
PREGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  DA 
CONTRATACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDEMENTO  ABERTO  E  TRAMITACIÓN 
ORDINARIA DO SERVIZO DE XESTORÍA FISCAL E LABORAL DO CONCELLO DE 
OUTEIRO DE REI

1- OBXETO DO CONTRATO

O presente prego ten por obxecto a contratación dun servizo de xestoría laboral municipal 
no concello de Outeiro de Rei, que permita o traballo na súa  vertente técnica e profesional á 
entidade local

2.- NECESIDADE DA CONTRATACIÓN: 

As necesidades  administrativas  a satisfacer  polo contrato son as  seguintes:  Achega  dos 
medios persoais e materiais necesarios para a xestión da nóminas, xestión de impostos nos que o 
suxeito pasivo sexa o Concello de Outeiro de Rei, xestión das obrigas do Concello de Outeiro de 
Rei coa Seguridade Social e xestión de contratos laboráis.

3.- CODIFICACIÓN.

Á  presente  contratación  lle  corresponde  a  seguinte  codificación  da  nomenclatura  de 
Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea establecida por el Reglamento 
(CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario  
común de Contratos Públicos  (CPV),  modificado por el  Reglamento (CE) nº 213/2008 de la 
Comisión, de 28 de Noviembre de 2007: 

79211110-0, Servicios de gestión de nóminas

79222000-6    Servicios de preparación de declaraciones de impuestos 

4.- NATUREZA XURÍDICA 

O presente contrato ten carácter administrativo e cualifícase como contrato de servizos de 
conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector  
Público. 

5.- RÉXIME XURÍDICO

O contrato se rexirá polas seguintes normas: 

 Directiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.



 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por lo que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de Contratos del Sector Público

 Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 

por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

 Legislación de protección de datos de carácter personal.

 Normativa laboral e da Seguridade Social.

 Pliego de cláusulas administrativas particulares.

 El documento en que se formalice el contrato. 

Supletoriamente, aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta,  

as de dereito privado. 

6.- DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER CONTRACTUAL 

A documentación incorporada ao expediente que ten carácter contractual, nos termos e 

alcance que establece o a  Lei  de Contratos do Sector Público,  e o  Regulamento da Lei  de  

Contratos  das  Administracións  Públicas,  aprobado  por  Real  Decreto  1098/2001,  do  12  de 

outubro, no que non contradiga á norma legal antes citada, é a seguinte: 

1. O presente prego de cláusulas administrativas particulares e os seus anexos. 

2.-  A oferta  do  licitador  que  resultou  adxudicatario  en  toda  a  súa  extensión  e  os  

documentos técnicos e económicos incluídos e a mesma. 

3.- O correspondente contrato administrativo que se subscriba entre o licitador que resulte 

adxudicatario e o Concello de Outeiro de Rei. 

No  caso  de  contradición  entre  algúns  dos  referidos  documentos  integrantes  do/dos 

contrato/ s prevalecerán as determinacións ou criterios contidos nos devanditos documentos co 

mesmo orde de prelación anteriormente exposto. 

En  caso  de  discordancia  entre  o  presente  prego  e  calquera  do  resto  dos  documentos 

contractuais, prevalecerá o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, no que se conteñen 

os dereitos e obrigacións que asumen as partes. 

7.- VALOR E ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO



O valor máximo estimado do contrato é de 60.000 euros  máis  IVE, incluído o prezo  

correspondente ao período de prórroga e as posibles retribucións por incremento do número de  

traballadores do Concello.

O prezo máximo do contrato consistirá nun prezo fixo: 13.200 euros/ano máis IVE, que 

abranguerá a totalidade dos servizos obxecto do contrato até un máximo de 60 traballadores.

O  prezo  inclúe  a realizacións   dos  trámites  descritos  nos  pregos  para  todo o persoal  

ao  servizo  do  concello  de  Outeiro  de  Rei  (persoal  funcionario,  laboral  fixo  e  de  duración 

determinada) que en cada momento preste servizos para esta Administración.

Este prezo se incrementará nun prezo mensual de 200 euros/máis IVE por cada grupo de 

10 nóminas mensuais en canto excedan das correspondentes a 60 traballadores.

O prezo do contrato non será obxecto de revisión. 

Os gastos de publicidade derivados da tramitación do procedemento de licitación serán 

por conta do Concello.

O prezo farase efectivo previa facturación mensual polo licitador.

