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AdministrAción LocAL
municipAL
Carnota

Anuncio de licitación para a contratación do servizo de mantemento integral de xardíns, zonas verdes e outras zonas públicas municipais do 
Concello de Carnota

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Por resolución da alcaldía do 12/02/2018 aprobouse o prego de cláusulas administrativas particulares e de condi-
cións técnicas para a contratación do servizo de mantemento integral de xardíns, zonas verdes e outras zonas públicas 
municipais do Concello de Carnota.

Publícase como anexo o citado prego no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña e no perfil de contratante do Concello 
de Carnota, para que durante o prazo de oito (8) días, contados a partir do seguinte ao da súa publicación no BOP, os 
interesados poidan presentar as proposicións que estimen pertinentes.

Carnota, 17 de decembro de 2017.

O alcalde

Ramón Noceda Caamaño

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES E CONDICIÓNS TÉCNICAS DO CONCURSO RESERVADO PARA 
CEE, DO MANTEMENTO INTEGRAL DE XARDÍNS, ZONAS VERDES E OUTRAS ZONAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE 

CARNOTA

(Regulado pola Disposición Adicional Quinta, do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se 
aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público; e da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización 

do sector público autonómico)

CLÁUSULA 1.–OBXECTO E CALIFICACIÓN DO CONTRATO.

A.–O obxecto do contrato será a prestación do servizo de conservación e mantemento integral de zonas verdes co Con-
cello de Carnota. Así mesmo, devandito servizo consistirá en realizar os traballos de conservación, reposición de plantas e 
outros labores relacionados co mantemento integral de xardíns, zonas verdes e outras zonas públicas municipais, incluídas 
ás árbores situadas nas rúas do Concello, cuxa descrición, características e especificacións se establecen no prego de 
prescrición técnicas, e con suxeición ás condicións expresadas en dito prego.

É por iso que o interese público a satisfacer mediante esta contratación, ademais da conservación dos espazos 
naturais do concello, é unha finalidade social consistente en facilitar o acceso ao emprego de persoas con discapacidade, 
de acordo coa Disposición Adicional Quinta do Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (en diante, TRLCSP). Por tanto soamente poderán participar no 
procedemento de adxudicación Centros Especiais de Emprego (CEE), cando polo menos o 70 por cento dos traballadores 
afectados sexan persoas con discapacidade que, debido á índole ou á gravidade das súas deficiencias, non poidan exercer 
unha actividade profesional en condicións normais. Así mesmo, verifícase o cumprimento da Lei 14/2013, do 26 de de-
cembro, de racionalización do sector público autonómico, no seu artigo 26, onde se esixe a reserva de contratos a Centros 
Especiais de Emprego e a Empresas de Inserción Socio-laboral.

B.–O presente contrato non está suxeito a regularización harmonizada pois o seu valor estimado é inferior aos limiares 
comunitarios establecidos polo artigo 16 b) do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, (texto refundido de 
LCSP) e artigos 7 da Directiva 2004/18/CE, e 8 da Directiva 2009/81/CE, modificados ambos polos artigos 2 e 3 do 
Regulamento CE n.º 1177/2009 da Comisión de 30 de novembro de 2009 que establece os limiares de aplicación en 
materia de procedementos de adxudicación de contratos.

C.–As necesidades a satisfacer co obxecto do presente contrato reservado é a prestación dun servizo para o cal o 
Concello non dispón do suficiente persoal e medios necesarios e que vén realizándose por empresas externas. Consi-
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derándose, por tanto, necesaria a contratación do mencionado servizo cunha adecuada continuidade das condicións de 
conservación e mantemento das mesmas.

CLÁUSULA 2.–PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN E ADXUDICACIÓN.

O contrato adxudicarase polo procedemento CONCURSO RESERVADO PARA CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO, previsto 
e regulado na Disposición Adicional Quinta, do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba 
o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público referida a contratos reservados; quedando excluídas todas as 
propostas que non cumpran este requisito.

A tramitación realizarase polo procedemento ordinario segundo o disposto nos artigos 109 e 110 do TRLCSP.

CLÁUSULA 3.–PERFIL DO CONTRATANTE.

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 do contratante, ao que se terá acceso 
segundo as especificacións que se regulan na páxina web oficial do concello de Carnota: www.carnota.gal/contratacion/
perfildocontratante

CLÁUSULA 4.–PREZO DO CONTRATO.

O prezo máximo do contrato fíxase na contía de noventa e cinco mil € (95.000,00 €).

O prezo certo anterior queda desagregado nun valor estimado (art. 88 do TRLCSP) de oitenta e cinco mil cincocentos 
€ (85.500,00 €) máis o IVE de nove mil cincocentos € (9.500,00 €), resultante de aplicar un tipo do 10%, que deberá ser 
soportado pola Administración.

