
DONA  MARÍA  JOSEFA  FERNÁNDEZ  LEGASPI,  SECRETARIA  DO 
CONCELLO DE CASTRO DE REI (LUGO),

CERTIFICO: Que  a  Xunta  de  Goberno  Local  deste  Concello,  en  sesión 
extraordinaria-urxente celebrada o día vintetrés de febreiro do dous mil  dezaoito, 
adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

“3º.  APROBACIÓN,  SE  PROCEDE,  DO  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DO 
SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF) DO CONCELLO DE CASTRO DE REI.

Vista a Providencia de Alcaldía de data 5 de febreiro de 2018 pola que se aproba o 
inicio do expediente de contratación do servizo de Axuda a Domicilio na modalidade 
de libre concorrencia e dependencia do Concello de Castro de Rei, cun orzamento 
estimado de 382.158 € para cada anualidade, prevíndose prórrogas, cunha duración 
total de catro anos.
Considerando  o  contido  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  e  de  cláusulas 
administrativas  particulares  que  rexerán  a  contratación  e  que  se  incorporan  ao 
expediente.
Visto o Informe de Secretaría de data 22 de febreiro de 2018.
A Xunta de Goberno Local, no exercicio das competencias delegadas polo Pleno en 
sesión  extraordinaria  plenaria  de  data  27  de  xuño  de  2015  (BOP  nº  168,  do 
23/07/15), por unanimidade e en votación ordinaria, acorda:
Primeiro:- Aprobar o expediente de contratación do servizo de Axuda a Domicilio na 
modalidade de libre concorrencia e dependencia do Concello de Castro de Rei. 
Segundo:-  Aprobar  os  pregos  de  prescricións  técnicas  e  de  cláusulas 
administrativas  particulares  que  rexerán  o  procedemento  aberto,  tramitación 
ordinaria, e regulación harmonizada, con varios criterios de adxudicación do citado 
servizo co contido literal seguinte:

“PREGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  E  DE  PRESCRICIÓNS 
TÉCNICAS QUE HABERÁN DE REXER A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO 
ABERTO E REGULACIÓN HARMONIZADA, DA PRESTACIÓN DO SERVICIO DE AXUDA A 
DOMICILIO  NO  CONCELLO  DE  CASTRO  DE  REI  NA  MODALIDADE  DE  LIBRE 
CONCORRENCIA E DEPENDENCIA.

CLÁUSULA PRIMEIRA. Xustificación da elección do procedemento.

1.1.- En cumprimento do establecido no artigo 109.4 do Texto Refundido da Lei de Contratos do 
Sector  Público,  aprobado  polo  Real  Decreto  Lexislativo  3/2011,  de  14  de  novembro  (en  adiante 
TRLCSP), o procedemento aberto xustifícase por ser un dos procedementos de adxudicación ordinarios e 
non concorrer  circunstancias  que  recomenden acudir  a  un procedemento  restrinxido,  nin  ningún dos 
supostos que permiten a utilización de calquera outro tipo de procedemento (artigo 138.2 TRLCSP)

                 Este contrato está suxeito a regulación harmonizada ao ser un contrato de servizos con valor  
estimado superior aos umbrais establecidos no artigo 4 da Directiva 2014/24/UE.

1.2.- A valoración dos diferentes criterios para a adxudicación do presente contrato ven imposta 
no artigo 150.3.g) do mencionado Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

CLÁUSULA SEGUNDA. Obxecto do contrato

2.1.- Constitúe o obxecto do presente contrato a prestación das tarefas integradas no Servizo de 
Axuda a Domicilio no concello de Castro de Rei, nos termos establecidos no presente prego e no prego de 
prescricións técnicas. 

2.2.-  A execución do obxecto do contrato deberá adecuarse as  prescricións do presente prego en 
canto a obrigas, condicións técnicas e actividades específicas que deben ser asumidas e desenvolvidas 
pola empresa ou entidade que poida resultar adxudicataria do servizo de axuda a domicilio domiciliaria 
no termo municipal de Castro de Rei.



2.3.- O obxecto corresponde ao código 85312400-3 da nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos  da  Comisión  Europea  (CPV)  Servizos  de  Benestar  Social  non  prestados  por  Institucións 
Residenciais.

CLÁUSULA TERCEIRA. Órgano de contratación.

3.1.- O órgano de contratación que actúa en nome da Administración Pública do Concello de 
Castro de Rei, é a Xunta de Goberno Local.  

3.2.-  O  mencionado órgano ten  a  facultade  para  adxudicar  o  correspondente  contrato  e,  en 
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dúbidas que ofreza o seu cumprimento, 
modificalo por razóns de interese público, acordar a súa resolución e determinar os efectos desta, con  
suxeición á normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite serán executivos, sen prexuízo do 
dereito do contratista á súa impugnación ante a Xurisdición competente.

CLÁUSULA CUARTA. Réxime Xurídico e Xurisdición.

4.1.- O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de servizos, tal e como 
establecen os artigos 10 e 19 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo 
Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro,  (categoría 25 do Anexo II do mencionado texto 
legal).

4.2.-Non se admite a posibilidade de presentación de variantes ou alternativas.
4.3.- A contratación ten carácter administrativo e rexerase, no non establecido neste Prego, polo 

previsto na Ordenanza Reguladora do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Castro de Rei, na Lei de 
Servizos Sociais de Galicia e tamén na Orde do 22 de xaneiro de 2009, que regula o servizo de axuda no 
fogar (DOG nº 22, do 2 de febreiro de 2009).

4.4.- Da mesma forma será aplicable o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, 
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, o Real Decreto 817/2009, de 8 de  
maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector  
Público, e o Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei  
de Contratos das Administracións Públicas en todo o que non se opoña ao Texto Refundido da Lei de 
Contratos  do  Sector  Público  e  estea  vixente  tras  a  entrada  en  vigor  do  Real  Decreto  817/2009;  
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de  
dereito privado.

4.5.- Así mesmo, serán de aplicación as demais disposicións estatais que regulan a contratación 
do sector público, e as ditadas pola Comunidade Autónoma de Galicia, no marco das súas respectivas 
competencias.

4.6.-  As  cuestións  litixiosas  xurdidas  sobre  a  interpretación,  modificación  e  resolución  do 
contrato,  e  efectos  desta  serán  resoltas  polo  órgano de  contratación,  previa  audiencia  ao  contratista.  
Contra os actos ós que se refire o artigo 40 TRLCSP poderá interponerse recurso administrativo especial  
en materia de contratación, sen que proceda a interposición  do recurso potestativo de reposición ou  ben 
directamente  recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso de  Lugo.  O recurso 
administrativo especial en materia de contratación presentarase ante o órgano de contratación, que se 
suxeita ao disposto nos artigos 40 e seguinte do TRLCSP. 

CLÁUSULA QUINTA. Procedemento de Selección e Adxudicación

5.1.- A forma de adxudicación do contrato de Servizo de Axuda a Domicilio na modalidade de 
libre concorrencia e  dependencia será o procedemento aberto, no que todo empresario interesado poderá 
presentar unha proposición, quedando excluída toda negociación dos termos do contrato,  de acordo co 
artigo  157  do  Texto  Refundido  da  Lei  de  Contratos  do  Sector  Público,  aprobado polo  Real  Decreto  
Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

5.2.-  Para  a  valoración  das  proposicións  e  a  determinación  da  oferta  economicamente  máis  
vantaxosa atenderase a varios criterios directamente vinculados ao obxecto do contrato, de conformidade 
co artigo 150.1 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto 
Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

CLÁUSULA SEXTA. Perfil de contratante



6.1.-  Co  fin  de  asegurar  a  transparencia  e  o  acceso  público  á  información  relativa  á  súa 
actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade, este Concello conta 
co Perfil de contratante ao que se terá acceso segundo as especificacións que se regulan na páxina web  
seguinte: www.castroderei.gal

6.2.- No perfil do contratante publicarase a licitación e a adxudicación do contrato, así como 
calquera outro dato e información referente a súa actividade contractual, de acordo co establecido no 
artigo 53 do TRLCSP.

CLÁUSULA SÉTIMA. ORZAMENTO DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN.

7.1.- O presuposto base de licitación fíxase nas cantidades
*  Servizo  de  modalidade  de  dependencia:  13,50€/hora+0,54€  correspondente  ó  importe  do 

IVE(4%) facendo un total de 14,04 €/hora (prezo tanto para hora ordinaria como extraordinaria). 
*  Servizo de modalidade de libre  concorrencia:  13,50€/hora+1,35€ €/hora,  correspondente ó 

importe do IVE(10%) facendo un total de 14,85 €/hora .
7.2.- A tódolos efectos entenderase que nas ofertas e nos prezos ofertados se encontran incluídas 

todas  as  contraprestacións  económicas  dos  custos  do  servizo,  como  os  de  organización  técnica  e 
empresarial do persoal asignado á súa prestación e á súa formación, así como as súas substitucións e 
baixas temporais,  gastos xerais, financeiros e impostos, beneficio industrial e os gastos de traslado e  
descanso do persoal auxiliar, así como todos os gastos que se orixinen á empresa adxudicataria como 
consecuencia do cumprimento das obrigas contempladas no presente prego. 

7.3.-As ofertas económicas que presenten os licitadores, non poderán superar en ningún caso o 
importe sinalado como orzamento base de licitación, e indicarán separadamente o importe do IVE que 
deba ser repercutido ó Concello de Castro de Rei en cumprimento do disposto no artigo 87.2 do TRLCSP.

7.4.-Este prezo poderá ser mellorado á baixa polos licitadores.
7.5.-O montante previsto de horas a contratar queda establecido como segue:

Estimación horas/ano Prezo sen IVE Incremento IVE TOTAL ANUAL.

25.788 h. Dependencia
348.138,00 € 13.925,52 € 362.063,52 €

2.520 h. Libre concorrencia
34.020,00 €  3.402,00 €  37.422,00 €

TOTAL ANUAL: 
382.158,00 €        17.327,52 € 399.485,52 €

TOTAL PREZO DO CONTRATO ( 2 ANOS )  798.971,04 €.

7.6.- En función das necesidades da prestación do servizo, as horas anuais fixadas poderán sufrir 
variacións, que, en todo caso, serán obrigatorias para o contratista.

7.7.- O número de horas do contrato son unha estimación polo que o contratista só terá dereito a  
percibir o importe das horas efectivamente realizadas e sen que a redución de horas xere dereitos de 
indemnización para o adxudicatario.

7.8.- Dado que o número de horas do contrato é unha estimación, no caso de que sexa necesario 
un aumento no número de horas de prestación do servizo o Concello poderá modificar (previa tramitación 
do  expediente  que  acredite  a  dispoñibilidade  orzamentaria)  –ao  abeiro  do artigo 106 do  TRLCSP-  o 
contrato incrementando o número de horas de atención cun custo máximo que non poderá superar o 20% 
do prezo de licitación do contrato excluído o IVE.

7.9.- O período de tempo nos desprazamentos aos domicilios para prestar o servizo, considerase 
incluído no prezo do contrato por hora realizada.

7.10.-O Valor estimado do presente contrato, tendo en conta o establecido no artigo 76 LCSP 
(importe total, sen incluír IVE, prevendo as eventuais prórrogas – 4 anos -), é o seguinte:

 *horas/dependencia. 25.788*13,50 €*4 anos   =                       1.392.552,00 € 
 *horas/libre concorrencia. 2.520* 13,50 €*4 anos =                                    136.080,00 €    
TOTAL VALOR ESTIMADO DO CONTRATO =                      1.528.632,00  €

CLÁUSULA OITAVA. FINANCIACIÓN.



8.1.- A execución do presente contrato financiarase con carácter plurianual.
8.2.- O gasto derivado desta contratación farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria  

231.22799 do vixente orzamento da Corporación.
8.3.- O contrato cofinanciase coa subvención que anualmente ven outorgando a Xunta de Galicia 

a través da Consellería competente en cada caso, mediante as subvencións destinadas á cofinanciación da  
prestación de servizos sociais polas corporacións locais, polo que o presente contrato queda sometido á 
condición  resolutoria  da  percepción  da  correspondente  financiación  da  Xunta  de  Galicia.  Asímesmo 
cofinanciase coa subvención da Deputación de Lugo, financiación do SAF de prestación básica en réxime 
de acceso en libre concorrencia e tamén cofinanciase con fondos propios do concello e aportacións dos  
usuarios. 

