indirectos (nos contratos de obras da Administración pública este porcentaxe 
establecese entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 

Beneficio industrial: O beneficio industrial do Contratista establecese nun 6% (seis por 
cento) sobre a suma das anteriores partidas. 

Prezo de Execución material: Denominarase Prezo de Execución material o resultado 
obtido pola suma dos anteriores conceptos a excepción dos Gastos Xerais de Obra e o Beneficio 
Industrial. 

Prezo de Contrata: O prezo de Contrata e a suma dos custes directos, os indirectos, os 
Gastos Xerais e o Beneficio Industrial.  

O IVA xira sobre esta suma pero non integra o prezo. 
 

2.2.2 PREZOS CONTRADICTORIOS 
 

Produciranse prezos contraditorios cando a Propiedade decida introducir unidades ou 
cambios de calidade nalgunha das previstas, ou cando sexa necesario afrontar algunha 
circunstancia imprevista. 

O contratista estará obrigado a efectuar os cambios. 
A falta de acordo, o prezo resolverase contraditoriamente antes de comezar a execución 

dos traballos e no prazo que determine o Prego de condiciones Particulares. 
Si subsiste a diferenza acudirase, en primeiro lugar, ao concepto mais análogo dentro do 

cadro de prezos do documento técnico de referencia, e en segundo lugar ao banco de prezos 
de uso mais frecuente na localidade. 

Os contraditorios que houbera referiranse sempre aos prezos unitarios da data do contrato. 
 
2.2.3 RECLAMACIÓNS DE AUMENTO DE PREZOS POR CAUSAS DIVERSAS 
 

Se o Contratista, antes da firma do contrato, non houbera feito a reclamación ou 
observación oportuna, no poderá baixo ningún pretexto de erro ou omisión reclamar aumento 
dos prezos fixados no cadro correspondente do presuposto que sirva de base para a execución 
das obras. 
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2.2.4 FORMAS TRADICIONAIS DE MEDIR OU DE APLICAR OS PREZOS 
 

En ningún caso poderá alegar o Contratista os usos e costumes do país respecto da 
aplicación dos prezos ou da forma de medir as unidades de obra executadas, estarase ao 
previsto en primeiro lugar, ao Prego Xeral de Condicións particulares. 
 
2.2.5 ACOPIO DE MATERIAIS 
 

O Contratista queda obrigado a executar os almacenaxes de materiais ou aparatos de 
obra que a Propiedade ordene por escrito. Os materiais almacenados, unha vez abonados polo 
Propietario son, da exclusiva propiedade de este, da súa garda e conservación será responsable 
o Contratista. 
 
2.3 DA VALORACIÓN E ABONO DOS TRABALLOS 
 
2.3.1 FORMAS VARIAS DE ABONO DAS OBRAS 
 

Segundo a modalidade elixida para a contratación das obras e suministro salvo que o 
Prego Particular de Condicións económicas se preceptúe outra cousa, o abono dos traballos 
efectuarase así: 
 

• 1º Tipo fixo ou tanto alzado total. Abonarase a cifra previamente fixada como base da 
adxudicación, diminuída no seu caso no importe da baixa efectuada polo adxudicatario. 
• 2º Tipo fixo ou tanto alzado por unidade de obra, cuxo prezo invariable se haxa fixado de 
antemao, podendo variar unicamente no número de unidades executadas. 
Previa medición e aplicación ao total das diversas unidades de obra executadas, do prezo 
invariable estipulado de antemao para cada unha de elas, abonarase ao Contratista o 
importe das comprendidas nos traballos executados e ultimados con arranxo e suxección 
ao documento técnico de referencia, os que servirán de base para a medición e valoración 
das diversas unidades. 
• 3º Tanto variable por unidade de obra, segundo as condicións nas que se realice e os 
materiais diversos empregados na súa execución de acordo coas ordes da dirección 
facultativa. 
Abonarase ao Contratista en idénticas condicións ao caso anterior. 
• 4º Por listas de xornais e recibos de materiais, autorizados na forma que o presente “Prego 
Xeral de Condicións económicas” determina. 
• 5º Por horas de traballo, executado nas condiciones determinadas no contrato. 

2.3.2 RELACIÓNS VALORADAS E CERTIFICACIÓNS 
 
En cada unha das épocas ou datas que se fixen no contrato ou nos “Pregos de Condicións 
Particulares” que rexan na obra, formará o Contratista unha relación valorada das obras 
executadas durante os prazos previstos. 
 
2.3.3 PAGOS 
Os pagos efectuaranse polo Propietario nos prazos previamente establecidos, e o seu importe 
corresponderá precisamente ao das certificacións de obra. 
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2.3.4 DEMORA DOS PAGOS 

 
Si o propietario non efectuase o pago das obras executadas, dentro do mes seguinte ao 

que corresponde o prazo convenido, o contratista terá ademais o dereito de percibir o abono de 
un catro e medio por cento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, durante o 
espazo de tempo del retraso e sobre o importe da mencionada certificación. 
 
2.4 VARIOS 
 
2.4.1 MELLORAS E AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS 
 

Non se admitirán melloras de obra, mais que no caso no que a propiedade haxa 
ordenado por escrito a execución de traballos novos ou que melloren a calidade dos 
contratados, así como a dos materiais e aparatos previstos no contrato. 

Tampouco admitiranse aumentos de obra nas unidades contratadas, salvo caso de error 
nas medicións do documento técnico de referencia, a menos que a propiedade ordene, tamén 
por escrito, a ampliación das contratadas. 

En tódolos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes da 
súa execución ou emprego, conveñan por escrito os importes totais das unidades melloradas, os 
prezos dos novos materiais ou aparatos ordenados de empregar e os aumentos que todas estas 
melloras ou aumentos de obra supoñan sobre o importe das unidades contratadas. 