No caso de que o licitador non o puntualizase entenderase que todas as cantidades citadas na súa proposta económica 
inclúen o IVE, sen prexuízo de que o importe deste imposto indíquese como partida independente, de conformidade co art. 
87.2 do TRLCSP.

CLÁUSULA 5.–FINANCIAMENTO.

As obrigacións económicas que se deriven para o Concello de Carnota do presente contrato, na anualidade en curso, 
financiarase con cargo ao crédito existente na partida 1533/210 do orzamento de gastos.

De conformidade co disposto no artigo 174 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo) e artigos 79 e ss. do Decreto 500/90, a autorización e compromiso de gasto para 
sucesivos exercicios queda subordinado ao crédito que se consigne nos respectivos orzamentos.

CLÁUSULA 6.–ABONO DO PREZO.

Abonarase en partes proporcionais ás mensualidades do prazo contratado, a mes vencido, previa presentación da 
factura correspondente no rexistro xeral do Concello ou mediante os medios telemáticos previstos a tal efecto.

A efectos de cómputo do prazo de abono previsto no TRLCSP fíxase como data de expedición da factura a do seu 
rexistro contable.

O Concello abonará os servizos prestados dentro do prazo máximo legal, con referencia á data de rexistro anteriormente 
sinalada. No en tanto, se a factura contivese algún erro ou omisión, ou esta non se presentou no por algún dos medios le-
galmente regulados, o prazo para esixir o interese de demora non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese 
a factura ou ata que se presente a mesma.

Non se procederá ao abono de ningún traballo ou servizo que se prestara fóra do obxecto contractual previsto no 
presente prego ou que, no seu caso, non fose previamente requirido e aceptado de modo expreso polo órgano competente 
do concello de Carnota.

CLÁUSULA 7.–REVISIÓN DO PREZO.

Conforme ao establecido no artigo 89.1 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real 
Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, en relación coa regulación que se contén no artigo 5 e concordantes da 
Lei 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación da economía española, os valores monetarios referidos no artigo 3.1.a) 
da citada lei poderán ser obxecto de revisión periódica non predeterminada ou de revisión non periódica sempre que se 
xustifique nunha memoria económica específica para este fin.

Esta revisión non poderá realizarse en función de índices de prezos ou fórmulas que os conteñan. Excepcional-
mente, se estivese motivada pola evolución dos custos, a revisión poderá realizarse en función dos prezos individuais 
e índices específicos de prezos que mellor reflictan dita evolución dos custos, avaliados conforme ao principio de 
eficiencia económica e boa xestión empresarial. A memoria económica deberá, nestes casos, xustificar o cumprimento 
de tales condicións.
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Estas revisións non incluirán a variación das amortizacións, os gastos xerais ou de estrutura e o beneficio industrial. 
Poderá incluírse a variación dos custos de man de obra e custos financeiros nos supostos e cos límites expresamente 
previstos nas disposicións normativas a que se refire o artigo 4 da Lei.

A presentación da memoria citada no apartado 1 non eximirá da obrigación de cumprir os trámites e solicitar as autori-
zacións esixidas pola normativa sectorial.

CLÁUSULA 8.–DURACIÓN DO CONTRATO.

A duración do contrato establécese en dous anos (2 anos) a contar desde a data da acta de inicio da prestación do 
servizo, que subscribirán o empresario e o representante legal do concello de Carnota. Podéndose acordar expresamente e 
cunha antelación mínima dun mes, prórrogas por períodos dun ano, ata un máximo de dous anos máis, sen que o período 
total do contrato poida superar en ningún caso os catro anos.

A acta de inicio da prestación deberase formalizar no prazo máximo de quince días a contar desde a data de formaliza-
ción do contrato administrativo.

No momento de vencemento do prazo contractual, ou das súas prórrogas, ou no suposto de que se resolvera o con-
trato con antelación, ben por incumprimento ou ben por mutuo acordo, co fin de garantir a continuidade na prestación do 
servizo, o adxudicatario comprométese a seguir prestando o servizo, se así o estima conveniente o Concello, ata a nova 
adxudicación.

CLÁUSULA 9.–PRESENTACIÓN DE OFERTAS E DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

9.1.–Lugar e prazo. As proposicións, dirixidas ao Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Carnota, presentaranse no 
Rexistro Xeral do Concello, de luns a venres, en horario de 9 a 14 horas e durante o PRAZO DE OITO (8) DÍAS NATURAIS 
dende a publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da provincia, en tres sobres pechados, coa documentación 
que logo se indicará, indicando nos mesmos a denominación da empresa, nome e apelidos de quen asine a proposición e 
o carácter con que o fai, números de teléfono e de fax e dirección de correo electrónico, así como o medio preferente para 
a recepción de notificacións, que se axustará ao modelo incorporado ao presente Prego (ANEXO I).