8.- PRAZO DE DURACIÓN DO CONTRATO

O contrato terá  unha vixencia  inicial  de  dous anos,  aínda que poderá  acordarse  unha 

prórroga  expresa por  unha duración  de  dous anos máis.  A prórroga  do contrato  acordarase 

unilateralmente  polo  órgano  de  contratación  e  será  de  cumprimento  obrigatorio  para  o 

contratista.

9.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR. 

Poderán  presentar  proposicións  as  persoas  naturais  ou  xurídicas,  españolas  ou 

estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar,  non estean incursas nunha prohibición de 

contratar,  e  acrediten  ante  o  órgano  de  contratación  que  ostentan  a  solvencia  económica, 

financeira e técnica ,  conforme se determina no presente prego de condicións. As empresas 

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. 

Poderán, así mesmo, presentar proposicións as unións de empresarios que se constitúan 

temporalmente para o efecto, sen que sexa necesaria a formalización das mesmas en escritura  



pública ata que se efectúe a adxudicación do contrato ao seu favor, rexéndose polo disposto no 

art. 69 da LCSP.

10.- SOLVENCIA 

A  solvencia  económica  e  financeira do  empresario  deberá  acreditarse  polos  medios 

seguintes: 

Volume anual de negocios no ámbito da educación, referido ao mellor exercicio dentro 

dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de actividades do 

empresario por importe igual ou superior a 20.000 euros. 

O volume anual de negocios do licitador ou candidato acreditarase por medio das súas 

contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito  

no devandito rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar 

inscrito.  Os  empresarios  individuais  non  inscritos  no  Rexistro  Mercantil  acreditarán  o  seu 

volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados 

polo Rexistro Mercantil. 

As empresas deberán acreditar a súa solvencia técnica polos seguintes medios:

Relación dos principais servizos realizados nos tres últimos anos e coincidentes cos CPV 

do presente  contrato,  indicando:  importe,  datas e o destinatario,  público como privado,  dos  

mesmos. 

Os  servizos  ou  traballos  efectuados  acreditaranse  mediante  certificados  expedidos  ou 

visados polo órgano competente, cando o destinatario sexa unha entidade do sector público;  

cando o destinatario sexa un suxeito privado, mediante un certificado expedido por este ou, a  

falta deste certificado, mediante unha declaración do empresario, no seu caso, estes certificados  

serán comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade competente. 

O importe anual medio dos servizos ou traballos realizados deberá ser, polo menos, de 

20.000 euros.

Asemade, deberá acreditar a xestión de unha media de, a lo menos, 30 nóminas mensuais 

nos dos dous últimos anos.

 As  circunstancias  relativas  á  capacidade,  solvencia  e  ausencia  de  prohibicións  de 

contratar  ás  que  se  refiren  os  apartados  anteriores,  deberán  concorrer  na  data  final  de 

presentación de ofertas e subsistir no momento de perfección do contrato. 



11.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

O órgano de contratación, que actúa en nome do Concello de Outeiro de Rei, é a Xunta de 

Goberno Local.

12.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

De  conformidade  co  disposto  na  disposición  adicional  décimo  quinta  da  LCSP,  a 

presentación de ofertas e solicitudes de participación efectuarase de forma manual, sen que sexa  

posible a presentación telemática de ofertas debido a que o órgano de contratación carece de  

sistemas ofimáticos que garantan o segredo das ofertas ata o acto de apertura pública. 

As notificacións e publicacións derivadas da tramitación do procedemento de licitación 

realizaranse por medios electrónicos. 

As notificacións practicaranse mediante comparecencia na sede electrónica do Concello 

cursando o  correspondente  aviso  á  dirección  de  correo  electrónico  habilitada  que  como tal 

identifique o licitador. 

A  documentación  contractual  atoparase  a  disposición  dos  licitadores  no  perfil  de 

contratante  do  Concello  de  Outeiro  de  Rei,  situado  na  dirección  electrónica 

http://outeiroderei.sedelectronica.gal así como na plataforma de contratación do Estado. 

13.- TRAMITACIÓN E PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO. 

O expediente de contratación tramitarase de forma ordinaria.  O contrato adxudicarase,  

mediante procedemento aberto, considerándose para a súa adxudicación unha pluralidade de 

criterios en base á mellor relación calidade-prezo, ao amparo do disposto nos artigos 145 e 156  

LCSP.

14.- PUBLICACIÓN DA LICITACIÓN

O anuncio de licitación publicarase no Perfil de Contratante do Concello de Outeiro de 

Rei, debidamente integrado na Plataforma de Contratación do Sector Público. 