 
 
 

Valdoviño, 24 de xullo de 2015 
 
 
 
 
 
 

O Alcalde 
Asdo.: Alberto González Fernández 
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1 OBXECTO 
 

El obxecto do presente Prego e fixar as condicións técnicas mínimas que deben 
cumprir as instalacións de alumeado público exterior, definindo as especificacións 
mínimas que debe cumprir unha instalación de este tipo para asegurar a súa calidade, 
en beneficio do usuario final, da eficiencia e do propio desenrolo tecnolóxico. 

O ámbito de aplicación de este Prego de Condicións Técnicas estendese a 
tódolos sistemas mecánicos, eléctricos e electrónicos que forman parte das instalacións. 

En determinados supostos, e sempre coa autorización previa e por escrito da 
dirección facultativa, poderase optar, pola propia natureza dos mesmos ou do desenrolo 
tecnolóxico, solucións diferentes das esixidas no presente Prego, sempre que quede 
suficientemente xustificada a súa necesidade e que non impliquen unha diminución das 
esixencias mínimas de calidade especificadas no mesmo, ni menoscaben a integridade 
e seguridade da instalación. 
 
2 DESCRIPCIÓN 
 

Son instalacións de iluminación de rúa, camiños, estradas, urbanizacións, parques, 
etc, constituídos dun báculo, columna, poste ou brazo mural e unha luminaria. 
 
3 OBRAS E INSTALACIÓNS 
 

A obra eléctrica comprende o tendido do cable, a confección de conexións e 
derivacións cos seus aparatos accesorios e lámpadas, revisión e montaxe dos cadros de 
mando e medida e conexión de tódolos elementos para a súa posta en servizo. 

En tódalas obras sinaladas nos epígrafes, a contrata farase cargo das seguintes 
labores: 

• Tódolos transportes necesarios para o acopio e distribución dos materiais. 
• Os suministros del material proxectado nas instalacións. 
• A execución de tódolos traballos de montaxe das instalacións sinaladas, 
quedando en perfecto funcionamento. 

 
3.1 INSTALACIÓNS 
 

Comprende o suministro e montaxe de tódolos elementos que constitúen a 
reforma da Rede de Alumeado Público. 
 
3.2 CONSERVACIÓN DAS OBRAS 

 
O contratista ou construtores terán que conservar tódolos elementos das obras 

eléctricas dende o momento do empezo ata a recepción definitiva das mesmas. 
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4 COMPOÑENTES DAS INSTALACIÓNS 
 
4.1 LUMINARIA 
 

• Chasis, óptica e peche segundo especificacións. 
• Portalámpadas de porcelana con casquillo E�27 ou E�40. 
• Lámpadas vapor de sodio alta presión ou LED. 
• Cumprimento dos rendementos e FHS indicados na regulamentación vixente. 

 
4.2 CONDICIÓNS PREVIAS 
 

• Planos de documento técnico onde se defina a ubicación do aparato. 
• Conexionado de puntos de luz e de cadros de distribución. 
• Ordenación do material a colocar coa distribución en ubicación definitiva. 

 
4.3 EXECUCIÓN 
 

• Desembalaxe do material. 
• Lectura das instrucións do fabricante. 
• Colocación conxunto bandexa, equipo e portalámpadas. 
• Instalación das lámpadas. 
• Fixar a luminaria ao báculo apertando os parafusos. 
• Pechar a luminaria. 
• Proba de encendido. 
• Montaxe dos difusores. 
• Retirada dos embalaxes sobrantes. 

 
4.4 NORMATIVA 
 

• Regulamento electrotécnico para baixa tensión e Instrucións complementarias. 
• Regulamento de eficiencia enerxética en instalacións de alumeado exterior. 

 
4.5 CONTROL 
 

• Presentación e comprobación do certificado de orixe industrial. 
• Execución y proba das fixacións. 
• Comprobación na execución das conexións e tomas de terra. 
• Comprobación do total montaxe de tódalas pezas. 
• Proba de encendido. 
• Realizaranse os controis que esixan os fabricantes. 
 

4.6 SEGURIDADE 
 

Cumprirase estritamente o que para estes traballos estableza a Ordenanza de 
Seguridade e Hixiene no traballo. 

Deixarán sen tensión as líneas de alimentación, desconectando as chaves, 
automáticos de protección e verificando cun comprobador de tensión tal circunstancia. 
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As escaleiras ou medios auxiliares estarán firmes, sen posibilidade de esbaramento 
ou caída. 

En operacións onde sexa preciso, o Oficial contará coa colaboración do 
Axudante. 

As ferramentas estarán convenientemente illadas. 
Cando se utilicen ferramentas eléctricas, estas estarán dotadas de grado de 

illamento II. 
 
4.7 MEDICIÓN 
 

O conxunto correspondente a unha luminaria medirase por unidade, abonándose 
as unidades realmente instaladas. 

Non se abonará a limpeza dos embalaxes sobrantes. 
Tódolos aparatos levarán as súas lámpadas e equipos eléctricos correspondentes, 

estando o seu abono incluído na unidade base. 
 
4.8 MANTEMENTO 
 

A propiedade recibirá a entrega da instalación un resumen del orixe industrial de 
cada aparato montado, así como do tipo de lámpadas instaladas no mesmo. 
 
5 CONDICIÓNS DOS MATERIALES 
 
5.1 ADMISIÓN, RECOÑECEMIENTO E RETIRADA DE MATERIAIS 
 

No se poderá aceptar materiais sen que previamente haxan sido aceptados pola 
Dirección de Obra. 