8.4.- De conformidade co establecido no artigo 174 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a realización do  
gasto plurianual para os exercicios de 2019 e 2020 e 2021, quedará subordinada á existencia de crédito 
axeitado e suficiente no Presuposto Xeral do Concello para ditos anos.

8.5.- Da mesma forma e en caso de prórroga, a eficacia do contrato quedará condicionada á 
existencia de crédito axeitado e suficiente nos correspondentes Orzamentos Xerais do Concello para este 
fin.

CLÁUSULA NOVENA. REVISIÓN DE PREZOS

9.1.-  O prezo do contrato non estará  suxeito a  revisión,  en razón ao previsto no artigo 89 do 
TRLCSP. 

CLÁUSULA DÉCIMA. DURACIÓN DO CONTRATO.

10.1.- O contrato terá un prazo máximo de execución inicial de dous (2) anos, a contar dende o día 
que se estipule no contrato.

10.2.- O contrato poderá ser prorrogado por acordo expreso do órgano de contratación por períodos 
de un ano,  sen que a duración total do contrato, incluídas as prórrogas poida exceder de 4 anos, sendo tal 
prórroga obrigatoria para o empresario, ao amparo do disposto no artigo 23.2 do TRLCSP. 

10.3.- No caso de que o contrato se prorrogue, manteranse inalterados os prezos unitarios iniciais.
10.4.- Se chegado o término do período de contratación, inicial  ou prorrogado, o Concello de 

Castro de Rei non conta cun novo adxudicatario, a empresa contratista deberá continuar a prestación do 
servizo ata que un novo adxudicatario ou o propio Concello se faga cargo do mesmo ata un máximo de 4 
meses, nas condicións vixentes nesa data.

10.5.- Ao ter o presente contrato a consideración de plurianual, respectaranse en todo caso, os 
límites previstos no artigo 174.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o  
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, salvo que o Pleno, de acordo co previsto no 
artigo 174.5 do mencionado texto legal, eleve as porcentaxes a que se refire o artigo 174.3 anteriormente  
mencionado.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. GARANTÍA PROVISIONAL.

11.1.- Ao abeiro do disposto no artigo 103.1 do TRLCSP, non resulta esixible a prestación de  
garantía provisional.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. CAPACIDADE PARA CONTRATAR.

12.1.- Poderán presentar proposicións as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras,  
que teñan plena capacidade de obrar, non estean incursas en prohibicións de contratar, e acrediten a súa 
solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.

12.2.-Os licitadores deberán ser persoas físicas ou xurídicas cuxa finalidade ou actividade teña  
relación  directa  co  obxecto  do  contrato,  segundo  resulte  dos  seus  respectivos  estatutos  ou  regras 
fundacionais e dispoñan dunha organización con elementos persoais e materiais suficientes para a debida 
execución do contrato.

12.3.-  As  empresas  que  concorran  á  licitación  deberán  estar  debidamente  autorizadas  de 
conformidade co establecido no Título VIII da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, na normativa  



reguladora do réxime de autorización e acreditación dos programas e centros de servicios sociais, e de 
conformidade co disposto na Lei 39/2006, de 14 de decembro e no Decreto 254/2011, de 23 de decembro, 
polo que se regula ó réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servicios sociais en 
Galicia e na correspondente normativa estatal e autonómica de desenvolvemento.

12.4.- A capacidade de obrar dos empresarios acreditarase:
a) A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas, mediante a escritura 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. 

b) A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros 
da Unión Europea, pola súa 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. 

c) Os demais empresarios estranxeiros, con informe da Misión Diplomática Permanente de España 
no  Estado  correspondente  ou  da  Oficina  Consular  en  cuxo  ámbito  territorial  radique  o  domicilio  da  
empresa, na que se faga constar, previa acreditación pola empresa, que figuran inscritas no Rexistro local  
profesional, comercial ou análogo ou, na súa falta, que actúan con habitualidade no tráfico local no ámbito  
das actividades ás que se estende o obxecto do contrato así como o informe de reciprocidade a que se refire 
o artigo 55 do TRLCSP, ou no caso de contratos suxeitos a regulación harmonizada, que dito estado é 
signatario do acordo sobre contratación pública da organización mundial do comercio. 

12.5.-  A proba por  parte  dos  empresarios  da  non concorrencia  dalgunha  das  prohibicións  de 
contratar do artigo 60 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real 
Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, poderá realizarse:

a)  Mediante  testemuño xudicial  ou  certificación  administrativa,  segundo os  casos,  e  cando o 
devandito documento non poida ser expedido pola autoridade competente, poderá ser substituído por unha 
declaración  responsable  outorgada  ante  unha  autoridade  administrativa,  notario  público  ou  organismo 
profesional cualificado. 

b) Cando se trate de empresas de Estados membros da Unión Europea e esta posibilidade estea 
prevista na lexislación do Estado respectivo, poderá tamén substituírse por unha declaración responsable,  
outorgada ante unha autoridade xudicial. 

12.6.- No caso de unións de empresarios estarase ó disposto no artigo 59 do TRLCSP.
12.7.-  Os  empresarios  que  concorran  agrupados  en  unións  temporais  quedarán  obrigados 

solidariamente, e deberán nomear un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes 
para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que do contrato se deriven ata a extinción do mesmo, sen 
prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagos de contía  
significativa.

12.8.-  A efectos de licitación, os empresarios que desexen concorrer  integrados nunha unión 
temporal deberán indicar os nomes e circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así 
como que asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal  en caso de resultar 
adxudicatarios do contrato.

12.9.- No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal deberá formalizar a mesma, en 
escritura pública, dentro do prazo de quince días seguintes ó da data en que reciba a notificación da 
adxudicación.

12.10.- Non poderán concorrer á licitación aquelas empresas que participasen na elaboración das 
especificacións técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participación poida provocar  
restricións  á  libre  concorrencia  ou  supor  un  trato  privilexiado  con  respecto  ó  resto  das  empresas  
licitadoras (artigo 56.1. TRLCSP).

12.11.-  Os  que  contraten  coa  Administración,  poderán  facelo  por  si,  ou  mediante  a 
representación de persoas debidamente facultadas para iso.

               12.12.-  Documentos que acrediten, no seu caso, a representación. Os que comparezan ou asinen  
ofertas en nome doutro, deberá aportar copia notarial do poder de representación bastanteado por notario.
Datos  da  persoa  que  ostenta  a  representación  do  licitador  cuxa  identidade  comprobará  a  Mesa  de 
contratación.
No caso de que o representante non posúa DNI deberá presentar fotocopia lexitimada notarialmente ou 
compulsada polo órgano administrativo competente, do documento que lle substitúa regulamentariamente, 
(artigo 146.1 a) TRLCSP e 21 RGLCAP).
Se a empresa fose persoa xurídica o poder deberá figurar inscrito, no seu caso, no Rexistro Mercantil.
Se se trata dun poder para acto concreto non é necesaria a inscrición no Rexistro Mercantil, de acordo co 
art. 94.5 do Regulamento do Rexistro Mercantil.



CLÁUSULA DÉCIMO TERCEIRA. CLASIFICACIÓN.

13.1.- En base ao disposto no artigo 65.1 b) do TRLCSP, non se esixe clasificación.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. PRAZO E PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS.

14.1.- O concello de Castro de Rei publicará anuncios de licitación no Diario Oficial da Unión  
Europea, no Boletín Oficial do Estado e no Boletín Oficial da Provincia de Lugo así como no perfil do  
contratante do concello (www.castroderei.gal).

Tendo en conta  que os anuncios  se prepararán e enviarán por medios electrónicos e  que se 
ofrecerá acceso por medios electrónicos ós pregos e á documentación complementaria, de conformidade 
co  artigo  156  de  TRLCSP,  o  prazo  de  presentación  das  ofertas  será  de  CORENTA (40)  DÍAS 
NATURAIS contados dende a data de envío do anuncio do contrato á Comisión Europea. 

As ofertas presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Castro de Rei, (Praza Maior nº 1, CP 
27250- Castro de Rei-Lugo) en horario de atención ao público (de 9:00 14:00 horas), dentro do prazo 
sinalado anteriormente.  No suposto de que o último día de presentación das proposicións coincida en 
inhábil (sábado ou festivo) o prazo prorrogase ata ó seguinte día hábil. 

14.2.-  As proposicións poderán presentarse,  por correo,  por telefax,  en  calquera  dos lugares 
establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas.

14.3.- Cando as proposicións se envíen por correo,  o empresario deberá xustificar a data de  
imposición do envío na oficina de Correos e anunciar ao órgano de contratación a remisión da oferta 
mediante  télex,  fax  (982-314061)  ou  telegrama  no  mesmo día,  consignándose  o  título  completo  do 
obxecto do contrato e nome do licitador.

14.4.- Sen a concorrencia de ambos requisitos, non será admitida a proposición se é recibida polo 
órgano  de  contratación  con  posterioridade  á  data  de  terminación  do  prazo  sinalado  no  anuncio  de 
licitación.  En  todo  caso,  transcorridos  dez  días  naturais  seguintes  a  esa  data  sen  que  se  recibise  a  
documentación, esta non será admitida.

14.5.- Cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición sen prexuízo do establecido no 
artigo  147  do Texto  Refundido  da  Lei  de  Contratos  do  Sector  Público,  aprobado polo Real  Decreto 
Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro. 
Tampouco poderá subscribir ningunha proposta en unión temporal con outros se o fixo individualmente ou 
figurara en máis dunha unión temporal. A infracción destas normas dará lugar á non admisión de tódalas 
propostas por el subscritas.

14.6.- Se algunha proposta económica carecera de concordancia coa documentación examinada e 
admitida,  excedera  do orzamento de licitación ou variara  substancialmente o modelo establecido, será  
descartada pola Mesa de Contratación.

14.7.- A presentación dunha proposición supón a aceptación incondicionada polo empresario das 
cláusulas do presente Prego, sen excepción algunha.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. CONTIDO DAS PROPOSICIÓNS.

15.1.- As proposicións constarán de 3 sobres pechados, identificados no seu exterior coa seguinte 
referencia de “  Proposición para tomar parte no procedemento aberto convocado para contratar o 
Servizo de Axuda a Domicilio na modalidade de libre concorrencia e dependencia do concello de 
Castro de Rei”, e co nome e apelidos ou razón social da empresa licitadora, números de teléfono e de fax,  
e  dirección  de  correo  electrónico,  de  dispor  deles,  así  como coa  firma  do  licitador  ou  persoa  que  o  
represente.

15.2.- SOBRE Nº1.- Subtitulado “Documentación Xeral”
1º.-  Neste sobre, e de conformidade co disposto na Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ós  

emprendedores  e  a  súa  internacionalización,  así  como  de  conformidade  co  disposto  no  artigo  146, 
parágrafo  4  do  TRLCSP  poderá  substituirse  a  presentación  da  documentación  que  se  relaciona  a 
continuación,  por  unha declaración  responsable  indicando que cumpre  as  condicións establecidas 
legalmente para contratar coa  administración.  Esta  declaración  no  modelo  que  se  incorpora  como 
ANEXO I, polo tanto, será a única documentación a incluír neste sobre no momento da presentación das 
ofertas. 

 O licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicación, deberá acreditar ante o órgano de 

http://www.castroderei.gal/


contratación, previamente á adxudicación do contrato a posesión e validez dos documentos esixidos; sendo 
o momento decisivo para apreciar a concorrencia dos requisitos de capacidade e solvencia esixidos para 
contratar coa administración o de finalización do prazo de presentación de proposicións.

 En todo caso, o órgano de contratación poderá solicitar, en calquera momento anterior á adopción 
da proposta de adxudicación, que os licitadores aporten a documentación acreditativa do cumprimento das 
condicións establecidas para ser adxudicatario do contrato.

2º.-  Polo tanto, o documento ou documentos que acrediten a personalidade do empresario e a 
representación, no seu caso, do asinante da proposición, presentaranse no seu momento, na forma seguinte:

2.1.) Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais. Se se trata de 
persoas  xurídicas  deberán presentar  escritura  de constitución,  e  de  modificación no seu caso,  
inscritas  no  Rexistro  Mercantil,  cando  este  requisito  fose  exixible  conforme  á  lexislación 
mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, deberan presentar o documento de constitución,  
estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que se regula a súa actividade,  
inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial que fose preceptivo.