No reverso de cada sobre figurará así mesmo a inscrición: “Proposición para tomar parte na licitación, mediante concur-
so reservado, para a contratación dos servizos de MANTEMENTO DE ZONAS VERDES. CONCELLO DE CARNOTA”, así como 
a numeración correspondente (sobre n.º 1, sobre n.º 2 ó sobre n.º 3, segundo proceda).

Se o último día de prazo de presentación fose sábado ou inhábil trasladarase ao primeiro día hábil seguinte.

9.2.–Presentación de proposicións por correo. Se a proposición é enviada por correo, deberá xustificarse que o envío se 
realizou antes de expirar o prazo sinalado no anuncio de licitación, comunicando esta circunstancia dentro do mesmo dia ao 
órgano de contratación mediante telegrama ou fax ao número: 981 857 251 no que consten o título completo do obxecto 
do contrato e o nome do licitador. Sen a concorrencia de ambos requisitos non será admitida a proposición que se reciba 
con posterioridade á data de terminación do prazo.

CLÁUSULA 10.–CONTIDO DAS PROPOSICIONS.

10.1.–Contido xeral.–As proposicións presentaranse nun sobre pechado e asinado polo licitador ou persoa que lle 
represente. No sobre constará o seguinte título: “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE NA LICITACIÓN, MEDIANTE CONCURSO 
RESERVADO, PARA A CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE MANTEMENTO DE ZONAS VERDES DO ILMO. CONCELLO DE CARNO-
TA”. Dentro deste sobre introduciranse tres sobres que separadamente se marcarán da seguinte maneira:

Sobre “1” titulado “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”.

Sobre “2” titulado “PROXECTO DE TÉCNICO”.

Sobre “3” titulado “PROPOSIÓN ECONÓMICA”.

10.2.–A presentación da proposición presume a aceptación incondicional, por parte do licitador, do contido do prego de 
cláusulas administrativas particulares e do prego de prescricións técnicas sen reparo algún e a declaración responsable de 
que se reúnen todas e cada unha das condicións esixidas na licitación.

10.3.–SOBRE N.° 1. Subtitulado “Documentación Administrativa”.

De acordo co previsto no art. 146.4 do TRLCSP - conforme á modificación introducida polo art. 44 dous da Lei 14/2013, 
do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización - a achega inicial da documentación esta-
blecida no apartado 1 do citado art. 146 do TRLCSP substitúese por unha declaración responsable do licitador indicando 
que cumpre as condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración. En tal caso, o licitador a cuxo favor 
recaia a proposta de adxudicación, deberá acreditar ante o órgano de contratación, previamente á adxudicación do contrato, 
a posesión e validez dos documentos esixidos.
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En todo caso o órgano de contratación, en orde a garantir o bo fin do procedemento, poderá solicitar, en calquera 
momento anterior á adopción da proposta de adxudicación, que os licitadores acheguen documentación acreditativa do 
cumprimento das condicións establecidas para ser adxudicatario do contrato.

Polo tanto, o licitador presentará neste sobre “1” unha declaración responsable indicando que cumpre as condicións 
establecidas legalmente para contratar coa Administración conforme ao seguinte modelo:

«DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./D.ª ……………………………., con domicilio a efectos de notificacións en ……………...., r/ …………………….., 
n.º ……, con DNI n.º ……………, en representación da Entidade ………………….., con CIF n.º……………………, ou como 
empresario autónomo, a efectos da súa participación na licitación, DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:

PRIMEIRO.–Que se dispón a participar no concurso reservado con multiplicidade de criterios de valoración para a 
adxudicación do servizo de xestión integral do Punto Limpo do concello de Carnota.

SEGUNDO.–Que cumpre con todos os requisitos previos esixidos polo apartado primeiro do artigo 146 do Texto Refun-
dido da Lei de Contratos do Sector Público para ser adxudicatario do contrato de servizos citado no apartado anterior, en 
concreto:

	 Que posúe personalidade xurídica e, se é o caso, representación.

	 Que conta cos requisitos de solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.

	  Que non está incurso nunha prohibición para contratar das recollidas no artigo 60 do Texto Refundido da Lei de 
Contratos do Sector Público e encóntrase ao corrente do cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa 
Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes.

	  Que se somete á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera 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 sinala como enderezo para recibir as notificacións relativas a este contrato a seguinte: Rúa……………………, 
n.º ……, código postal ………………, cidade ……….., provincia ……………………

A estes efectos, tamén sinala o seguinte número de teléfono ………………… e fax …………………

Ademais, autoriza ao Concello de Carnota a utilizar o correo electrónico como canle de comunicación, intercambio de 
documentación e notificación con pleno valor fehaciente e probatorio de cantos actos administrativos lle afecten en relación 
ao presente contrato, mediante a utilización da seguinte dirección de correo electrónico: ……………………………………

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 ………………, ……. de…………... de 2018.