Realizaranse cantos análises e probas se ordenen pola Dirección de Obra, aínda 
que estes non estean indicados no Prego, e se executarán nos laboratorios que elixa a 
Dirección de Obra, sendo os gastos por conta da contrata. 
 
5.2 COBRE 

Os condutores de cobre empregados nas instalacións cumprirán o especificado 
no Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión (REBT�02), nas súas Instrucións 
Técnicas Complementarias e nas normas UNE que sexan de obrigado cumprimento. 
 
5.3 CINTAS ILLANTES 
 

As cintas illantes empregadas nos empalmes dos condutores, responderán sempre 
as características preconizadas polo fabricante do condutor sobre o que se vaian a 
empregar. En ningún caso permitirase o emprego de cinta de algodón, nin sequera en 
concepto de recheo interior cando a cuberta exterior se realice co tipo de cinta 
adecuada ao cable. 
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5.4 HERRAJES E CONECTORES 
 

Serán de material da mellor calidade e non presentarán na súa superficie resalte, 
gretas nin outros defectos. Os ferraxes serán de aceiro forxado, agás as grapas de 
suxección do condutor que deben ser de aleación lixeira. 
 
5.5 TOMA DE TERRA 
 

Calquera elemento metálico que non soporte tensión eléctrica, deberá estar 
conectado a terra directamente sen fusible nin protección algunha. Esta conexión farase 
por un condutor de cobre electrolítico de 16 mm² de sección, que finalmente estará 
conectado sobre un eléctrodo formado por un ou varios tubos de ferro de sección e 
lonxitude variable, ou pica de cobre. Os condutores de terra deberán ter un contacto 
eléctrico perfecto, tanto na unión á parte metálica como na correspondente ao 
eléctrodo antes mencionado. 

Os contactos deberán disporse de maneira que queden perfectamente limpos e 
sen humidade. Protexeranse de tal maneira que a acción do tempo non poida destruír as 
conexións efectuadas, por efecto electroquímico. 

O contacto entre o eléctrodo e o terreo depende da constitución de este, e a súa 
natureza, o grado de humidade e a temperatura. Estudarase o terreo e acondicionarase 
para favorecer o contacto, ata lograr que a medición da resistencia da conexión non 
exceda de 20 ohmios. 

O tendido do circuíto entre as partes metálicas e a toma de terra irá descuberto, 
para atravesar calquera obra de fábrica disporase dun tubo flexible de PVC, dunha 
pulgada de diámetro para permitir en todo momento coñecer por simple inspección si 
existe un corte ou rotura no condutor. 
 
5.6 SOPORTES, CLEMAS E TERMINAIS DE POSTA A TERRA 
 

Os soportes para fixación do condutor serán de aceiro galvanizado e actuarán 
por presión. 

As clemas e terminais deberán ser de latón e niquelados en mate. A conexión 
farase por presión ou soldadura aluminotérmica. Os soportes do condutor de posta a 
terra serán de ferro galvanizado e o tipo de fixación directa ao muro. 

Todos eles admitirán o paso dunha corrente nominal de 400 amperios, cunha 
elevación de temperatura de 30ºC sobre a temperatura ambiente. 
 
5.7 CONDUCTORES 
 

O contratista informará por escrito ao Director Facultativo da Obra do nome do 
fabricante dos condutores e enviaralle unha mostra dos mesmos. 

Si o fabricante no reúne a suficiente garantía, a xuízo do Director Facultativo, antes 
de instalar o cable comprobaranse as características de estes nun laboratorio Oficial. 
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5.8 LÁMPADAS 
 

As lámpadas serán as especificadas na memoria. Utilizaranse lámpadas de 
fabricante recoñecido como de primeira categoría, e facilitarase información sobre as 
características principais: fluxo, vida media e depreciación. 

O contratista presentará ao Director Facultativo un catálogo cos tipos de 
lámpadas que se han de utilizar e unha carta do fabricante de lámpadas coas 
características que deben reunir as reactancias. 
 
5.9 PORTALÁMPADAS 
 

No deben ter ningunha parte metálica exterior en comunicación eléctrica cos 
condutores. Os seus elementos illantes serán necesariamente de porcelanas ou esteatita. 

Estarán provistos de sólidos e amplos contactos eléctricos que permitan o paso da 
corrente sen recalentamentos prexudiciais. 

A súa resistencia mecánica será suficiente para soportar un esforzo igual a 5 veces 
o transmitido pola lámpada. 

O dispositivo de suxección do portalámpadas á luminaria será sólido e permitirá o 
fácil montaxe, sen necesidade de retirar esta. 
 
5.10 LUMINARIAS 
 

Serán de fabricante recoñecido e que ofreza unha garantía mínima de repostos 
durante 10 anos. 

As curvas fotométricas das luminarias axustaranse ás utilizadas no documento de 
referencia. 

Tódolos elementos da luminaria que deban manipularse (peches, parafusos de 
fixación de soportes, etc.), serán resistentes á corrosión. 

A luminaria será de seguridade eléctrica de la Clase II. A armadura debe cumprir 
co grado 7 de protección. O grado de estanquidade mínimo será IP 55. 
 
5.11 REACTANCIAS E CONDENSADORES 
 

As reactancias utilizadas deberán cumprir coas normas CEI. 
Os condensadores para corrixir o factor de potencia, serán de polipropileno 

metalizado. 
 