2.2.).  As  empresas  non  españolas  de  Estados  membros  da  Unión  Europea  ou  signatarios  do 
Acordo sobre o Espazo Económico Europeo,  haberán de acreditar  a  súa  capacidade de obrar 
mediante  presentación  de  certificación  ou  declaración  xurada  de  estar  inscritas  nalgún  dos 
rexistros que se indican no Anexo I do Regulamento Xeral da LCAP, de acordo coas disposicións 
comunitarias de aplicación.

2.3.) Os restantes empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar mediante 
informe expedido pola representación diplomática española no Estado correspondente, na que se 
faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou análogo, o una súa  
falta, que actúan con habitualidade no tráfico local no ámbito das actividades que constitúen o 
obxecto  do  contrato.  Así  mesmo  deberán  aportar  informe  da  respectiva  misión  diplomática 
permanente  española  ou  da  Secretaría  Comercial  de  Comercio  Exterior  do  Ministerio  de 
Economía  e  Competitividade relativo a que o Estado da  súa  procedencia  admite á  súa  vez  a 
participación de empresas españolas na contratación coa Administración e cos entes, organismos e 
entidades  do  sector  público  asimilables  ós  enumerados  no  artigo  3  do  TRLCSP,  en  forma 
substancialmente análoga ou, de tratarse dun contrato suxeito a regulación harmonizada, que dito 
Estado é signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial do Comercio 
(artigo 55 TRLCSP).

2.4.) Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro, presentarán copia notarial do 
poder de representación, verificado de suficiencia por letrado en exercicio ou por notario. 
— Se o licitador fose persoa xurídica, este poder deberá figurar inscrito no Rexistro Mercantil,  
cando sexa esixible legalmente.
—  Igualmente a persoa con poder verificado de suficiencia a efectos de representación, deberá 
acompañar fotocopia compulsada administrativamente ou testemuño notarial do seu documento 
nacional de identidade.

2.5.) Se varios empresarios acoden á licitación constituíndo unha unión temporal, cada un deles 
deberá  acreditar  a  súa  personalidade  e  capacidade,  indicando  os  nomes  e  circunstancias  dos 
empresarios  que  a  subscriban,  a  participación  de  cada  un  deles,  así  como o  compromiso  de  
constituírse formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar adxudicatarios do 
contrato, e a designación dun representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes 
para exercitar os dereitos e cumprir as obrigacións que do contrato derívense ata a extinción do 
mesmo, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas 
para cobros e pagos de contía significativa. As empresas que liciten en unión temporal, deberán  
acreditar individualmente os requisitos de solvencia económica, financieira e técnica.

2.6.) Declaración responsable de non estar incurso nunha prohibición para contratar das recollidas 
no artigo 60 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real  
Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro. Esta declaración incluirá a  manifestación de 
atoparse ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas  
polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba  
presentarse, antes da adxudicación, polo empresario a cuxo favor se vaia a efectuar esta.



Axustado ao seguinte modelo:

D./Dª…………………………………………………..con   D.N.I…………………e  domicilio  en  
…………………………………………………………………….. provincia de ……………………………  
rúa  ……………………………………………………………………………………………  número  
…………………….  En  nome  propio  ou  en  representación  da  empresa  á  que  representa  no  
procedemento  de  adxudicación  do  contrato  de  prestación  do  servicio  
………………………………………………………………………………….:

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están incursos  
en prohibicións de contratar coa administración establecidas no artigo 60 do Texto Refundido da  
Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de 
novembro.  Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e  
coa Seguridade Social.

(Lugar, data e sinatura do propoñente).

2.7.) Pago do IAE (Imposto de Actividades Económicas). Declaración responsable firmada polo 
licitador de atoparse ó corrente no pago do IAE correspondente á actividade concreta sobre a que 
se oferta e na que se faga constar que non se deu de baixa na matricula do citado imposto.

2.8.)  Documentos  que  xustifiquen  o  cumprimento  dos  requisitos  de  solvencia  económica, 
financeira e técnica ou profesional.

A solvencia  económica  e  financeira  do  empresario  acreditarase  mediante  a  presentación  dos 
seguintes documentos:

a) Xustificante  da  existencia  dun  seguro  de  indemnización  por  riscos  profesionais  que 
garanta unha contía equivalente á deste contrato, así como o compromiso da súa renovación ou  
prórroga que garante o mantemento da súa cobertura durante toda a execución do contrato.
b) Declaración sobre o volume global de negocios, mediante a presentación da declaración 
anual de operacións con terceiros, referido ós tres últimos exercicios. Entenderase acreditada a 
solvencia económica se a declaración de menor importe nos 3 últimos anos é superior o prezo 
anual do contrato.

A solvencia técnica dos empresarios acreditarase polos seguintes medios.
a) A relación dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos 
últimos cinco anos que inclúa importe, datas e beneficiarios públicos e privados dos mesmos,  
acompañada de certificados de boa execución para os máis importantes.
b) O compromiso  de  adscribir  á  execución  do  contrato  os  medios  persoais  e  materiais 
suficientes para levar a a cabo adecuadamente, medios que deberá detallar na súa oferta, e cuxa 
efectiva  adscrición  considerase  obrigación  esencial  aos  efectos  previstos  no  artigo  223.f)  do 
TRLCSP (artigo 64 TRLCSP).

  Os licitadores inscritos no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas das  
Administracións Públicas, poderán acreditar, a tenor do reflectido nel e agás proba en contrario, as 
súas condicións de aptitude en canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, 
habilitación  profesional  ou  empresarial,  solvencia  económica  e  financeira,  e  clasificación, 
mediante a presentación en formato papel dunha certificación expedida polo Rexistro acreditativa 
destas  circunstancias  acompañada  dunha  declaración  responsable  na  que  se  manifeste  que  as 
circunstancias reflectidas na certificación non experimentaron variación. Os membros da Mesa de 
Contratación poderán en todo momento acceder ás certificacións do Rexistro relativas ás empresas 
que  concorran  aos  procedementos  de  contratación  en  curso,  asinando  electronicamente  a 
declaración de pertinencia de acceso.

2.9.) Documento de habilitación empresarial ou profesional. Os licitadores deberán acreditar estar 
en  posesión  da  autorización  de  entidade  prestadora  de  servizos  sociais  e  contar  con  tódalas 



autorizacións e habilitacións esixidas na Lei  13/2008 de servizos sociais de Galicia  e  demais  
normativa de desenvolvemento para prestar o programa de axuda no fogar.

2.10.) Copia do CIF da empresa no caso de ser persoa xurídica e do D.N.I. no caso de ser persoa  
física.

2.11) As empresas estranxeiras presentarán declaración de someterse á Xurisdición dos Xulgados 
e Tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto 
puidesen xurdir  do contrato,  con renuncia,  no seu caso,  ao foro xurisdicional estranxeiro que 
puidese corresponder ao licitador.

2.12) Declaración de empresas vinculadas. No caso de que a empresa concorra á licitación con  
empresas pertencentes a un mesmo grupo 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.

2.13.) Autorización para a cesión de información relativa á obrigas tributarias e da Seguridade 
Social  co Estado  e  Comunidade Autónoma en  procedementos  de contratación. Axustarase  ao 
seguinte modelo:

D./Dª                                                      con DNI número ………………….…… e residencia en  
……………………………………… provincia de                           rúa ………………….……….  
Número ……………… actuando en nome propio ou da empresa ……………………………………..  
á  que  representa  no  procedemento  de  adxudicación  polo  procedemento  aberto  
……………………………………………………..:
Autoriza  á  administración  contratante  a  solicitar  a  cesión  de  información  por  medios  
informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas obrigas  
tributarias co Estado e coa Comunidade Autónoma de Galicia e da Seguridade Social para os  
efectos do procedemento de contratación do expediente anteriormente indicado, de acordo co  
establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter  
persoal, lei do imposto sobre a renda das persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e  
outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre  
que o órgano de contratación o estime oportuno.

(Lugar data e sinatura do propoñente)

2.14) Declaración responsable de non ter sido adxudicataria ou ter participado na elaboración das 
especificacións técnicas ou dos documentos preparatorios do contrato, nin ser empresa vinculada 
a elas, entendéndose por tales as que se encontran nalgún dos supostos previsto no artigo 42 do 
Código de Comercio. Axustarase ao seguinte modelo:

D./Dª ……………………………………………….. con D.N.I ……………………………… e domicilio  
en  ……………………………………………………………………..  provincia  de  ……………  rúa  
………………………………………………  número  …………………….  En  nome  propio  ou  en  
representación  da  empresa  á  que  representa  no  procedemento  de  adxudicación  do  contrato  
(Título)……………………………………….: 

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 

Primeiro. Ter plena capacidade de obrar. 
Segundo. Dispor das condicións de solvencia económica e financeira e profesional ou técnica,  
para celebrar contratos co sector público. 
Terceiro. Non ter participado na elaboración das especificacións técnicas ou dos documentos  
preparatorios  do  contrato  sempre  que  dita  participación  poida  provocar  restricións  á  libre  
concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ó resto das empresas licitadoras. 
Cuarto. Contar coa habilitación empresarial ou profesional que, no seu caso, sexa esixible para  
a realización da actividade ou prestación que constitúa o obxecto do contrato. 

(Lugar, data e firma do propoñente).



2.15) 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.
2.16.) Toda a documentación a presentar polos licitadores haberá de ser documentación orixinal 
ou ben copias que teñan carácter de auténticas ou compulsadas conforme á lexislación vixente na 
materia.

DE CONFORMIDADE CO ARTIGO 59 DA DIRECTIVA 2014/24/UE DO PARLAMENTO 
EUROPEO  E  DO  CONSELLO  DE  26  DE  FEBREIRO  DE  2014,  OS  LICITADORES 
PODERÁN SUBSTITUIR A PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 
ANTERIORMENTE DENTRO DO SOBRE 1 POLO DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO 
DE CONTRATACIÓN (DEUC)

O contido deste DEUC (formulario normalizado) regúlase no Regulamento de Execución (UE) 
2016717  da  Comisión  de  5  de  xaneiro  de  2016  que  se  atopa  disponible  na  páxina  web: 
http://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf.

A inclusión errónea de documentación que deba estar incluida no sobre 2 e/ou sobre 3 dentro 
do sobre  1,   implicará  automáticamente  o  rexeitamento  da proposición  por vulnerar os 
principios de discriminación e igualdade de trato.

15.3.  SOBRE Nº 2.-  Subtitulado “Oferta relativa a criterios avaliables mediante xuízo de 
valor” 
Conterá toda a documentación técnica necesaria para a valoración das proposicións presentadas 
dacordo cos criterios avaliables mediante xuizo de valor que se indican na cláusula 16 deste prego 
de cláusulas administrativas particulares.
O sobre nº 2 non poderá conter información que permita coñecer a oferta económica dos 
licitadores ou determinar a puntuación que que éstes acadarían en base os criterios do sobre  
nº 3.

15.4  SOBRE Nº 3.- Subtitulado “Proposición económica e relativa aos criterios avaliables 
automáticamente”

15.4.1.-Neste  sobre  incluirase  a  proposición  económica  axustada  estritamente  ao  modelo 
recollido no ANEXO nº II do presente Prego e a restante documentación relativa aos criterios avaliables 
automáticamente previstos na cláusula 16 deste prego. 

15.4.2.- Os documentos a presentar polo licitador serán orixinais debidamente firmados e selados 
15.4.3.- Será motivo de exclusión da licitación o feito de que a documentación incluída neste  

sobre  non  estea  subscrita  na  súa  totalidade  (asinada  en  tódalas  follas)  polo  licitador,  así  como  as 
proposicións  que  conteñan  omisións,  erros  ou  tachaduras  que  impidan  coñecer  claramente  o  que  a 
Administración estime fundamental para considerar a oferta. Na proposición deberá indicarse como partida 
independente o Imposto sobre o valor engadido, ( IVE), que deba ser repercutido.

Todos os importes da proposición económica deberán consignarse en letra e número. No caso de 
que  existan  discrepancias  entre  o  importe  consignado  en  letra  e  o  importe  consignado  en  número,  
prevalecerá o importe consignado en letra.

