
PREGO  DE  PRESCRICIÓNS  TÉCNICAS  REGULADORAS  DA 
CONTRATACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDEMENTO  ABERTO  E  TRAMITACIÓN 
ORDINARIA DO SERVIZO DE XESTORÍA FISCAL E LABORAL DO CONCELLO DE 
OUTEIRO DE REI

CLÁUSULA PRIMERA. CONTIDO DOS TRABALLOS

Os  servizos  serán  os relativos  á  xestoría laboral,  incluíndo  os seguintes:

1.1.1.Xestión de nóminas

a) Cálculo e entrega das nóminas mensuais e as derivadas de pagas extraordinarias.

As nóminas deberán estar confeccionadas e enviadas ao concello  entre os días 20 e  23  
de cada mes.  

As incidencias laborais mensuais para a confección das mesmas notificaranse ao concello 
antes do día 19 de cada mes.

b) Cálculo dos costes salaríais previos da alta dos traballadores.

c)  lntrodución da documentación  para  a nómina  en  curso:   altas  de  perceptores,  
cambios  de osta, altas retrasadas, trienios, baixas, xornadas reducidas...

d) Altas,  baixas  e  modificacións  dos  distintos  perceptores  (cambios  de  postas  de

traballo,   datos  bancarios,   situación  de IRPF, xornadas  reducidas,   permisos  sen  
soldo...)

e) lntrodución das incapacidades temporais.

f) Retencións xudiciais.

g) Cálculo de atrasos e liquidacións complementarias.

h) Cálculo de horas extras.

i) Cálculo e xestión  da  documentación  da  baixa de  traballadores finiquitos, certificados 
de  empresa e resumo de pagamentos).

j) Resumo mensual  de nóminas,  detallado  por  conceptos,  a remitir  entre  os  días vinte 
e  vintecinco  de   cada  mes.As  incidencias   laborais  mensuais  para  a  confección  das 
mesmas notificaranse á empresa antes do día 20 de cada mes.

k) lnforme de variación, cuadres e regularizacións de nóminas.

I) Adaptacións das formas de proceder en nómina en función da lexislación vixente

1.1.2. Xestión de impostos

a)  Confección  e  presentación  dos  modelos  111  e   190   anual   dos  traballadores   e 
profesionais (no caso dos profesionais,  dacordo cos datos que lle serán facilitados polo 
concello)

b) Confección e presentación modelos 347 (declaración annual operacións con terceiras 
persoas)

c) Confección e presentación dos modelos 303 e 390 (IVA), dacordo cos datos que lle serán 
facilitados polo concello.

d) Certificados Anuais para a declaración da Renda.



1.1.3. Xestión coa Seguridade Social

a) Cálculo de TC2 e TC1, ou equivalentes. (Sistema rede obrigatorio)

b) Envío á Seguridade Social dos ficheiros FAN, AFI e FDI, ou equivalentes.

1.1.4. Xestión de contratos

a) Confección de contratos e o seu clausulado, e remision ao SEPE.

b) Aitas, baixas e variacións na Seguridade Social.

c) Tramitación das incapacidades temporais por continxencias comúns e profesionais.

d) Xeneración e cálculo de indemnizacións.

1.1.5.Outros servizos de xestoría laboral 

a) Consultas verbais

b) Asesoramento do concello  con  carácter permanente, verbal ou  por escrito,  en  material  
laboral, de seguridade social e redacción de escritos e documentos. 

c) lnformes e ditames relacionados coa Seguridade Social.

d)  Preparación  da documentación  e  asistencia  necesaria  nas inspeccións da Seguridade 
Social.

e) Acceso ao informe, actualizado mensualmente, de todos os movementos rexistrados.

f)  Elaboración  anual  (no  mes  de  xaneiro  de  cada  ano)  dunha  relación  de  personal 
funcionario  e  laboral  ao  servizo  do  concello,  cos  salarios  desglosados  por  conceptos,  e 
debidamente actualizados dacordo co disposto nas  respectivas  Leis  de Orzamentos  Xerais do 
Estado.

A prestación dos servizos relacionados en esta cláusula poderá esixir a presentación de 
declaracións  en  nome do Concello  de  Outeiro  de Rei  e  mediante  o emprego de  certificados 
dixitais.

CLÁUSULA SEGUNDA. INTEROPERABILIDADE ELECTRÓNICA

A  empresa  adxudicataria  xerará  os  ficheiros  de  intercambio  de  información  coas 
aplicacións de xestión da entidade local, de acordo con estándares de interoperabilidade.

A transmisión  de datos entre a empresa adxudicataria e o concello  realizarase  por medio 
de correo electrónico, salvo que a súa natureza requira outro medio de envío.

CLAÚSULA TERCEIRA. HORARIO E DISPOÑIBILIDADE

A empresa adxudicataria deberá garantir a dispoñibilidade do personal adscrito a totalidade 
dos días laborables durante o horario municipal de apertura (9:00 a 15:00 horas). Durante esta 
fanxa horaria deberá garantir a asistencia telefónica e telemática aos servizos muncipais.



CLÁUSULA CUARTA. SEGUIMENTO E CONTROL

Para  a  supervisión  da  marcha  deste  contrato  poderanse  establecer  polo  órgano  de 
contratación as instrucións e orientacións que estime pertinentes para a correcta realización do 
obxecto do contrato, podendo convocaranse cantas reunións de seguimento sexan necesarias para 
o seu correcto desenvolvemento, nas que será citada a empresa adxudicataria e á cal selle poderán 
solicitar  cantos  informes e datos  se consideren  pertinentes para  o correcto funcionamento do 
servizo.

CLÁUSULA QUINTA. OBRIGAS DA ENTIDADE LOCAL

Para  que  o  servizo  se  realice  con  total  garantía,  a  entidade  local  deberá  cumprir   os 
seguintes requisitos:

a)Autorizar ao adxudicatario para actuar en representación da entidade. 

b)Entregar á empresa as bases de datos actuais.

c)As  incidencias  laborais  mensuais  deberán  notificarse  á empresa  antes  do día 19  de  
cada mes.

CLÁUSULA  SEXTA.  CONFIDENCIALIDADE  DOS  TRABALLOS  E 
CUMPRIMENTO  DA LOPD

O  adxudicatario   queda   expresamente   abrigado   a  cumprir   coa   normativa   vixente 
sobre protección  de datos  de  carácter  persoal  (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales),  mantendo   absoluta 
confidencialidade   e  reserva   sobre   calquera   dato   que   puidese   coñecer   con   ocasión   do  
cumprimento  do contrato, especialmente os de carácter  persoal, que  non  poderá  copiar  ou 
utilizar con fin distinto ao que figura neste prego,  nin tampouco ceder a outros  nin sequera a 
efectos de conservación.

CLÁUSULA SÉPTIMA. PROPIEDADE DA INFORMACIÓN

A propiedade  da información, en calquera  soporte, é exclusiva  da entidade  local polo 
que, en consecuencia, o adxudicatario  deberá  entregala ao seu propietario  ao remate do contrato 
sen poder manter ningún orixinal ou copia de dita información.

Asdo.: O Alcalde


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Concello de Outeiro de Rei
	2019-02-05T10:30:10+0100
	Outeiro de Rei
	PARDO LOMBAO JOSE - 33817919F
	O acepto