5.12 ARRANCADORES 

 
Os arrancadores utilizados para as lámpadas de vapor de sodio alta presión 

deberán cumprir coas seguintes prescricións: 
 
• Estarán homologados polo fabricante da lámpada e/ou da reactancia. 
• Irán aloxados nun recipiente adecuado sobre o que se indicará de forma 
indeleble; Marca / Tipo / Lámpada coa que debe utilizarse / Esquema de 
conexións. 
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5.13 CENTROS DE MANDO DE ALUMEADO PÚBLICO 
 

Levará na súa parte frontal unha porta prevista para ser pechada e entradas para 
un tubo na parte inferior. Será construído de tal maneira que a auga de choiva non 
poida penetrar en ningún caso. 

Tódolos aparatos estarán subministrados por casas comerciais de recoñecida 
solvencia no mercado. 

Estarán fabricados parta traballar con tensións de servizo non superiores a 500 
voltios. Os interruptores automáticos después de funcionar durante unha hora coa 
intensidade nominal, a elevación de temperatura sobre a do ambiente das pezas, 
condutores e contactos no poderá exceder de 65º C, así mesmo en tres interrupcións 
sucesivas, con tres minutos de intervalo, dunha corrente coa intensidade correspondente 
á capacidade de ruptura e tensión igual á nominal, non se observarán arcos 
prolongados, deterioro nos condutores, ni avaría nos elementos constitutivos do 
interruptor . 

As manobras mínimas de apertura e peche serán do orde de 10.000 coa súa 
carga nominal á tensión de traballo, sen que se produza desgaste excesivo ou avaría nos 
mesmos. 
 
6 CONDICIÓNS DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 
 
6.1 ORDEN DOS TRABALLOS 
 

O contratista está obrigado a presentar o Director da Obra un plan de execución 
da mesma antes de dar empezo aos traballos. En dito plan especificaranse: 

 
• Prazos de terminación de cada parte das obras. 
• Servizos, equipos, maquinaria e técnicos dos que dispón. 
• Nome e título da persoa que o representa a pe de obra. 

 
6.2 REPLANTEO, EMPEZO DAS OBRAS E CÓMPUTO DO PRAZO DE EXECUCIÓN 
 

O Director das obras fará sobre o terreo o replanteo xeral do traballo de cables, 
sinalándose especialmente os puntos onde irán situadas as columnas de alumeado, 
empezándose polos puntos especiais situados sobre cruces, curvas, etc. 

O replanteo farase no prazo máximo dun mes a partir da data de adxudicación 
definitiva. 

En consecuencia o cómputo do prazo de execución das obras, iniciase 
automaticamente en todo caso un mes después da data en que se acorde a 
adxudicación definitiva, sen necesidade de mais trámites ou requisitos tendo en conta a 
publicación das adxudicacións. 
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6.3 CANALIZACIÓN DE CABLES SUBTERRÁNEOS 
 

O tendido de cables practicarase con sumo coidado, evitándose a formación de 
cocas e torceduras, así como roces que poidan prexudicarlle, si se tende directamente 
sobre a zanxa, farase un leito de arena de río, lavada, de aló menos 10 cm. de espesor. 

Nos cruces de rúas rodadas, os cables que se utilicen colocaranse no interior de 
tubos de fibrocemento, formigón centrifugado ou cloruro de polivinilo, con obxecto de 
non ter que levantar o pavimento en caso de avarías podendo así sacar facilmente o 
anaco avariado e substituílo coa máxima rapidez. Estes tubos formigonaranse e nos seus 
extremos colocaranse arquetas. 

Si a canalización faise baixo tubo instalarase este sobre un leito de area tamizada 
10 cm. por enriba do tubo, como mínimo, para logo encher coa terra obtida na apertura 
da zanxa, macizándose convenientemente. Si se cruzaran estradas, camiños, entradas a 
casa, ou fincas, etc.., colocarase ao tubo un dado de formigón de aló menos 10 cm. 
 
6.4 DETALLES OMITIDOS 
 

Todos aqueles detalles que pola súa minuciosidade poidan haberse omitido neste 
Prego de condicións e resulten necesarios para a completa e perfecta terminación da 
obra, quedan á determinación exclusiva da Dirección de obra en tempo oportuno, e a 
contrata está obrigada a súa execución e cumprimento sen dereito a reclamación 
algunha. 
 
6.5 RESPONSABILIDADE DA CONTRATA 
 

A contrata será a única responsable da execución da obra, non tendo dereito a 
indemnización de ningunha clase por erros que puidera cometer e que serán da súa 
conta e risco. 

Aínda despois da recepción provisional, a contrata ven obrigada a rectificar toda 
deficiencia que sexa advertida pola Dirección de obra. 
 
6.6 RECEPCIÓN DAS OBRAS 
 

Unha vez finalizadas as obras, formalizarase o acta de recepción polo Director das 
mesmas e contratista, debendo intervir así mesmo un representante da Corporación 
Municipal. 
 
7 CERTIFICADOS E DOCUMENTACIÓN 

 
Previamente ao inicio dos traballos de instalación eléctrica a que se refire o 

presente documento técnico ou durante o período de montaxe, a Dirección de Obra 
poderá solicitar certificados de homologación dos materiais que interveñen na 
instalación eléctrica, así como documentación e catálogos nos que se indiquen as 
características principais. 
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Unha vez terminada a instalación e unha vez comprobada en tódolos seus 
extremos, procederase á certificación da mesma polo Director da Obra, ante o Servizo 
Territorial de Industria e Enerxía correspondente, co obxecto da obtención do permiso, 
ben sexa provisional ou definitivo para conexión da instalación á rede da Empresa 
subministradora. 

 
Así mesmo comunicarase a Propiedade para proceder a súa recepción 

provisional. 
 

 

Valdoviño, 24 de xullo de 2015 
 
 
 
 
 
 

O Alcalde 
Asdo.: Alberto González Fernández 
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PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER A 
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE POR RAZÓN 
DA CUANTÍA, DAS OBRAS E SUMINISTRO  PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA EN 

ILUMINACIÓN PÚBLICA DO CONCELLO DE VALDOVIÑO. 
 