A  falta de presentación dentro do sobre nº 3 desta documentación dará lugar á automática  
exclusión do procedemento de adxudicación do licitador incurso nesta circunstancia.

As proposicións presentadas, tanto as declaradas admitidas como as rexeitadas sen abrir ou as  
desestimadas unha vez abertas, serán arquivadas no seu expediente. Adxudicado o contrato e transcorridos 
os prazos para a interposición de recursos sen que se teñan interposto, a documentación que acompaña ás  
proposicións quedará a disposición dos interesados puidendo o concello proceder á súa destrución se a 
mesma non tivese sido retirada no prazo de seis meses dende a notificación da adxudicación.

15.4.4.- O empresario que licite en unión temporal con outros empresarios non poderá, á súa vez, 
presentar  proposicións  individualmente,  nin  figurar  en  máis  dunha  unión  temporal  participante  na 
licitación. O incumprimento desta prohibición dará lugar á non admisión de todas as proposicións por el 
subscritas (artigo 145.3 TRLCSP).



CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. Criterios de selección

16.1.- Os criterios de selección que servirán de base para a adxudicación do contrato serán os 
seguintes por orde de puntuación:

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE XUIZO DE VALOR
 Proxecto de traballo da empresa: Ata dez puntos.
O proxecto de traballo estará debidamente indicado e estructurado por cada un dos seguintes 
apartados, que deberá  ter unha extensión máxima de 20 folios, a dúas caras, folios DIN A4, tipo 
de letra Arial 11.

Os distintos aspectos que serán obxecto de valoración serán os seguintes:
.- Organización, xestión, metodoloxía e funcionamento do servizo (máximo 2 puntos).
.- Recursos técnicos, materiais e humanos, así como a adecuación do proxecto á realidade social,  
económica e xeográfica de Castro de Rei (máximo 2 puntos).
.- Proxecto de xestión de calidade, con indicación dos mecanismos de control e avaliación da 
xestión do servizo e sistemas de avaliación da calidade da atención ao/a usuario/a (máximo 2 
puntos).
.-  Plan de formación do persoal,  que indique horas  anuais,  contido e calendario (máximo 2  
puntos).
.- Programa informático e documental e soportes utilizados para a supervisión, coordinación do 
servicio e organización do traballo cos usuarios, auxiliares de SAF e municipal especificando as  
funcións de coordinación e supervisión (máximo 2 puntos).

CRITERIOS AVALIABLES AUTOMÁTICAMENTE
 Oferta Económica : Prezo: Ata dez puntos, a saber:
.- Servizo de modalidade de dependencia: ata 5 puntos
.- Servizo de modalidade de libre concorrencia: ata 5 puntos

A proposición  que  oferte  o  prezo  máis  baixo,  por  cada  un  dos  servizos,  obterá  a  máxima 
puntuación e as proposicións que presenten o prezo tipo de licitación obterán cero puntos. As restantes 
proposicións valoraranse de forma proporcional.

 Melloras no servizo: Ata 8  puntos.
               Servicio de podoloxía sen coste: Ata 4 puntos. Puntuarase con arreglo ó seguinte baremo:

a) 1,00 punto por unha sesión anual de podoloxía dirixida a cada usuario do servicio.
b) 2,00 puntos por dúas sesión anuais de podoloxía dirixida a cada usuario do servicio.
c) 4,00 puntos por tres sesión anuais de podoloxía dirixida a cada usuario do servicio.
Servicio  de  Podoloxía  sen  coste,  para  persoas  en  situación  de  dependencia  ou  dependencia  
temporal: Ata 4 puntos. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA. Mesa de Contratación

 A Mesa de Contratación, de acordo co establecido no artigo 320 e no punto 10 da Disposición  
Adicional Segunda do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto 
Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, en relación co artigo 21.2 do Real Decreto 817/2009, de 8 de 
maio,  polo que se desenvolve parcialmente a  Lei 30/2007,  de 30 de outubro, de Contratos do Sector  
Público  estará  presidida  polo  sr.  alcalde-presidente e  actuará  como  secretario  un  funcionario  da 
Corporación don Manuel Lamela Ónega. 

Formarán parte dela os seguintes vogais:
.- Dona María Josefa Fernández Legaspi, secretaria do concello.
.- Dona Isabel María Pernas Sánchez, interventora do concello.
.-  Don Roberto Lorenzo  Fernández,  concelleiro  de  infraestructuras  (vías  e  obras)  e  comercio 

(feiras e mercados e servizos veterinarios) do concello.
               .-  Dª. María Josefa López López, concelleira delegada de familia, benestar, dependencia e 
autonomía persoal,   

Ás  reunións  da  Mesa  de  contratación  poderán  incorporarse  os  funcionarios  ou  asesores 
especializados que resulten necesarios, segundo a natureza dos asuntos a tratar, os que actuarán con voz  
pero sen voto.



CLÁUSULA DÉCIMO OITAVA. Apertura de Proposicións.

18.1.-  A Mesa  de  Contratación  constituirase  no día  e  hora  sinalado polo  seu Presidente,  con 
antelación suficiente para o seu coñecemento, cualificando a documentación administrativa contida nos 
sobres “ Nº1”, a cuxo efecto o seu Presidente ordeará a apertura dos sobres nº 1 e o Secretario certificará a  
relación dos documentos que figuren en cada un deles. A Mesa poderá conceder, se o estima conveniente, 
un  prazo  non  superior  a  tres  días  para  que  o  licitador  corrixa  os  defectos  ou  omisións  corrixibles 
observados na documentación presentada. Esta comunicación poderá facerse verbalmente, por fax ou vía 
correo electrónico aos interesados e anunciarao no taboleiro de anuncios do concello e na súa páxina web.

Para os efectos do establecido nos artigos 54 a 64 do TRLCSP, a Mesa e o órgano de contratación  
poderán recabar do empresario aclaracións sobre as certificacións e documentos presentados ao requirirlle 
a presentación doutros complementarios.

A Mesa, unha vez cualificada a documentación e subsanados, no seu caso, os defectos ou omisións 
da documentación presentada, procederá a determinar as empresas que se axusten aos criterios de selección 
fixados neste prego, con pronunciamento expreso dos admitidos á licitación, os rexeitados e as causas do 
seu rexeitamento.

18.2.-  Posteriormente  reunirase a  Mesa,  debidamente  convocada polo seu  Presidente,  en  acto 
público, para proceder a apertura dos sobres “Nº 2” e remitir a valoración da documentación contida no 
citado sobre Nº 2 ós servicios técnicos presentes no acto para a súa avaliación e ponderación. Unha vez 
fixada a proposta de puntuación obtida polos licitadores convocarase a estes para o acto público de apertura 
de  ofertas  económicas  e  criterios  de  adxudicación  avaliables  automáticamente  do  sobre  “Nº  3“.  A 
convocatoria  para  a  apertura  dos   citados  sobres   publicarase  no  perfil  do  contratante  do  órgano  de 
contratación cunha antelación mínima de 3 días hábiles a súa celebración.

18.3.- As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento 
de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos.

18.4.- A Mesa á vista das proposicións e demais circunstancias que teñan que terse en conta e en 
atención  ao  informes  técnicos  e  asesoramentos  que  se  estime oportuno  solicitar,  valorará  as  distintas  
proposicións,  clasificándoas  en  orde  decrecente  de  valoración  e proporá  ao  órgano de  contratación,  a 
adxudicación a favor do licitador que tivese presentado a oferta economicamente máis vantasoxa, segundo 
proceda de conformidade cos criterios recollidos no presente prego.

Dita proposta non crea dereito algún a favor do licitador proposto fronte ao Concello (artigo 160.2 
TRLCSP).

CLÁUSULA  DÉCIMO  NOVENA.  CRITERIOS  PARA  RESOLVER  EVENTUAIS 
EMPATES.

De conformidade co establecido na Disposición Adicional 4ª  do Texto Refundido da  Lei  de 
contratos do sector público, cando unha ou varias proposicións igualen, nos seus termos, á máis vantasoxa 
dende  o  punto  de  vista  dos  criterios  que  serven  de  base  para  a  adxudicación,  terán  preferencia  na  
adxudicación do contrato as proposicións presentadas por aquelas  empresas  que acrediten ter  na  súa 
plantilla un número de traballadores con discapacidade superior ao 2%. Se aínda así persistira o empate, 
terá preferencia na adxudicación do contrato o licitador que dispoña de maior porcentaxe de traballadores 
fixos con discapacidade na súa plantilla.

Os licitadores que pretendan contar na adxudicación coa preferencia regulada nos parágrafos 
anteriores, deberán aportar, ao tempo de presentar a súa proposición, a seguinte documentación:

.-  Documento TC2, ( relación nominal de traballadores),  correspondente a todo o persoal da 
empresa correspondente ao mes inmediatamente anterior á data de presentación da proposición.

No  caso  de  que  aplicando  os  criterios  anteriores  se  manteña  o  empate,  convocarase  aos 
licitadores para realizar un sorteo ao azar.

O concello de Castro de Rei resérvase o dereito de declarar deserta a contratación se na súa 
apreciación libre e  discrecional das proposicións presentadas,  non conviñera  ningunha delas á  fin  da 
contratación.

CLÁUSULA VIXÉSIMA. Garantía Definitiva 

20.1.-  Os que resulten  adxudicatarios  dos contratos  deberán constituír  unha garantía  do 5% do 
importe de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido.



20.2.- Esta garantía poderá prestarse nalgunha das seguintes formas:

a) En efectivo ou en valores  de Débeda Pública,  con suxeición, en cada caso,  ás condicións  
establecidas  nas  normas  de  desenvolvemento  desta  Lei.  O  efectivo  e  os  certificados  de 
inmobilización dos valores anotados depositaranse na Caixa Xeral de Depósitos ou nas súas 
sucursais  encadradas  nas  Delegacións  de  Economía  e  Facenda,  ou  nas  Caixas  ou 
establecementos  públicos  equivalentes  das  Comunidades  Autónomas  ou  Entidades  locais 
contratantes ante as que deban fornecer efectos, na forma e coas condicións que as normas de 
desenvolvemento desta Lei establezan. 

b) Mediante aval, prestado na forma e condicións que establezan as normas de desenvolvemento 
desta Lei, por algún dos bancos, caixas de aforros, cooperativas de crédito, establecementos 
financeiros de crédito e sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, 
que deberá depositarse nos establecementos sinalados na letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado na forma e condicións que as normas de 
desenvolvemento desta Lei establezan, cunha entidade aseguradora autorizada para operar no 
ramo.  O certificado do seguro  deberá  entregarse  nos establecementos  sinalados  na  letra  a 
anterior.

20.3.- A garantía non será devolta ou cancelada até que se producise o vencemento do prazo de 
garantía e cumprido satisfactoriamente o contrato.

20.4.- Esta garantía responderá aos conceptos incluídos no artigo 100 do Texto Refundido da Lei de 
Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

CLÁUSULA  VIXÉSIMA  PRIMEIRA.  Ofertas  con  Valores  Anormais  ou 
Desproporcionados

21.1.-  No  caso  de  presentación  de  ofertas  que  se  consideren  con  valores  anormais  ou 
desproporcionados, procederase de conformidade co disposto no artigo 152.2 do TRLCSP e o disposto no  
artigo 85 do Real Decreto 1098/2001 de 12 de outubro polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de 
Contratos..

CLÁUSULA VIXÉSIMO SEGUNDA. Documentación a presentar para a adxudicación.

22.1.- Ó órgano de contratación requirirá ó licitador que presentase a oferta economicamente máis 
vantaxosa e para o caso de que o licitador seleccionado non presentase a documentación administrativa 
dentro do sobre 1 por ter presentado o DEUC (Documento Europeo Único de Contratación),  para que,  
dentro do prazo de dez días hábiles, a contar dende o seguinte a aquel en que recibise o requirimento,  
presente a documentación xustificativa do cumprimento dos requisitos previos a que fai referencia o artigo 
146.1 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público e recollida na cláusula 15.2 do presente  
prego así como de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social  
ou  autorice  ó  órgano  de  contratación  para  obter  de  forma  directa  a  acreditación  diso,  de  dispor  
efectivamente dos medios que se comprometese a adicar ou adscribir á execución do contrato conforme ó 
artigo  64.2  do  Texto  Refundido  da  Lei  de  Contratos  do  Sector  Público,  aprobado polo  Real  Decreto 
Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, e de ter constituído a garantía definitiva que sexa procedente.