15.- PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS 

Os licitadores presentarán as súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Outeiro 

de Rei dentro do prazo de QUINCE DÍAS NATURAIS contados desde a publicación expresada 

no apartado anterior. 



Con todo, se o último día do prazo fose inhábil este entenderase prorrogado ao primeiro 

día hábil seguinte. 

16.-  DOCUMENTACIÓN  A  PRESENTAR  POLOS  LICITADORES  FORMA  E 

CONTIDO DAS PROPOSICIÓNS

 Os licitadores presentarán DOUS sobres pechados, identificados, no seu exterior,  con 

indicación da licitación á que concorran, asinados polo licitador ou a persoa que o represente e 

indicación do nome e apelidos ou razón social da empresa. 

Ditos  sobres  conterán:  o  primeiro  (A),  a documentación  relativa  ao cumprimento dos 

requisitos previos, o segundo ( B), incluirá a proposición económica relativa aos criterios de 

adxudicación avaliables mediante fórmulas. 

Os licitadores deberán estruturar as súas ofertas de forma ordenada de xeito que se facilite  

a lectura e a compresión das súas propostas. 

O contido de cada sobre, que deberá estar relacionado en folla independente, deberá ter os  

requisitos que se sinalan a continuación: 

SOBRE  A: Documentación  acreditativa  dos  requisitos  previos  Documentación 

administrativa. 

Presentarase un único Sobre A, no que figurará: 

a) Declaración responsable que se axustará ao formulario de documento europeo único de 

contratación, que deberá estar asinada e coa correspondente identificación, na que o licitador  

poña de manifesto o seguinte: 

1.º Que a sociedade está validamente constituída e que conforme ao seu obxecto social  

pode  presentarse  á  licitación,  así  como  que  o  asinante  da  declaración  ostenta  a  debida 

representación para a presentación da proposición e daquela.

2.º Que conta coa correspondente clasificación, no seu caso, ou que cumpre os requisitos  

de  solvencia  económica,  financeira  e  técnica  ou  profesional  esixidos,  nas  condicións  que 

establece o presente prego de conformidade co formulario normalizado do documento europeo 

único de contratación. 

3.º Que non está incursa en prohibición de contratar por si mesma nin por extensión como 

consecuencia da aplicación do artigo 71.3 da LCSP. 



4.º A designación dunha dirección de correo electrónico en que efectuar as notificacións,  

que deberá ser «habilitada» de conformidade co disposto na disposición adicional décimo quinta 

LCSP e para os efectos de cursar o aviso de práctica de notificación electrónica.

b) Nos casos  en que o empresario  recorra  á solvencia  e medios  doutras  empresas de  

conformidade co artigo 75 da LCSP, cada unha delas tamén deberá presentar unha declaración 

responsable na que figure a información pertinente para estes casos con arranxo ao formulario  

normalizado do documento europeo único de contratación.

c)  En  todos  os  supostos  en  que  no  procedemento  esíxase  a  constitución  de  garantía 

provisional, achegarase o documento acreditativo de constituíla. 

d)  En todos os supostos en que varios empresarios  concorran agrupados nunha unión 

temporal,  achegarase  unha  declaración  responsable  por  cada  empresa  participante  na  que 

figurará a información requirida nestes casos no formulario do documento europeo único de 

contratación a que se refire o artigo seguinte. Adicionalmente á declaración ou declaracións a  

que se refire o parágrafo anterior achegarase o compromiso de constituír a unión temporal por  

parte dos empresarios que sexan parte da mesma de conformidade co esixido no apartado 3 do 

artigo 69 da LCSP. 

e) Ademais da declaración responsable a que se refire a letra a) anterior,  as empresas  

estranxeiras, nos casos en que o contrato vaia a executarse en España, deberán achegar unha 

declaración de sometemento 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 licitante. 

SOBRE B: Criterios de adxudicación económicos avaliables mediante fórmulas

 Conterá  a  oferta  económica  na que  se  expresarán  os  valores  da  oferta  relativos  aos 

seguintes criterios de adxudicación: Menor prezo do contrato e compromiso de adscripción de 

personal coa titulación indicada.

17- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN 

Para a valoración  das proposicións e a determinación da oferta  economicamente máis 

vantaxosa atenderase aos seguintes criterios de adxudicación. 

1. Menor prezo do contrato: De 0 a 30 puntos. 



A oferta consistirá na expresión dun prezo anual, que non poderá superar o prezo máximo 

de licitación.