1.-OBXECTO DO CONTRATO. 
 
O obxecto deste contrato é a adxudicación das obras e suministro  para a mellora das 
infraestruturas vinculadas a  prestación de servizos municipais, redes de alumeado 
público, do Concello de Valdoviño. 
As características das obras a prestar axustaranse ás condicións que figuran neste 
Prego e no de prescricións técnicas, que ten carácter contractual. No caso de 
contradición entre o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e o Prego de 
Prescricións Técnicas, prevalecerá o primeiro. 
O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo mixto, tal e como 
establece o artigo 12 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, 
aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro. 
 
2.- DURACIÓN DO CONTRATO. 

 
O contrato terá unha duración máxima de dos meses. 

 
3.- PREZO E FINANCIAMENTO. 
 
O prezo máximo do contrato é de 39.764,57 euros, IVE incluído, que se analiza do 
seguinte xeito: 

Importe: 32.863,28 euros. 
IVE (21%): 6.901,29 euros. 
Importe total IVE incluído: 39.764,57 euros. 

 
4.- PAGO. 

 
O pagamento efectuarase, previa presentación de factura regulamentaria no Rexistro 
Xeral do Concello de Valdoviño. 

 
5.- REVISIÓN DE PREZOS. 
 
O prezo do contrato non poderá ser obxecto de revisión. 
 
6.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN. 
 
O contrato adxudicarase polo procedemento negociado sen publicidade, por razón da 
cuantía.  
 
7.- CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA. 
 
Dada a contía deste contrato non é necesaria a clasificación. 
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8.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR. 
 
Poderán contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan 
plena capacidade de obrar, non estean incursas nunha prohibición de contratar e 
acrediten a clasificación esixida. 
Os empresarios haberán de contar, de igual xeito, coa habilitación empresarial ou 
profesional que, no seu caso, sexa esixible para a realización da actividade ou prestación 
que constitúe o obxecto do contrato. As persoas xurídicas só poderán ser adxudicatarias 
se as prestacións do contrato están incluídas dentro dos fins, obxecto ou ámbito de 
actividade que, segundo os seus estatutos ou regras fundacionais, lles sexan propios. 
As empresas non comunitarias estarán ao disposto no artigo 55 do RDL 3/2011 de 14 de 
novembro, texto refundido da Lei de contratos do sector público, e demais normativa 
concordante. 
 
9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS. 
 
As ofertas presentaranse no Concello de Valdoviño, Porta do Sol s/n, en horario de 9 a 14 
horas. A documentación para as licitacións presentarase en sobres pechados, 
identificados, no exterior, con indicación da licitación á que concorran e asinados polo 
licitador ou a persoa que o represente e indicación do nome e apelidos ou razón social 
da empresa. No interior de cada sobre farase constar en folla independente o seu 
contido, enunciado numericamente. 
 
Os candidatos presentarán, no prazo de oito (8) días naturais, contados desde o día 
seguinte a recepción da invitación. 
 
A proposición constará de dous sobres distintos que se identificarán segundo as 
seguintes literais: 
 
SOBRE A: Proposición para participar na licitación das obras e suministro  para a mellora 
da eficiencia enerxética en iluminación pública do concello de Valdoviño. 
DOCUMENTACIÓN. 
 
SOBRE B: Proposición para participar na licitación das obras e suministro para a mellora 
da eficiencia enerxética en iluminación pública do concello de Valdoviño. PROPOSTA 
ECONÓMICA. 
 
Os sobres presentaranse pechados, identificados no seu exterior conforme ás literais que 
preceden, asinados polo licitador ou persoa que o represente e con indicación do nome 
e apelidos ou razón social da empresa, teléfono, fax e correo electrónico. 
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O SOBRE A CONTERÁ A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN. 
(Orixinais ou copias autorizadas por fedatario público ou compulsadas polo Concello de 
Valdoviño). 
 
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 modificación, se é o caso, inscrita no 
Rexistro Mercantil cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil 
que lle sexa aplicable. 
Se non o fora: escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou 
acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, 
inscritos, se é o caso, no correspondente Rexistro Oficial. 
Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente cotexada. 
 
A.3-. No caso de actuar en nome de persoa xurídica deberá acreditar a súa 
representación. 
 
A.4- Empresas comunitarias. 
A capacidade de obrar das empresas non españolas de estados membros da Unión 
Europea acreditarase mediante a inscrición no rexistro procedente de acordo coa 
lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha 
declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan 
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación. 
 
-. Empresas non españolas de estados signatarios do acordo sobre o Espazo Económico 
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega). 
 
A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no rexistro 
procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a 
presentación dunha declaración xurada ou un 
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas 
disposicións comunitarias de aplicación. 
 
A.5-. Empresas non comunitarias. 
 
1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con 
informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da 
Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa. 
 
2.- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de estados non pertencentes 
á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión Diplomática 
Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia da 
empresa admite á súa vez a participación de empresas españolas na contratación coa 
administración en forma substancialmente análoga. 
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Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe sobre 
reciprocidade en relación coas empresas de estados signatarios do Acordo sobre 
contratación pública da organización mundial de comercio. 
 
A.6. Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): 
declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois. 
 
As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á 
xurisdición dos tribunais e xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias 
que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, 
ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante. 
 
B.- Verificación de poderes: os poderes a que se refire o apartado anterior, deberaos 
verificar previamente o secretario da corporación ou funcionario habilitado. 
 