22.2.- O momento decisivo para apreciar a concorrencia dos requisitos de capacidade e solvencia  
esixidos  para  contratar  coa  Administración  será  o  da  finalización  do  prazo  de  presentación  das 
proposicións.

CLÁUSULA VIXÉSIMO TERCEIRA. Adxudicación.

23.1.-Recibida a documentación solicitada, o órgano de contratación deberá adxudicar o contrato 
dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación. 

23.2.- En ningún caso poderá declararse deserta unha licitación cando exista algunha oferta ou 
proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego. 

23.3.-  A  adxudicación  deberá  ser  motivada,  notificarase  aos  candidatos  ou  licitadores  e, 
simultaneamente, publicarase no perfil de contratante. 



23.4.- Cando para a adxudicación do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, o 
prazo máximo para efectuar a adxudicación será de dous meses a contar desde a apertura das proposicións 
(artigo 161.2 TRLCSP)

23.5.- A notificación deberá conter, en todo caso, a información necesaria que permita ao licitador  
excluído  ou  candidato  descartado  interpoñer  recurso  suficientemente  fundado  contra  a  decisión  de 
adxudicación. En particular expresará os seguintes extremos:

 En relación cos candidatos descartados, a exposición resumida das razóns polas que 
se desestimase a súa candidatura.

 Con respecto dos licitadores excluídos do procedemento de adxudicación tamén en 
forma resumida, as razóns polas que non se  admitiu a súa oferta. 

 En todo caso, o nome do adxudicatario, as características e vantaxes da proposición 
do  adxudicatario  determinantes  de  que  fose  seleccionada  a  oferta  deste  con 
preferencia ás que presentasen os restantes licitadores cuxas ofertas fosen admitidas.

 Na notificación e no perfil de contratante indicarase o prazo en que debe procederse 
á súa formalización.

23.6.-  A notificación  farase  por  calquera  dos  medios  que  permiten  deixar  constancia  da  súa  
recepción polo destinatario.  En particular,  poderá  efectuarse por correo electrónico á dirección que os  
licitadores ou candidatos designasen ao presentar as súas proposicións, nos termos establecidos no artigo 
28 da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos. Con todo, o 
prazo para considerar rexeitada a notificación, cos efectos previstos no  artigo 43.2 da Lei 39/2015, de 1 de 
outubro, será de dez días naturais.

CLÁUSULA VIXÉSIMO CUARTA. Formalización do Contrato

24.1.- A formalización do contrato en documento administrativo, ao que se unirá un exemplar do 
prego de cláusulas administrativas e do de prescricións técnicas, efectuarase dentro do quince días hábiles  
seguintes a contar desde a data da notificación da adxudicación; constituíndo devandito documento título 
suficiente para acceder a calquera rexistro público. 

24.2.- Cando o adxudicatario sexa unha unión temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e  
con anterioridade á firma do contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal (artigo 59  
TRLCSP).

24.3.- O contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo do seu 
cargo os correspondentes gastos.

24.4.- Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a formalización do mesmo.

CLÁUSULA VIXÉSIMO QUINTA. Dereitos e Obrigas do Adxudicatario

25.1.- O contrato executarase con suxeición ao establecido no seu clausulado e nos pregos, e de  
acordo coas instrucións que para a súa interpretación dese ao contratista o órgano de contratación.

25.2.-  O contratista  será  responsable  da  calidade  técnica  dos  traballos  que  desenvolva  e  das 
prestacións e servizos realizados, así como das consecuencias que se deduzan para a Administración ou 
para  terceiros  das  omisións,  erros,  métodos  inadecuados  ou  conclusións  incorrectas  na  execución  do 
contrato.

25.3.-Será obrigación do contratista indemnizar todos os danos e prexuízos que se causen, por si  
ou por persoal  ou medios dependentes  do mesmo,  a  terceiros  como consecuencia  das  operacións que 
requira a execución do contrato.  Cando tales danos e prexuízos sexan ocasionados como consecuencia 
inmediata e directa dunha orde da Administración será responsable a mesma dentro dos limites sinalados 
nas leis (artigo 214 TRLCSP).

2.4.-  O  contratista  deberá  cumprir,  baixo  a  súa  exclusiva  responsabilidade,  as  disposicións 
vixentes en materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo ter ao seu 
cargo o persoal necesario para a realización do obxecto do contrato, respecto do que ostentará, para tódolos 
efectos, a condición de empresario.

25.5.- A empresa contratista asume a obrigación de exercer de modo real, efectivo e continuo, 
sobre o persoal integrante do equipo de traballo encargado da execución do contrato, o poder de dirección 
inherente a todo empresario.  En particular,  asumirá a negociación e pago dos salarios,  a concesión de 
permisos,  licenzas  e  vacacións,  as  substitucións  dos  traballadores  en  caso  de  baixa  ou  ausencia,  as  



obrigacións  legais  en  materia  de  Seguridade  Social,  incluído  o  abono  de  cotizacións  e  o  pago  de  
prestacións, cando cumpra, as obrigacións legais en materia de prevención de riscos laborais, o exercicio 
da  potestade disciplinaria,  así  como cantos  dereitos  e  obrigas  se deriven  da  relación contractual  entre 
empregado e empregador.

25.6.- A empresa contratista velará especialmente para que os traballadores adscritos á execución 
do  contrato  desenvolvan  a  súa  actividade  sen  extralimitarse  nas  funcións  desempeñadas  respecto  da 
actividade delimitada nos pregos como obxecto do contrato.

25.7.- Corresponde exclusivamente á empresa contratista a selección do persoal que formará parte 
do  equipo  de  traballo  adscrito  á  execución  do  contrato.  A empresa  contratista  procurará  que  exista 
estabilidade no equipo de traballo, e que as variacións na súa composición sexan puntuais e obedezan a 
razóns xustificadas, en orde a non alterar o bo funcionamento do servizo, informando en todo momento ó 
Concello.

25.8.- Ós efectos do establecido no artigo 223 do TRLCSP as obrigas establecidas nesta cláusula 
en material laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo teñen o carácter de obrigas  
contractuais esenciais cuxo incumprimento dará lugar á resolución do contrato. Para o cumprimento desta 
obriga a empresa contratista deberá manter actualizado en todo momento ó longo da vida do contrato os 
correspondentes certificados de atoparse ó corrente coa Seguridade Social e coa Administración Tributaria 
que se presentarán, cando sexa procedente, xunto coas correspondentes facturas para a súa tramitación e  
abono.

25.9.- O contratista  está  obrigado a  dedicar  ou  adscribir  á  execución do  contrato  os  medios 
persoais ou materiais suficientes para iso (artigo 64.2 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector 
Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro). Esta obriga ten carácter de  
esencial aos efectos previstos no artigo 118 e 223 f) do TRLCSP.

25.10- A empresa adxudicataria estará obrigada a subrogarse como empregador en determinadas 
relación  laboráis.  Así  ven  obrigado  a  dscribir  á  súa  empresa  os  traballadores  que  actualmente  están 
prestando o servizo, de conformidade co disposto no vixente Convenio Colectivo de Traballo do Sector de 
Asistencia Domiciliaria.

Aos  efectos  de  que  as  empresas  licitadors  poidan  ter  información  sobre  as  condicións  dos 
traballadores ós que afecte a subrogación nos termos previstos no artigo 120 do Texto Refundido da Lei de 
Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, inclúese 
Anexo ao presente Prego no que se indican as condicións dos contratos dos traballadores a adscribir e o 
custo laboral que conlevará a subrogación, datos proporcionados pola anterior empresa que viña prestando 
o servicio.

25.11- O adxudicatario comprométese a cubri-las baixas que se produzan no persoal que ocupa os 
postos de traballo por causas de vacacións,  enfermidade, accidentes,  etc.  Na súa oferta  consideraranse 
incluídas as previsións económicas e doutra índole para ditas suplencias.

CLÁUSULA VIXÉSIMO SEXTA. Gastos por conta do contratista.

26.1.- Son de conta do contratista, os gastos e impostos do anuncio ou anuncios de licitación, 
adxudicación  e  formalización,  así  como  calquera  outros  que  resulten  de  aplicación,  segundo  as 
disposicións vixentes.

CLÁUSULA VIXÉSIMO SÉTIMA. Responsabilidade e seguro.

27.1.- O adxudicatario será  responsable de todos os  danos e prexuízos ou accidentes  de toda 
natureza que sexan causados a terceiros polo seu persoal ou como consecuencia dos traballos obxecto do  
contrato. Esta responsabilidade non rematará ata que se cumpra totalmente o prazo de duración do contrato.

27.2.- Para os efectos da responsabilidade que puidese derivarse para o adxudicatario por danos 
fronte a terceiros, por causa imputable á empresa ou a calquera dos seus elementos adscritos ó contrato,  
presentarase, previamente á formalización do contrato administrativo:

-Copia da póliza e do recibo de seguros de accidentes, cuxos beneficiarios serán exclusivamente,  
o Concello,  (sen admitir a póliza xa subscrita  con outros concellos),   os usuarios,  os traballadores da  
mesma e outros usuarios, con cobertura durante as actividades do servizo de axuda a domicilio máis o risco 
in-itinere, sendo os capitais ou garantías mínimas as seguintes:

a) Falecemento por accidente: 40.000€.
b) Asistencia sanitaria ilimitada en centros concertados.



-Copia da póliza e do recibo de responsabilidade civil por un valor mínimo de 600.000 euros por  
sinistro e 150.000€ por vítima. 

O documento orixinal ( ou copia debidamente compulsada por fedatario público) da devandita 
póliza, deberá ser presentado polo adxudicatario antes da formalización do contrato.

CLÁUSULA VIXÉSIMO OITAVA. Confidencialidade 

28.1.- A empresa adxudicataria comprométese a tratar de xeito confidencial calquera información 
á que tivera acceso durante a prestación dos servizos obxecto do contrato e que teña a consideración de 
confidencial.

28.2.-  A empresa  adxudicataria  e  o  seu  persoal  están  obrigados  a  gardar  secreto  profesional  
respecto  dos  datos  de  carácter  persoal  dos  que  puideran  ter  coñecemento  por razón da  execución do 
contrato, obriga que subsistirá aínda despois da finalización do mesmo, de conformidade co artigo 10 da 
Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal.

28.3.- De conformidade co previsto no artigo 12 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de 
Protección de Datos de carácter persoal, no que se refire ó acceso de datos de carácter persoal vinculado á  
prestación de servizos por conta de terceiros, o persoal da empresa manterá a máis estrita confidencialidade  
sobre a información subministrada polo Concello de Castro de Reil con motivo da execución do presente  
contrato,  comprometéndose  a  protexer  axeitadamente  e  facer  que  se  utilice  a  devandita  información 
unicamente para o cumprimento dos obxectivos do proxecto.

28.4.- Unha vez cumpridos os servizos ós que se refire o presente Prego, calquera documento que 
conteña datos confidenciais, sexa cal sexa o soporte, deberá ser destruído ou devolto ó Concello.

CLÁUSULA VIXÉSIMO NOVENA. Regras especiais respecto do persoal da empresa 
contratista

29.1.- Os traballadores adscritos á execución do contrato non terán vinculación nin dereito algún 
con respecto ao concello de Castro de Rei, non sendo este en ningún caso responsable das obrigas da  
adxudicataria. O concello de Castro de Rei non terá ningunha responsabilidade civil derivada dos danos e  
prexuízos persoais ou materiais ocasionados ou sufridos polos traballadores da adxudicataria durante o 
desempeño das súas obrigas, que en calquera circunstancia asumirá a empresa directamente.

Todo o persoal contratado polo adxudicatario dependerá única e exclusivamente do mesmo, o que 
terá todos os dereitos e obrigas inherentes á súa cualidade do empregador, respecto do devandito persoal,  
con arranxo á lexislación laboral  e  social  actualmente  vixente,  o  que durante  a  prestación do servizo 
puidera promulgarse, sen que en ningún caso resulte responsable o concello de Castro de Rei das obrigas 
existentes neles.