Para a súa puntuación asignarase 0 puntos ao tipo máximo de licitación, e 30 puntos ao 

menor prezo ofertado. As puntuacións intermedias acharanse mediante a aplicación matemática 

da regra de proporcionalidade.

 Considérase temeraria a oferta que propoña unha rebaixa no prezo do contrato superior 

ao 35%.

2. Compromiso de adscripción de personal

Valorarse  con  15  puntos  ao  compromiso  de  adscribir  de  xeito  permanente  a  un 

traballador/a coa titulación de grao en relacións laboráis; dereito; administración e dirección de 

empresas ou ciencias económicas e que teña unha experiencia (profesional ou laboral) mínima 

de 3 anos no exercizo das prestacións que integran o obxecto do contrato.

No suposto de empate, atenderase aos criterios de desempate fixados na LCSP.

18.- MESA DE CONTRATACIÓN

Se constitúe unha mesa de contratación integrada polo Alcalde do Concello en calidade de 

Presidente (José Pardo Lombao),  o Secretario  da Corporación (José María  Vázquez Pita),  a 

Interventora  Municipal  (María  Isabel  Pernas  Sánchez),  o  primeiro  Tenente  de  Alcalde  e  a 

Arquitecta  Municipal  en  calidade  de  vocales.  Actuará  como  Secretario  de  la  Mesa  un 

funcionario da Corporación.

19.- CLASIFICACIÓN DAS OFERTAS E ADXUDICACIÓN DO CONTRATO

Clasificación das ofertas por orde decreciente, determinación do licitador que presentase a 

oferta económicamente máis vantaxosa e realización do requirimento previsto no artigo 150 

LCSP. 

A mesa de contratación clasificará por orde decreciente as proposicións presentadas e que 

non fosen declaradas desproporcionadas ou anormais. Para realizar a devandita clasificación, 

atenderá aos criterios de adxudicación sinalados no prego ou no anuncio podendo solicitar para 

iso cuantos informes técnicos estime pertinentes. 



Unha  vez  aceptada  a  proposta  da  mesa  polo  órgano  de  contratación,  os  servizos 

correspondentes requirirán ao licitador que presentase a mellor oferta, para que, dentro do prazo 

de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente a  

documentación xustificativa das circunstancias acreditativas da aptitude e solvencia se non se 

achegou con anterioridade, tanto do licitador como daqueloutras empresas a cuxas capacidades 

se recorra; de dispoñer efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir á 

execución do contrato e de constituír a garantía definitiva. 

Os  correspondentes  certificados  poderán  ser  expedidos  por  medios  electrónicos, 

informáticos  ou  telemáticos.  Unha  vez  recibida  a  documentación  solicitada,  o  órgano  de 

contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da 

documentación. En ningún caso poderá ser declarada deserta unha licitación se existe algunha 

oferta  ou proposición  que sexa admisible  de acordo cos  criterios  que recolle  este  prego.  A 

adxudicación,  que  deberá  ser  motivada,  notificaráselles  aos  candidatos  licitadores  e, 

simultaneamente,  publicarase  no perfil  do contratante  e  conterá  os  extremos expresados  no 

artigo 151 LCSP. 

20.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO 

O  contratista  poderá  solicitar  que  o  contrato  se  eleve  a  escritura  pública  e  os 

correspondentes gastos correrán pola súa conta. Cando por causas imputables ao adxudicatario  

non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado esixiráselle o importe do 3 por cento do 

orzamento base de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade, que se fará efectivo en  

primeiro lugar contra a garantía definitiva, se se constituíu. 

Neste  caso,  o  contrato  adxudicarase  ao  seguinte  licitador  pola  orde  en  que  quedasen 

clasificadas as ofertas 

21.- GARANTÍA DEFINITIVA 

O/os licitador/é que haxa/ n presentado a oferta economicamente máis vantaxosa deberá 

constituír unha garantía definitiva por valor de 2.000 euros.

A garantía poderá constituírse en calquera das formas establecidas no art. 108 LCSP.

A garantía se manterá a súa vixencia até transcurridos seis meses dende a finalización da 

vixencia do contrato.



22.- INCIDENCIAS EN MATERIA DE PERSOAL: ABSENTISMO, NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA E FOLGA DOS TRABALLADORES DO CONTRATISTA. 

O absentismo, a negociación colectiva e a folga dos traballadores do contratista son riscos  

normais da actividade empresarial que deben ser asumidos por este na execución do contrato 

administrativo, e en consecuencia os seus efectos económicos desfavorables para o empresario  

non poden ser repercutidos sobre o Concello de Outeiro de Rei. 