C.- Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: Declaración responsable de que a 
empresa interesada non está incursa en ningunha das prohibicións para contratar ou 
incompatibilidades establecidas no artigo 60 do RDL 3/2011, do 14 de novembro, 
axustado ao seguinte modelo: 
 

“D..........................................con DNI número .......................e domicilio en 
................................................. provincia de........................ en nome propio ou en 
representación da empresa..................................... á que representa no 
procedemento de adxudicación denominado........................., 
 
DECLARO que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de 
dirección están incursos en prohibicións de contratar coa administración 
establecidas no art. 49 e 130.1.c) da LCSP. 
 
Así mesmo declaro que a empresa está ao corrente do cumprimento das 
obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 
 
(Lugar, data e sinatura do propoñente)” 

 
D.- Clasificación e acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir á 
execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso: 
 
D.1. Documento de clasificación empresarial (se fora necesaria): certificación expedida 
pola Xunta Consultiva de Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda ou 
órgano correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia de estar clasificado nos 
grupos, subgrupos e categoría que se especifican neste prego. 
 
D.2. Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes 
para iso. Para estes efectos os licitadores deberán concretar os medios materiais e 
persoais que se adscribirán ao servizo, de conformidade co disposto no artigo 64 do RDL 
3/2011, do 14 de novembro. Neste sentido os licitadores deberán achegar a seguinte 
documentación: 
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- Medios persoais: 
 
TN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA 
 
A) Currículo do delegado, xefe do servizo e encargado xeral que poña de manifesto a 
idoneidade destes pola súa experiencia na execución de servizos con idénticas 
características ás do contrato, indicándose a súa titulación académica e profesional. 
 
B) Número de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra 
modalidade. 
 
- Medios materiais: 
 
- Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás obras, 
adecuada ás características deste, segundo o plan de traballo. 
 
- Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan previsto 
subcontratar, sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as 
condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a súa 
realización (art. 227.2.a) LCSP). No entanto, requirirá autorización previa da 
administración. 
 
A non presentación dos medios persoais e materiais propostos neste sobre ou a 
presentación incompleta non poderá ser obxecto de emenda a posteriori. A non 
idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais propostos determinará 
a exclusión da oferta, previos os informes técnicos correspondentes onde se indiquen 
estas circunstancias. 
 
O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de 
obrigación esencial para os efectos establecidos no art. 223 f) do Rdl 3/2011, do 14 de 
novembro. Non obstante o órgano de contratación poderá optar pola imposición de 
penalidades, art. 212-1 do RDL 3/2011, nos termos previstos no presente prego. 
 
E) Unións temporais de empresas. 
 
Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de 
cada unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE caso de resultar 
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do RDL 3/2011, do 14 de novembro. 
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan 
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do RDL 
3/2011, do 14 de novembro. 
 
Para estes efectos, cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e 
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada unha, así como que 
asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adxudicatarios do contrato. 
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Así mesmo, deberán presentar cada unha delas a documentación esixida nesta cláusula 
9 e acreditar a súa capacidade. Posto que se esixe clasificación estarase ao disposto no 
artigo 56.5 da Lei de contratos do sector público. 
 
No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar esta, en 
escritura pública, así como presentar o CIF das unións temporais, todo iso dentro do prazo 
de quince días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a 
súa duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 
 
Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados 
solidariamente ante a administración. 
 
F) Declaración de empresas vinculadas. 
 
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un 
mesmo grupo, nos termos a que se refire o art. 145 do RDL 3/2011, do 14 de novembro, 
presentarase necesariamente unha declaración indicando esta circunstancia e o nome 
ou denominación social destas, debendo constar este documento en cada unha das 
ofertas formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran á licitación. 
 
G) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das comunidades 
autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da 
Deputación da Coruña: 
 
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que se atopen inscritas acompañando a 
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da 
LCSP, nese caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen 
prexuízo de que a administración poida solicitar aqueles datos ou documentos que 
estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a exactitude ou vixencia destes. 
 
Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no rexistro 
de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña, 
acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia 
ao número de inscrición no rexistro, e en consecuencia, as empresas que figuren inscritas 
no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña (Ordenanza reguladora 
do rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da 
Coruña, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP núm. 64 
do 20 de marzo de 1998), quedarán dispensadas de presentar os documentos referidos 
nos apartados: A), B), C), D.1, sempre que os citados documentos estean vixentes. 
 
H) Declaración responsable. 
 
Non obstante ao anterior, os licitadores poderán presentar unha declaración responsable 
indicando que cumpren as condicións establecidas para contratar coa Administración, 
substituíndo a documentación esixida no artigo 146.1 da LCSP debendo aportar o 
licitador en quen recaia a proposta de adxudicación, previamente á adxudicación a 
documentación citada, segundo establece a Lei 14/2013, de 27 e setembro, de apoio 
aos emprendedores ea súa intercionalización. En todo caso o órgano de contratación, 



 
 

____________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                 Página 53 

CONCELLO DE VALDOVIÑO 
Avda. Porta do Sol, s/n 
15552 Valdoviño 
A Coruña 
Tfno.: 981 487 041 
Fax: 981 487 294 

 

en orde a garantir o bo fin do procedemento, poderá solicitar en calquera momento 
anterior a adopción da proposta de adxudicación, que os licitadores aporten 
documentación acreditativa do cumprimento das condicións establecidas para ser 
adxudicatario do contrato. 
 