29.2.- Corresponde exclusivamente á empresa adxudicataria a selección do persoal que, reunindo 
os requisitos de titulación e experiencia esixidos, no seu caso, neste prego, formará parte do equipo de 
traballo adscrito á execución do contrato, sen prexuízo da verificación por parte da Administración do 
cumprimento daqueles requisitos.

A empresa contratista procurará que exista estabilidade no equipo de traballo, e que as variacións 
na  súa  composición  sexan  puntuais  e  obedezan  a  razóns  xustificadas  en  orde  a  non  alterar  o  bo  
funcionamento do servizo.

29.3.- A empresa contratista asume a obriga de exercer de modo real, efectivo e continuo, sobre o  
persoal  integrante  do  equipo  de  traballo  encargado  da  execución  do  contrato,  o  poder  de  dirección 
inherente a todo empresario. En particular, asumirá a negociación e  pagamento de salarios, a concesión de 
permisos, licenzas e vacacións, as substitucións, as obrigas legais en materia de Seguridade Social, incluído 
o abono das  cotizacións e  pagamento de  prestacións,  cando proceda,  as  obrigas  legais  en  materia  de 
prevención de riscos laborais, o exercicio da potestade disciplinaria, así como cantos dereitos e obrigas se 
deriven da relación contractual entre empregado e empregador. 

29.4.- A empresa contratista velará especialmente porque os traballadores adscritos á execución do 
contrato desenvolvan a súa actividade sen extralimitarse nas funcións desenvolvidas respecto da actividade 
delimitada nos pregos obxecto do contrato.

29.5.- Agás naqueles supostos nos que  pola natureza das prestacións obxecto do contrato estas 
teñan que desenvolverse nas dependencias da Administración, a prestación dos servizos efectuarase nas 
dependencias ou instalacións propias do empresario contratista.



29.6.- A empresa contratista deberá designar, polo menos, un coordinador técnico ou responsable,  
coa titulación e experiencia necesarias, integrado na súa propia plantilla que terá entre as súas obrigas as 
seguintes:

a)  Actuar  como  interlocutor  da  empresa  contratista  fronte  a  Administración  canalizando  a 
comunicación entre a empresa contratista e o persoal integrante do equipo de traballo adscrito á execución  
do  contrato,  dun  lado  e  a  Administración  doutro  lado,  en  todo  o  relativo  ás  cuestións  derivadas  da 
execución do contrato.

b) Distribuír o traballo entre o persoal  encargado da execución do contrato e impartir  a  estes 
traballadores as ordes e instrucións de traballo que sexan necesarias en relación coa prestación do servizo 
contratado.

c) Supervisar o correcto desempeño por parte do persoal integrante do equipo de traballo das 
funcións que teñen encomedadas, así como controlar a asistencia do persoal ao posto de traballo.

d) Organizar o réxime de vacacións do persoal adscrito á execución do contrato, debendo a tal  
efecto coordinarse adecuadamente a empresa contratista coa Administración, para os efectos de non alterar 
o bo funcionamento do servizo.

RESPONSABLE DO CONTRATO
O órgano  de  contratación  poderá  designar  un  responsable  do  contrato,  al  que  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 aqueles lle  atribúan.  O 
responsable  do  contrato  poderá  ser  unha  persoa  física  ou  xurídica,  vinculada  ao  ente,  organismo  ou 
entidade contratante ou allea a el.

O nomeamento do responsable do contrato e a súa substitución ou destitución, serán comunicadas 
ao adxudicatario.

A designación ou non do responsable do contrato, e o exercicio ou non polo mesmo das súas  
facultades,  non  eximirá  ao  contratista  da  correcta  execución  do  obxecto  do  contrato,  agás  que  as 
deficiencias sexan debidas á orde directa do mesmo.

CLÁUSULA TRIXÉSIMA. ABONOS Ó CONTRATISTA.

30.1.- O importe da adxudicación será satisfeito ao contratista, por meses vencidos, con cargo aos  
créditos previstos no Orzamento da Corporación, previa presentación da correspondente factura das horas 
de  traballo  efectivamente  realizadas,  coa  conformidade  do  Técnico  de  Servizos  Sociais  municipais 
responsable do servizo e a fiscalización da Intervención.

30.2.- A factura incluirá, ademais dos datos e requisitos establecidos no artigo 72 RXLCAP, os 
seguintes:

* Destinatario do contrato: Departamento de Servizos Sociais.
*  Código asignado ao expediente da persoa beneficiaria  (será  facilitado polo 

Departamento de Servizos Sociais).
* Horas asignadas a cada persoa beneficiaria.

30.3.- Coa factura a entidade prestadora achegará:
a) A relación nominal de persoas beneficiarias atendidas, para que o Concello poida comprobar 

que coincida cos datos que figuran en cada expediente.
b) Copia do TC1 e TC2 boletíns de cotización á Seguridade Social.

CLÁUSULA TRIXÉSIMA PRIMEIRA. MODIFICACIÓN DO CONTRATO.

31.1.- Unha vez perfeccionado o contrato poderanse introducir as modificacións correspondentes 
por altas e baixas dos usuarios do servizo. 

31.2.-  De conformidade co artigo 105.2 do TRLCSP,  a  modificación do contrato non poderá 
realizarse co fin de engadir prestacións complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do 
contrato a fin de que poida cumprir finalidades novas non contempladas na documentación preparatoria do 
mesmo, ou incorporar unha prestación susceptible de utilización ou aproveitamento independente. Nestes 
supostos,  deberase  proceder  a  unha  nova  contratación  da  prestación  correspondente,  na  que  poderá 
aplicarse  o  réxime  establecido  para  a  adxudicación  de  contratos  complementarios  se  concorren  as 
circunstancias previstas no artigo 174.b) TRLCSP.



CLÁUSULA  TRIXÉSIMO  SEGUNDA.  CESIÓN  DO  CONTRATO  E 
SUBCONTRATACIÓN.

32.1.-Os dereitos e obrigas dimanantes do presente contrato non poderán ser cedidos a un terceiro.
32.2.-Tampouco poderá ser obxecto de subcontratación a execución da prestación do servizo con 

outras empresas ou persoal autónomo.

CLÁUSULA TRIXÉSIMO TERCEIRA. CUMPRIMENTO DO CONTRATO.

33.1.- O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu 
obxecto, de conformidade co establecido neste Prego e no de prescricións técnicas e a satisfacción da  
Administración.

33.2.- Se os servizos non se atopan en condicións de ser recibidos, deixarase constancia expresa de 
tal circunstancia e daranse as instrucións precisas ao contratista para que emende os defectos observados,  
ou proceda a unha nova execución de conformidade co pactado. Se a pesar diso, os traballos efectuados  
non se adecúan á prestación contratada, como consecuencia de vicios ou defectos imputables ao contratista, 
a Administración poderá rexeitala, quedando exenta da obrigación de pago, e tendo dereito, no seu caso, á  
recuperación do prezo satisfeito ata entón.

33.3.- Poderá realizarse recepción parcial daquelas partes do obxecto do contrato susceptibles de 
ser executadas por fases e de ser utilizadas de forma separada ou independente.

CLÁUSULA TRIXÉSIMO CUARTA. Prazo de Garantía

34.1.- O obxecto do contrato quedará suxeito a un prazo de garantía de SEIS MESES, a contar  
desde a data de recepción ou conformidade do traballo, prazo durante o cal a Administración poderá 
comprobar,  previa solicitude aos técnicos de servizos sociais dun informe no que farán constar se  o 
traballo  realizado  axústase  ás  prescricións  establecidas  para  a  súa  execución  e  cumprimento  e  ao  
estipulado  no  Prego  de  clásulas  e  especialmente  ás  Prescricións  Técnicas.  Transcorrido  o  prazo  de 
garantía sen que se formulen reparos aos traballos executados, quedará extinguida a responsabilidade do 
contratista.

34.2- Se durante o prazo de garantía se acredita a existencia de vicios ou defectos nos traballos 
efectuados o órgano de contratación terá dereito a reclamar ao contratista a emenda dos mesmos.

CLÁUSULA TRIXÉSIMO QUINTA. Devolución ou cancelación da garantía definitiva.

35.1.-  Cumpridas  polo  contratista  as  obrigacións  derivadas  do  contrato,  se  non  resultaren 
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantía definitiva, e transcorrido o período de garantía, 
no seu caso, ditarase acordo de devolución ou cancelación daquela.

35.2.-  Transcorrido un ano desde  a data de finalización do contrato (ou 6 meses  no caso de 
contratos de importe inferior a 100.000 euros) sen que a recepción formal tivese lugar por causas non 
imputables  ao  contratista,  procederase,  sen  máis  demora,  á  devolución  ou  cancelación  das  garantías,  
sempre que non se produciran as responsabilidades a que se refire o artigo 100 do TRLCSP.

CLÁUSULA TRIXÉSIMO SEXTA. Penalidades por Incumprimento

Para o caso de cumprimento defectuoso da prestación  obxecto do contrato ou dos compromisos 
adquiridos polo adxudicatario,  o  órgano de  contratación poderá  impoñer  penalidades proporcionais  á 
gravidade do incumprimento e a súa contía non poderá ser superior ao 10 por cento do prezo do contrato.

O importe das penalidades deducirase das facturas e, no seu caso, da garantía de conformidade co 
disposto no artigo 99 do RGLCAP.

Se do incumprimento por parte do contratista derivase perturbación grave e non reparable por  
outros  medios  no  servizo  público e  a  Administración  non decidise  a  resolución do  contrato,  poderá  
acordar a intervención do mesmo ata que aquela desapareza. En todo caso, o contratista deberá abonar á  
Administración os danos e prexuízos que efectivamente lle ocasionase.

A perda da garantía ou os importes das penalidades, non exclúen a indemnización por danos e 
prexuízos a que poida ter dereito a Administración, orixinados polo incumprimento do contratista.



CLÁUSULA TRIXÉSIMO SÉTIMA. Resolución do contrato.

37.1.- A resolución do contrato terá lugar nos supostos que se sinalan neste Prego e nos fixados  
nos artigos 223 e 308 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real  
Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro; e acordarase polo órgano de contratación, de oficio ou a 
instancia do contratista, cos efectos previstos nos artigos 224 e 309 do mencionado texto legal. 

Ademais tamén serán causa de resolución do contrato:
* O incumprimento por parte do adxudicatario de calquera das obrigas establecidas no Prego de 

Cláusulas Administrativas Particulares e das Prescricións técnicas.
* O incumprimento polo adxudicatario das disposicións legais vixentes en materia  laboral,  de 

seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo.
* Non dar comezo á prestación do servizo dentro do prazo previsto.
* O abandono inxustificado por parte do contratista do servizo contratado. Entenderase producido 

o abandono cando o servizo deixe de desenvolverse, non se desenvolva coa dilixencia adecuada ou con 
medios humanos ou materiais precisos para a normal execución do contrato.

* A paralización ou non prestación do servizo contratado, agás cando obedeza a causas de forza 
maior.

* A prestación manifestamente defectuosa ou irregular do servizo, non cumprindo as condicións 
establecidas e o retraso sistemático no mesmo.

*  Non  acreditar  con  periodicidade  semestral  atoparse  ao  corrente  no  pagamento  das  obrigas 
tributarias  e  coa  Seguridade  Social  e  mensualmente  ter  aboado  os  salarios  e  os  seguros  sociais  aos 
traballadores.

* A desobediencia reiterada ás ordes dadas ao contratista polo Alcalde-presidente do concello de 
Castro  de  Rei,  concelleiro/a  delegado/a  de  asuntos  sociais  ou  o  responsable  do  contrato  se  se  tivera 
designado,  respecto  da  forma  e  réxime  de  prestación  do  servizo,  sempre  que  aquelas  non  supoñan 
modificación das cláusulas do Prego.

* A asunción por outra Administración das competencias que atribúen actualmente este servizo ao 
concello de Castro de Rei, en cuxo caso este poderá resolver o contrato sen que o adxudicatario teña 
dereito a indemnización.

* Non contar co seguro de responsabilidade civil.
 

37.2.- Cando o contrato se resolva por culpa do contratista, incautarase a garantía definitiva, sen 
prexuízo  da  indemnización  polos  danos  e  prexuízos  orixinados  á  Administración,  no  que  excedan do 
importe da garantía.

CLÁUSULA TRIXÉSIMO OITAVA. Réxime de recursos.