23.- CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DO CONTRATO 

Sen prexuízo das obrigacións esenciais reflectidas no prego de condicións técnicas, e de  

conformidade  co  disposto  no  artigo  202  LCSP,  establécese  como  condición  especial  de  

execución do contrato a utilización . 

24- CONDICIÓNS DE EXECUCIÓN DO CONTRATO

1.  O adxudicatario  deberá  desenvolve-los  seus  traballos  con estricto  cumprimento  do 

disposto  neste  prego  e  consonte  á  oferta  realizada  polo  adxudicatario  e  aceptada  pola  

Administración,  e de acordo coas instruccións e directrices  que en cumprimento do mesmo 

reciba da Intervención Municipal.

25. DIRECCIÓN DO SERVICIO

A dirección do servizo corresponde ao Concello, a través do Alcalde ou Concelleiro en 

quen delegue.

Terá a condición de responsable do contrato o Interventor Municipal, quen poderá cursar 

ordes ao contratista así coma instruccións técnicas ás que se cinxirán os servizos contratados.

26. LEXISLACIÓN LABORAL E DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene 

no traballo. 

27. PENALIDADES CONTRACTUAIS 

O   contratista   está obrigado  a  cumprilo  contrato dentro do  prazo  total fixado para a 

realización do mesmo, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 



A   constitución  en  mora  do  contratista  non precisará intimación previa por parte da 

Administración.

Constitúen infraccións contractuais os incumprimentos dos servizos detaxados nos pregos 

de condicións técnicas, así coma o seu cumprimento extemporáneo ou defectuoso.

Non constitúen sancións contractuais a repercusión ao contratista das sancións e recargos  

impostos ao Concello de Outeiro de Rei como consecuencia do incumprimento extemporáneo 

ou defectuoso das obrigas de declaración ou presentación tributarias ou da Seguridade Social.

A repercusió ao contratista das sancións e recargos impostos ao Concello de Outeiro de 

Rei  como  consecuencia  do  incumprimento  extemporáneo  ou  defectuoso  das  obrigas  de 

declaración ou presentación tributarias ou da Seguridade Social efectuarase mediante a figura de 

retención de prezo e previo audiencia ao contratista.

O réxime sancionador é o seguinte:

- Por cada día de demora no cumprimento das obrigas detaxadas na cláusula primeira  

do prego de condicións administativas: 70 euros.

- Polo incumprimento das obrigas de confidencialidade ou protección de datos: 5000 

euros.

- Polo  incumprimento  reiterado  dos  criterios  técnicos  emitidos  pola  Intervención 

Municipal: 300 euros. Considérase incumprimento reiterado a inobservancia de ditos 

criterios por dúas veces trala súa emisión por escrito e por medios que permitan a súa 

constancia.

28. RESOLUCIÓN DO CONTRATO

Alternativamente  á  imposición  de  sancións  contractuais,  son  causas  de  resolución  do 

contrato as previstas na lexislación contractual básica así coma as seguintes:

- O incumprimento das obrigacións derivadas da condición de encargado do tratamento 

dos datos de carácter persoal. 

- A demora na confección das nóminas superior superior tres días ao prazo establecido,  

reiterada  durante  tres  meses  nun  período  de  doce  meses,  salvo  en  supostos  imputables  ao 

Concello.

-  O  incumprimento  ou  cumprimento  extemporáneo  ou  defectuoso  dos  deberes  de 

presentación de declaracións tributarias ou da Seguridade Social que conleven a imposición de 

sancións graves para o Concello.



- O incumprimento ou cumprimento extemporáneo ou defectuoso de xeito reiterado, dos 

deberes de presentación de declaracións tributarias ou da Seguridade Social  que conleven a  

imposición  de sancións ou recargos  para  o Concello  que non teñan a  condición  de graves. 

Concurrirá  reiteración  cando  se  produzan  dous  actos  administrativos  tributario  e/ou  da 

Seguridade Social nun período de doce meses.

        29. RÉXIME XURÍDICO DO CONTRATO

O  contrato  terá  carácter  administrativo,  e  ámbalas  dúas  partes  quedan  sometidas 

expresamente  á  lexislación  de  contratos  das  Administracións  Públicas  e  no  seu  caso  da 

Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución e disposicións 

de desenvolvemento; supletoriamente aplicaránse as restantes normas de dereito administrativo 

e, no seu defecto, as normas de dereito privado.

O Alcalde

Informado favorablemente; O Secretario
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