Se presentará conforme ao seguinte modelo: 
 

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 
representación de la Entidade ___________________, con CIF n.º ___________, a 
_______________________ 
 
DECLARA BAIXO SU RESPONSABILIDAD: 
 
PRIMERO. Que se dispón a participar na contratación das obras e suministro  
para a mellora da eficiencia enerxética en iluminación pública do concello de 
Valdoviño. 
SEGUNDO. Que cumpre con todos os requisitos previos esixidos polo 
apartado primeiro do artigo 146 do Texto Refundido da Lei de Contratos do 
Sector Público para ser adxudicatario do contrato mixto consistente nas obras 
e suministro para a mellora da eficiencia enerxética en iluminación pública do 
concello de Valdoviño, en concreto: 
— Que posúe personalidade xurídica e, en su caso, representación. 
— Que está debidamente clasificada a empresa o, en su caso, que conta con 
os requisitos de solvencia económica, financeira e técnica o profesional. 
— Que non está incurso en una prohibición para contratar das recollidas no 
artigo 60 do Texto Refundido da Lei de Contratos del Sector Público e se atopa 
ao corrente do cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa 
Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes. 
— Que se somete á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de 
calquera orden, para todas as incidencias que de modo directo o indirecto 
puideran xurdir do contrato, con renuncia, en su caso, ao foro xurisdicional 
estranxeiro que poderá corresponder ao licitador. (No caso de empresas 
estranxeiras) 
— Que a dirección de correo electrónico en que efectuar notificacións é 
__________________________. 
TERCERO. Que se compromete a acreditar a posesión e validez dos 
documentos a que se fai referencia no apartado segundo desta declaración, 
en caso de que sexa proposto como adxudicatario do contrato o en calquera 
momento en que sexa requirido para elo. 
 
E para que conste, firmo a presente declaración. 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
Firma do declarante, 
Fdo.: ________________» 
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I. Autorización para a cesión de información relativa a obrigas tributarias e da Seguridade 
Social co Estado en procedementos de contratación. Axustarase ao seguinte modelo: 
 

“D.............................................con DNI número............................e residencia 
en...........................provincia de.............................en nome propio ou da 
empresa.................................á que representa no procedemento de 
adxudicación do contrato denominado.................................................. 
 
AUTORIZA ao Concello de Valdoviño a solicitar a cesión da información, por 
medios informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ao corrente 
das obrigas tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do 
procedemento de contratación do expediente anteriormente indicado, 
consonte ao establecido na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de 
protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das 
persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e 
da Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre que o 
órgano de Contratación o estime oportuno. 
(Lugar, data e sinatura do propoñente)” 

 
J.- Índice de documentos que integran o sobre: farase constar, dentro do sobre e na 
primeira páxina, en folla independente, un índice dos documentos que o integran, 
enunciado numericamente. 
 
O SOBRE B CONTERÁ A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN. 
 
No mesmo incluirase a Proposición Económica presentada, que deberá incluír, 
Proposta económica do ofertante, segundo modelo que figura como anexo I deste 
prego. 
 
O prezo indicarase diferenciando o importe da prestación do IVE que haberá de soportar 
a Administración. A presentación da proposición presume a aceptación incondicional 
polo empresario do contido deste prego, sen excepción algunha. 
 
10. ADXUDICACIÓN DO CONTRATO. 
 
A) Se rexerá polo establecido pola LCSP, empregando o procedemento negociado sen 
publicidade por razón da contía. 
 
B) CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.Para o seu desenrolo e aplicación se terán en 
conta as normas aprobadas polo Pleno da Deputación Provincial da Coruña en sesión 
celebrada o 25 de abril de 2008, criterios establecidos en virtude dun convenio subscrito 
entre a Deputación Provincial de A Coruña e a Universidade de Santiago de Compostela 
a través da Facultade de Matemáticas, e publicados na dirección: 
www.dicoruna.es/contratacion/valoración. 
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C) Unha vez formulada a proposta de adxudicación polo Órgano de Contratación 
requirirase ao licitador que presentase a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo 
de dez días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, 
presente: 
 
C.1) A documentación xustificativa de acharse ao corrente no cumprimento das súas 
obrigas tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao órgano de contratación para 
obter de forma directa a acreditación diso. 
 
C.2) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de 
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a 
que se refire o art. 96 do RDL 3/2011, do 14 de novembro 
 
A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes 
de entidades, que se atopen en situación de mora fronte á administración contratante 
como consecuencia da falta de pagamento de obrigacións derivadas da incautación 
de anteriores avais ou seguros de caución, e que mantivesen impagados os importes 
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois 
de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. 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 fose rexeitado pola 
administración. 
 
C.3) Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se 
comprometese a dedicar ou adscribir á execución do contrato. 
-. De non cumprirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que 
o licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma 
documentación ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas. 
Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 49.2.d) e 50.2.e) da Lei 34/2010. 
-. A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de 
contratante. 
 
D) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 

 
O contrato formalizarase en documento administrativo no prazo máximo de dez días 
hábiles, a contar desde o seguinte ao da notificación da adxudicación, constituíndo este 
documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante, o 
contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo ao seu 
cargo os correspondentes gastos. 
Cando non se puidese formalizar o contrato dentro do prazo indicado, estarase ao 
disposto no artigo 156 do RDL 3/2011, do 14 de novembro. 
 
11. MODIFICACIÓN DO CONTRATO: 
 
Perfeccionado o contrato mediante a súa adxudicación, o órgano de contratación só 
poderá introducir modificacións no mesmo nos termos previstos no Título V do Libro I da 
LCSP introducido pola Lei 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostible. 
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12. DEREITOS E OBRIGAS DERIVADOS DO CONTRATO. 
 