38.1.-  Contra  os  actos  a  que  se  refire  o  artigo  40  do  TRLCSP poderase  inerpoñer  recurso 
administrativo especial  en materia  de contratación ante a Xunta de Goberno Local ou ante o Tribunal  
Administrativo  Central  de  Recursoso  Contractuais  (Avda  General  Perón  38,  28020  Madrid)  sen  que 
proceda  a  interposición  de  recurso  potestativo  de  reposición,  ou  ben  directamente  recurso 
contencioso-administrativo ante o Xulgado contencioso administrativo de Lugo.

38.2.- A interposición deste recurso especial en materia de contratación suxeitarase ó disposto no 
artigo 44 do TRLCSP e presentarase no prazo de 15 días hábiles contados a partir do seguinte a aquel en 
que se remita a notificación do acto impugnado sen prexuizo do disposto no parágrafo segundo do artigo 
44.2.  

CLÁUSULA TRIXÉSIMO NOVENA. Anexos ó presente prego.

ANEXO I.
ANEXO II.
ANEXO DE RELACIÓN DE PERSOAL A SUBROGAR.

Castro de Rei, a 21 de febreiro de 2018.
O ALCALDE

Asdo. Francisco Javier Balado Teijeiro.

ANEXO I



MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PROCEDEMENTO ABERTO REGULACIÓN 
HARMONIZADA DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO NO CONCELLO 
DE CASTRO DE REI NA MODALIDADE DE LIBRE CONCORRENCIA E DEPENDENCIA.

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificacións en _____________, 
r/  ____________________,  n.º  ___,  con  DNI  n.º  _________,  en  representación  da  Entidade 
___________________,  con  CIF  n.º  ___________,  a  efectos  da  súa  participación  na  licitación 
________________________________, ante ________________________

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:

      PRIMEIRO. Que se dispón a participar a contratación do servizo de AXUDA A DOMICILIO 
NO  CONCELLO  DE  CASTRO  DE  REI  NA  MODALIDADE  DE  LIBRE  CONCORRENCIA  E 
DEPENDENCIA. 

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 
de  servizos  consistente  en  AXUDA A DOMICILIO NO CONCELLO DE CASTRO DE REI  NA 
MODALIDADE DE LIBRE CONCORRENCIA E DEPENDENCIA, en concreto:

—   Que posúe personalidade xurídica e, se é o caso, representación.
— Que conta cos requisitos de solvencia económica, financeira e técnica ou profesional esixida 

para este contrato e que se especifica neste prego.
—  Que nin o asinante da declaración, nin a entidade a que represento,  nin ningún dos seus 

administradores ou representantes está incurso nunha prohibición para contratar das recollidas no artigo 60 
do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

— Que a entidade encóntrase ao corrente do cumprimento das súas obrigacións tributarias (estatal  
e autonómica) e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes.

— Que non fai parte dos órganos de Goberno ou Administración da entidade ningún alto cargo 
dos referidos na Lei 5/2006, de 10 de abril, de regulación dos conflitos de intereses  dos membros do 
Goberno e dos altos cargos da Administración Xeral do Estado, da Lei 53/1984, de 26 de decembro, de 
incompatibilidades do persoal ó servizo das administracións públicas, da Lei 9/1996, de 18 de outubro, de 
incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia e altos cargos da Administración autonómica, nin se 
trata de calquera dos cargos electivos regulados na Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do réxime electoral 
xeral, nos termos establecidos nela.

—  Que  nin  o  asinante  da  declaración  nin  ningún  dos  administradores  ou  representantes  da 
entidade á que represento é cónxuxe, persoa vencellada con análoga relación de convivencia afectiva ou 
descendentes das persoas a que se refire o parágrafo anterior (sempre que, respecto destes últimos, estas 
persoas teñan a súa representación legal).

—  Que a  entidade  se  atopa  ó corrente  no cumprimento  das  obrigas  de  alta  e  pagamento ou 
exención do Imposto de Actividades Económicas impostas polas disposicións vixentes, o que xustificará 
documentalmente no momento en que sexa requirido.

—  Que a entidade CONTA/NON CONTA1 coa autorización de entidade prestadora de servizos 
sociais e conta con tódalas autorizacións  e habilitacións esixidas na Lei 13/2008 de servizos sociais de 
Galicia e demais normativa de desenvolvemento para prestar o programa de axuda no fogar (autorización 
de inicio actividades para o programa de axuda no fogar).

— Que  o asinante e/ou a entidade á que representa TEN/NON TEN2  participado na elaboración 
das especificacións técnicas ou dos documentos preparatorios do contrato.

— Que o asinante e/ou a entidade á que representa É/NON É3  empresa vinculada á algunha que 
teña participado na elaboración das especificacións técnicas ou dos documentos preparatorios do contrato, 
entendéndose por tales as que se encontran nalgún dos supostos do artigo 42 do Código de Comercio.

— Que a entidade á que representa É/NON É4   unha entidade sen ánimo de lucro debidamente 
rexistrada e autorizada para prestar os servicios.

—  Que  a  entidade  á  que  representa  É/NON  É5   unha  cooperativa  debidamente  rexistrada  e 
autorizada para prestar os servicios.

—  Que  a  entidade  á  que  representa  ten  na  súa  plantilla  un  número  de  traballadores  con 
discapacidade nunha porcentaxe do _____________

—  Que  a  entidade  se  atopa  inscrita  no  Rexistro  de  licitadores  que  a  continuación  se  indica 
(márquese o que corresponda) e que as circunstancias da entidade que nel figuran respecto dos requisitos 
esixidos para a admisión no procedemento de contratación son exactas e non experimentaron variación6



 Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado (número _____________ ).
 Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia (número _____________).
— Que en relación co establecido no artigo 145.4 do TRLCSP e no artigo 86 do Regulamento 

Xeral  da  Lei  de  Contratos  das  administracións públicas,  sobre empresas  vinculadas,  a  entidade  á  que 
represento (consignar o que proceda:

 Non pertence a un grupo de empresas nin está integrada por ningún socio no que concorra algún 
dos supostos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio. 

 Pertence ó grupo de empresas _____________ ou está integrada por algún socio no que concorra 
algún  dos  supostos  establecidos  no  artigo  42.1  do  Código  de  Comercio.  A denominación  social  das  
empresas vinculadas é a seguinte:

a) 
b) 

— Que a entidade a que representa CONCORRE/NON CONCORRE7  ó proceso de licitación en 
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS. ( no caso de concorrer en unión temporal deberá facer constar os 
nomes e circunstancias dos empresarios que a subscriban, a participación de cada un deles así como o 
compromiso  de  constituírse  formalmente  en  unión  temporal  de  empresarios  en  caso  de  resultar  
adxudicatarios e a designación dun representante ou apoderado único con poderes bastantes para exercitar 
os dereitos e cumprir as obrigas que do contrato se deriven.

— Que se somete á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para todas as  
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao 
foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitador. (No caso de empresas estranxeiras).

—  Que  o  enderezo  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificacións  é 
__________________________.

TERCEIRO. Que se compromete a acreditar a posesión e validez dos documentos a que se fai 
referencia no apartado segundo desta declaración, no caso de que sexa proposto como adxudicatario do 
contrato ou en calquera momento en que sexa requirido para iso.

E para que conste, asino a presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Sinatura do declarante,

1 Riscar o que proceda.
2 Riscar o que proceda.
3 Riscar o que proceda.
4 Riscar o que proceda.
5 Riscar o que proceda.
6  De estar inscrito nun rexistro oficial deberá axuntar a correspondente certificación. A certificación terá  
os efectos previstos no artigo 83.1 do TRLCSP.
7 Riscar o que proceda.

ANEXO II

MODELO  DE  OFERTA  ECONÓMICA  E  DEMÁIS  DOCUMENTACIÓN  PROCEDEMENTO 
ABERTO  REGULACIÓN  HARMONIZADA DA PRESTACIÓN  DO  SERVIZO  DE  AXUDA A 
DOMICILIO  NO  CONCELLO  DE  CASTRO  DE  REI  NA  MODALIDADE  DE  LIBRE 
CONCORRENCIA E DEPENDENCIA. 

D./Dª________________________________________Con  domicilio  en 
______________________rúa_________________nº_____________  teléfono______________Con  DNI 
(ou pasaporte ou documento que o substitúa) nº________________________ actuando en nome propio (ou 
en representación de _______________________________ Con DNI ou CIF nº__________________ e 
con  domicilio  en  ___________________________nº_________teléfono______________)  enterado  do 
anuncio  publicado  no  Boletín  Oficial  da  Provincia  número  ________________de  data 
__________________toma  parte  no  procedemento  aberto  PARA  CONTRATACIÓN  DA 



ADXUDICACIÓN DA PRESTACIÓN DE SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO NO CONCELLO DE 
CASTRO DE REI NA MODALIDADE DE LIBRE CONCORRENCIA E DEPENDENCIA e fai constar 
que  coñece  e  acepta  o  prego  de  cláusulas  administrativas  e  técnicas  que  rexen  dito  contrato  e  se  
compromete a realiza-lo servizo con suxeición ó mesmo, polo importe que se sinala a continuación  e con  
arreglo ó seguinte desglose:

Servizo de modalidade de dependencia:
a) Importe base (en letra e número).
b) 4% IVE (en letra e número)
c) TOTAL,(A+B) (en  letra e número).

Servizo de modalidade de libre concorrencia:
a) Importe base (en letra e número).
b) 10% IVE (en letra e número).
c) TOTAL, (A+B) ( en letra e número).

 Melloras no servizo (segundo o indicado na cláusula 16ª)

Lugar e data 
O LICITADOR (Asinado e rubricado)

ANEXO DE RELACIÓN DE PERSOAL A SUBROGAR



As 

retribucións aplicables son as establecidas no II Convenio Colectivo para a actividade de Axuda a 
Domicilio de Galicia segundo táboas salariais para o ano 2011 publicado no DOG 21/11/2012.

O listado de persoal a subrogar foi facilitado pola empresa adxudicataria, sendo responsable a mesma 
da súa veracidade.

PRESCRICIÓNS TÉCNICAS DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO

1.- CONTIDO DA PRESTACIÓN
A prestación de Axuda a Domicilio,  consonte as esixencias de atención que se requiran en cada caso,  
poderá ter os seguintes contidos:

1.1.Atencións de carácter persoal
a)  Hixiene,  aseo  e  vestido:  aseo/baño,  coidado  do  aspecto  externo  vestirse/desvestirse,  con  atención 
especial ao mantemento da hixiene persoal para encamados e incontinentes, a fin de evitar a formación de 
úlceras.
b)  Axuda  para  a  mobilidade  dentro  do  domicilio:  erguerse/deitarse,  cambios  posturais  e  outras 
mobilizacións na vivenda. ( fóra do domicilio).
c) Seguemento da medicación prescrita e alimentación: control da medicación e do réxime alimenticio.
d) Compañía e atencións no domicilio.

1.2.- Atencións de carácter doméstico
a) Limpeza e orde no domicilio, do mobiliario e enseres de uso diario, alicatados, cociña, ventás, cristais, 
cortiñas, alfombras, lámparas ou calquera outro elemento do domicilio, coa periodicidade necesaria para o 
seu  mantemento.  Exclúense  aquelas  tarefas  que  supoñan  un  risco  para  o  persoal  auxiliar  e  que  non 

TRABALLADORA   CATEGORÍA          CONTRATO  ANTIGÜIDADE PORCENTAXE XORNADA

A.B., L AUXILIAR 501 23/10/2017 13,6 %

A. F., N AUXILIAR 289 02/02/2015 86,2 %

A.V.,  R AUXILIAR 501 05/10/2017 19,9 %

B.F., M. A AUXILIAR 289 24/04/2013 76,5 %

B.F., M. M AUXILIAR 289 02/04/2012 99,4 %

B. G., M. L AUXILIAR 501 12/01/2016 98,3 %

C. P., M. M COORDINADORA 100 15/06/2015 100%

C. L.,  M. B AUXILIAR 289 05/07/2016 96,7 %

C. F., M. M AUXILIAR 501 17/01/2018 34,0 %

D. I.,  M. C AUXILIAR 289 06/11/2014 92,3 %

D. R., M. C AUXILIAR 189 06/10/2014 100,0 %

F. Y.,  D. M AUXILIAR 289 01/06/2006 18,8 %

F. L.,  M. O AUXILIAR 510 04/08/2017 86,2 %

L. D.,  M. E AUXILIAR 501 07/07/2016 40,3 %

L. Z.,  M. C AUXILIAR 189 29/07/2003 100,0 %

L. L.,  R. M AUXILIAR 501 02/10/2017 45,8 %

M.G., M. J AUXILIAR 501 23/01/2017 83,2 %

P.V.,  M. B AUXILIAR 501 01/12/2017 40,4 %

R. A.,  S AUXILIAR 501 21/10/2017 12,5 %

R.F.,  M AUXILIAR 401 13/10/2017 100,0 %

T. V.,  M.L AUXILIAR 289 16/08/2014 95,6 %

Y.F.,  M. A AUXILIAR 289 11/10/2004 88,8 %



contribúan a unha maior  calidade de vida  do usuario,  (  mobilización e limpeza de ventás  correderas, 
persianas polo exterior, etc), así como os arranxos de certa entidade como pintura, empapelado, etc...
b)  Lavado e planchado de roupa: lavado de roupa a máquina,  (  poderán realizarse lavados a man de  
pequenas prendas cando non poida facelo o beneficiario), tendido, planchado e cosido de roupa.
c) Adquisición e preparación de alimentos.
d) Realización de compras e xestións.
e) Manexo de aparatos electrodomésticos e sistemas de calefacción.

1.3.- De relación co entorno
a) Acompañamento e realización, no seu caso, de xestións fóra do fogar, acompañamento ao Centro de 
Saúde, a compras ou outras xestións.
b)  Axuda  á  mobilidade  externa  que  garante  a  atención  e  integración  no  seu  entorno  habitual  e  a  
mobilización do mesmo.
c) Apoio dirixido a facilitar a participación en actividades comunitarias e de relación familiar ou social,  
incluido o acompañamento a actividades sociais.

1.4.- De descanso familiar: facilitar o descanso das persoas coidadoras.

1.5.- Educativas e de orientación:
a) Apoio socioeducativo para estimular a autonomía e independencia: formación en habilidades domésticas  
e en actividades relacionadas coa saúde e hixiene.
b)  Outros  apoios  complementarios  de  carácter  similar,  valorados  tecnicamente  como  adecuados  ás 
circunstancias do caso para favorecer a súa autonomía, integración social e acceso a outros servizos.

1.6.- Outras prestacións: atencións non recollidas nos apartados anteriores que se consideren necesarias 
para  unha  adecuada  prestación  aos  usuarios,  previo  informe  motivado  do  Departamento  de  Servizos 
Sociais. En particular, a limpeza xeral do domicilio ao inicio da prestación do Servizo nos termos que 
establezan na Orde de prestación, así como as limpezas específicas de mantemento que se determinen 
como  apoio  aos  usuarios  que  teñen  dificultades  para  a  súa  realización  e  que,  como  mínimo,  terán 
periodicidade  trimestral  ou  semestral  en  función  do  informe  que  se  emita  polos  Servizos  Sociais  do 
concello de Castro de Rei.

1.7.- Prestacións excluídas:
a) As atencións destinadas a outros membros da familia ou achegados que habiten no mesmo domicilio que 
a persoa beneficiaria.
b) Aquelas atencións que non sexan cometido do persoal de Axuda a Domicilio e, especialmente, as tarefas 
de carácter exclusivamente sanitario, fisioterapéuticas, rehabilitadoras, etc...

2º.- USUARIOS DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO
.- Con carácter xenérico, poderán ser usuarios da prestación da Axuda a Domicilio, todas aquelas persoas 
ou grupos familiares residentes no termo municipal de Castro de Rei, que se atopen nunha situación que 
lles impida satisfacer as súas necesidades persoais e sociais polos seus propios medios e requiran atención e 
apoio para continuar no seu entorno habitual.
.- Con carácter específico poderán ser usuarias do Servizo de Axuda no Fogar:

a) As  persoas de idade avanzada con dificultades na súa autonomía persoal e en condicións de 
desventaxa social.

b) As persoas con discapacidade que afecten significativamente a súa autonomía persoal.
c) Os  menores  de  idade  cuxas  familias  non  poidan  proporcionarlles  o  coidado  e  atención  que 

requiren no propio domicilio, permitindo esta prestación a súa permanencia no mesmo.
d) Os grupos familiares con excesivas cargas, conflitos relacionales, situacións sociais inestables con 

derivados de trastornos ou enfermidades físicas de gravidade.
e) As persoas chamadas dependentes segundo a Lei 39/2006, de 14 de decembro, de promoción da 

autonomía persoal e atención a persoas en situación de dependentes.

3º.- ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
.- O servizo obxecto do contrato prestarase no concello de Castro de Rei.
.- O Departamento de Servizos Sociais do concello de Castro de Rei determinará quen son as persoas  
beneficiarias do SAF, en función da normativa estatal, autonómica ou provincial que resulte de aplicación 
en cada momento.



.-  O  devandito  Departamento  comunicará  á  empresa  adxudicataria,  por  escrito,  a  concesión  e  as 
modificacións do Servizo, de conformidade coa Resolución que para os efectos se adopte polo órgano 
competente, facendo constar:
. As persoas beneficiarias e as súas características.
. Detalle do horario e periodicidade da prestación do SAD, cando proceda.
. No seu caso, especificidades a ter en conta para unha axeitada prestación do Servizo.
.- Con carácter xeral, a empresa adxudicataria iniciará a prestación do Servizo en canto lle sexa notificada a 
resolución do órgano competente, á que se acompañará a correspondente orde de prestación para cada caso. 
Para os efectos anteriores, a empresa facilitará ao Departamento de Servizos Sociais un enderezo de correo 
electrónico para facilitar o envío de notificacións.
.- Nos casos cualificados como urxentes ou de extrema necesidade, segundo criterio do Departamento de 
Servizos Sociais, a prestación do SAD deberá iniciarse como máximo dentro das 24 horas posteriores á súa 
comunicación,  que  inicialmente  poderá  ser  telefónica  e/ou  telemática,  sen  prexuízo  de  que  con 
posterioridade se ratifique por escrito.
.- A empresa adxudicataria asignará entre o seu persoal ao auxiliar de Axuda a domicilio para cada caso,  
que se presentará ao beneficiario ao inicio da prestación en compañía do traballador social do concello.
.- Para o axeitado seguemento do SAD, a empresa adxudicataria deberá comunicar ao Departamento de 
Servizos Sociais, no prazo máximo de 24 horas, de calquera incidencia que afecte á persoa beneficiaria, así 
como das circunstancias nas que se produce para proceder aos axustes oportunos.
.- A empresa adxudicataria prestará o Servizo nas condicións establecidas polo concello de Castro de Rei. 
O tempo de prestación realizarase na súa totalidade no domicilio do beneficiario, agás o destinado a tarefas 
encomendadas fóra do fogar, nos casos nos que proceda, ( compras, acompañamento a consultas médicas,  
etc). O tempo de traslado entre domicilios dos usuarios por parte dun mesmo auxiliar de axuda a domicilio 
será por conta da empresa adxudicataria, sen que represente cargo adicional para o concello de Castro de 
Rei.
.-  O horario  normal  de  prestación  será  de  8:00  a  22:00  horas,  puidendo incluir  sábados,  domingos  e  
festivos,  vacacións,  posibles baixas e permisos de persoal  laboral.  De forma excepcional e por causas  
xustificadas, o Servizo poderá comezar ou rematar antes ou despois do horario sinalado.
.- A distribución horaria do Servizo establecerase polo Departamento de Servizos Sociais, tendo en conta as 
necesidades das persoas beneficiarias.
.- Dadas as características da poboación beneficiaria, é indispensable que o Servizo se preste nun clima de 
confianza e seriedade que van máis alá da mera execución mecánica da prestación. Isto require que a 
relación  Concello-empresa-usuario  sexa  fluida  e  con  continuidade.  Polo  tanto,  para  unha  correcta 
coordinación  do  Servizo,  a  empresa  adxudicataria  asignará  ao  persoal  esixido  con  facultades  de  
coordinación, as seguintes funcións, sen prexuízo das que deba desempeñar segundo o Convenio aplicable:

a) Dirixir as actividades e controlar o correcto desenvolvemento das prestacións asignadas a cada 
usuario.

b) Manter constantemente informados da marcha do Servizo aos técnicos responsables do Concello, 
asumindo as directrices que este dite en todo o referido á adecuada atención a cada usuario e a boa 
marcha do Servizo en xeral.

c) Comunicar ao Departamento correspondente do Concello as substitucións do persoal na atención 
ao usuario, que serán as mínimas imprescindibles e con causa xustificada.

d) Dispoñibilidade  para  asistir,  no  seu  caso,  con  voz  pero  sen  voto  á  Comisión  ou  Comisións 
Técnicas que para os efectos existan ou se constitúan.

e) Elaborar mensual e conxuntamente cos técnicos do Concello, os partes de incidencias dos usuarios 
do Servizo, con carácter previo á facturación.

f) Os  técnicos  do  Concello,  confirmarán  a  materialización  e  calidade  dos  servizos  prestados  e 
realizarán a avaliación continuada de cada usuario e, no seu caso, poderán recabar da empresa 
adxudicataria información sobre os usuarios sobre a marcha xeral do Servizo, promovendo para 
tal fin as reunións que consideren convintes.

g) A empresa adxudicataria non poderá ceder nin subcontratar a prestación do Servizo con outras 
empresas ou persoal autónomo.

4.- RELACIÓN CO USUARIO
1.- A empresa adxudicataria deberá admitir ao disfrute do Servizo a toda persoa conforme se sinale e  
especifique nas correspondentes resolucións e ordes de prestación, considerándose a todos os efectos a 
aquelas como usuarios do Servizo.
Así mesmo, ao inicio da prestación e ata a súa finalización, a empresa porá a disposición dos usuarios as  
correspondentes follas de sinaturas polo servizo prestado.



2.- O persoal da empresa adxudicataria deberá cumprir as medidas de seguridade e hixiene establecidas na 
normativa vixente, así como manter sempre e inexcusablemente o segredo profesional. Con carácter xeral, 
deberá realizar as súas funcións en relación ao usuario con dilixencia e consonte ás regras da boa fe.
3.- Prohibir aos seus traballadores o recibo de calquera tipo de gratificación, doazón ou contraprestación 
económica por parte dos usuarios. A empresa adxudicataria será responsable do seu cumprimento, debendo 
informar ao Concello de calquera situación desta natureza que poida producirse.
4.-  En ningún caso o Auxiliar de Axuda a Domicilio  ou calquera outro empregado ou profesional da 
entidade adxudicataria poderá entrar no domicilio do usuario sen estar presente o titular do mesmo.
5.-  Non  poderá  o  adxudicatario  encomedar  a  prestación  do  servizo  ao  persoal  que  teña  relación  de 
parentesco co destinatario do mesmo, ata o 2º grao de afinidade e 3º de consaguinidade.

En Castro de Rei, a 21 de febreiro de 2018.
O ALCALDE

Asdo. Francisco Javier Balado Teijeiro.”

Terceiro:-  Aprobar o gasto polo importe de  382.158 €  sen IVE, correspondente á 
anualidade 2018, con cargo ó orzamento vixente, para atender as obrigas que se 
deriven para a administración do cumprimento do contrato, comprometéndose este 
concello a realizar na aplicación orzamentaria correspondente a reserva necesaria 
para facer fronte á execución do contrato nas anualidades próximas.

Cuarto:-  Remitir o anuncio de licitación ao Diario Oficial da Unión Europea, 
Boletín  Oficial  do  Estado  e  no  Boletín  Oficial  da  Provincia  de  Lugo  para  dar  a 
publicidade esixida pola actual lexislación relativa á contratación pública.”

CONCORDA co particular da acta á que me remito.

E  para  que  conste,  xurda  os  seus  efectos  no  Expediente  da  súa  razón  e 
cumprimento do disposto nos artigos 204 e 205 do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, coa salvidade do artigo 206 
do  mesmo  texto  legal,  expido  a  presente  certificación,  salvo  erro  u  omisión 
involuntarias, de orde e co visto e prace do Señor Alcalde-Presidente.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE
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