A) OBRIGAS. Serán obrigas básicas do adxudicatario, sen prexuízo das demais 
esixibles legal ou regulamentariamente, as seguintes: 
 

A.1. O contrato executarase con suxeición ás cláusulas do mesmo e de acordo 
coas instrucións que para a súa interpretación lle dea ao contratista a 
Administración. 
A.2. O adxudicatario non terá dereito a indemnización ningunha por causa de 
perdas, avarías ou prexuízos ocasionados nas obras, salvo que o concello incorrera 
en responsabilidade. 
A.3. Os gastos derivados do transporte do  ao lugar convido serán por conta do 
adxudicatario. 
A.4. O adxudicatario será responsable dos danos causados a terceiros derivados do 
deficiente estado das instalacións, debendo ter unha póliza de responsabilidade 
civil de como mínimo 500.000 €. 
A.5. Facerse cargo dos gastos de publicidade, así como os impostos derivados da 
presente adxudicación. 

 
B) DEREITOS DO ADXUDICATARIO: O adxudicatario terá os seguintes dereitos, 
ademais dos recoñecidos legal e regulamentariamente: 
 

B.1. Ao cobro das facturas presentadas, cumprindo as condicións marcadas no 
prego, no prazo establecido legalmente. 

 
13.- GARANTÍAS. 
 
Consonte ao sinalado no artigo 103 do RDL 3/2011, do 14 de novembro, dadas as 
características do presente contrato non se esixe a constitución de garantía provisional. 
O adxudicatario deberá constituír a garantía definitiva por importe do 5% do prezo de 
adxudicación, IVE excluído, por calquera dos medios establecidos no artigo 96 do Rdl 
3/2011, do 14 de novembro 
 
14. RECEPCIÓN, PERÍODO DE GARANTÍA E CANCELACIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
O contrato entenderase cumprido polo contratista cando se teña realizado, conforme 
aos seus propios termos e a satisfacción da Administración, a totalidade da prestación. 
Aos efectos previstos no artigo 222 do RDL 3/2011, do 14 de novembro, a recepción de 
conformidade dos traballos realizarase coincidindo coa dos traballos correspondentes ao 
último mes do período contractual. 
O prazo de garantía que se fixa para o contrato é de seis meses, computado a partir do 
acto formal e positivo de recepción previsto no 222 do RDL 3/2011, do 14 de novembro. 
Rematado o mesmo sen que se formalizase ningún tipo de denuncias ou reparos por 
parte do Concello, ou resolto o contrato sen culpa do contratista, este quedará exento 
de responsabilidade por razón da prestación efectuada e procederá á cancelación da 
garantía definitiva.  
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15. PRERROGATIVAS DO CONCELLO. 
 
Dentro dos límites e con suxeición aos requisitos e efectos sinalados no RDL 3/2011, do 
14 de novembro, o Concello de Valdoviño ostenta a prerrogativa de interpretar o 
contrato, resolver as dúbidas que ofreza o seu cumprimento, modificalo por razóns de 
interese público e acordar a súa resolución e determinar os efectos desta. O exercicio 
das anteditas prerrogativas axustarase ao establecido no artigo 249 do RDL 3/2011, do 14 
de novembro. Os acordos que se diten neste senso, previa audiencia do contratista, 
serán inmediatamente executivos e poñerán fin á vía administrativa. 
 
16. RESOLUCIÓN E EFECTOS. 
 
Serán causas de resolución do contrato as recollidas nos artigos 223 e 237 do RDL 3/2011, 
do 14 de novembro. Para a aplicación das causas e a determinación dos efectos 
estarase ao disposto nos artigos 269, 270 e 271 da mesma norma. 
 
17. XURISDICIÓN COMPETENTE. 
 
Este contrato ten carácter administrativo e ambas as dúas partes quedan sometidas 
expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas complementarias, e 
se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia, nos termos do artigo 149.1.18 da 
Constitución así como nas demais disposicións de desenvolvemento, en especial o 
regulamento de desenvolvemento; en caso de substitución aplicaranse as restantes 
normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. 
As cuestións litixiosas xurdidas en relación á interpretación, modificación, resolución e 
efectos deste contrato serán resoltas polo órgano de contratación, cuxos acordos 
poñerán fin á vía administrativa, e contra estes haberá lugar a recurso contencioso - 
administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdición, 
previa interposición, se é o caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da 
interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. 
 
 
 
 

Valdoviño, 24 de xullo de 2015 
 
 
 
 
 
 

O Alcalde 
Asdo.: Alberto González Fernández 
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ANEXO I 
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 
 
“D. ________________________________________________________________________________, 
maior de idade, con DNI número _____________________, no seu nome (ou en 
representación da sociedade __________________________, con núm. de CIF 
__________________), coñecedor do anuncio de licitación para a adxudicación do 
contrato de “OBRAS E SUMINISTRO PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA EN 
ILUMINACIÓN PÚBLICA”, polo procedemento negociado sen publicidade, con prezo 
como único criterio de adxudicación, e informado dos pregos de cláusulas 
administrativas particulares e de prescricións técnicas, aprobados ao efecto, e estando 
interesado na contratación, comprométome a levar a cabo a realización do citado 
contrato ofertando o seguinte: 
 
1º) Ofrezo o seguinte prezo: 
 

Oferta sen I.V.A.:  …………………. € 
Oferta con I.V.A.:   …………………. € 
 

2º) Coñezo e acepto cantas obrigacións se derivan dos pregos de cláusulas 
administrativas particulares de este contrato, así como dos pregos de prescricións 
técnicas e xerais. 
 
3º) Acompaño a documentación esixida no prego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 
4º) Fago constar que nesta licitación (se indique lo que proceda): 
 

o Non concorro con empresas vinculadas. 
o Concorro coa/s seguinte/s empresa/s: 

 
Denominación:    ………………….  
CIF:       ………………….  
 
 
(Lugar, data e asinado)” 

 
 