(Sinatura e rúbrica do declarante)»

SOBRE N.° 2. Baixo A Denominación De “Proxecto Técnico” deberá incluírse a documentación precisa para a valoración 
dos “criterios de adxudicación cuxa cuantificación require dun xuízo de valor” e presentarse cumprindo os requisitos esta-
blecidos no Real Decreto 817/2009, de 8 de maio. En particular, deberán incluírse os seguintes documentos:

a) Memoria técnica de prestación do servizo: Dita memoria recollerá de forma razoada a descrición do servizo, a 
programación e sistemática operativa, a frecuencia dos distintos servizos, etc., detallando, polo menos os extremos 
seguintes:

 – Metodoloxía e plan de traballo detallado. Indicando as tarefas a realizar e prazos de realización de cada unha delas.

 –  Estrutura de delegacións. Locais e instalacións de que dispón a empresa, con especial referencia aos situados na 
provincia de A Coruña.

 –  Relación de medios materiais que se adscribirán aos servizos xustificando que teñen a capacidade necesaria para 
desenvolver correctamente os servizos contratados.

 – Relación de medios humanos que o licitador adscribirá á execución do contrato.
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b) Melloras adicionais na execución do servizo sen custo adicional para o concello indicando individualizadamente en 
que consiste cada unha delas:

Cada licitador poderá presentar até un máximo de dez melloras puntuais relativas a aspectos concretos da súa Me-
moria Técnica de prestación do servizo. Estas melloras deberán supor prestacións adicionais ou melloras de calidade e 
eficacia na prestación do servizo sobre as recollidas nos pregos, sen custo adicional para o Concello. Incluirase valoración 
do custo que cada mellora supón a prezos de mercado, aínda que, as mesmas valoraranse tanto en función do seu importe 
como da súa contribución a mellorar a calidade e eficacia na prestación dos servizos contratados.

NO SOBRE N.° 3.–Baixo A Denominación De “Proposición Económica” e axustándose ao formato do Anexo I, presentara-
se a proposición económica para os traballos a realizar de Mantemento de Zonas Verdes. Así mesmo, fixarase o montante 
total á que ascende a proposición. Para todos os efectos, entenderase que as ofertas presentadas polos licitadores 
comprenden todos os gastos necesarios para a correcta execución do contrato, tales como son os xenerais, financeiros, 
beneficios, seguros, materiais, transporte e desprazamentos, honorarios do persoal técnico ao seu cargo, de comprobación 
e ensaio, taxas, licenzas e toda clase de impostos, tanto municipais como provinciais, autonómicos e estatais. Por conse-
guinte o contratista non poderá esixir cantidade algunha por ningún concepto adicional salvo o prezo convido.

10.4.–Non se terán por correctas nin válidas aquelas ofertas económicas que conteñan cifras comparativas ou ex-
presións ambiguas, as que se presenten con emendas ou raspaduras que poidan inducir a dúbida racional sobre o seu 
contido, así como as que excedan do prezo de licitación; todo elo será considerado como defecto insubsanable, producindo 
o rexeitamento da oferta, se a cantidade da proposición económica expresada en cifras e letra é diferente sempre se estará 
a esta última.

10.5.–A proposición deberá estar asinada polo empresario ou persoa facultada para elo. A falta de sinatura será un 
defecto non substituíble e producirá, como consecuencia, o rexeitamento da oferta afectada por dito defecto. Una vez 
entregada unha proposición, non poderá ser retirada baixo ningún pretexto.

10.6.–Cada licitador non poderá presentar máis que unha única proposición. O incumprimento do establecido neste 
apartado dará lugar á inadmisión de tódalas proposicións presentadas.

CLÁUSULA 11.–GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 103 do texto refundido de LCSP, exímese aos licitadores da presentación de garantía 
provisional.

CLÁUSULA 12.–CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.

A) CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN CUXA CUANTIFICACIÓN REQUIRE DUN XUÍZO DE VALOR (SOBRE N.º 2):

1.–Memoria técnica de prestación do servizo: ……………………………………… ate 25 puntos

A puntuación determinarase en función da calidade técnica da memoria achegada en atención a: o seu grao de ade-
cuación ás necesidades do municipio, frecuencia e sistemas de prestación das distintas tarefas, idoneidade, calidade 
e número dos medios mecánicos e técnicos asignados ao contrato, maior eficacia e respecto ao medio ambiente nas 
actuacións a realizar e produtos a empregar, etc.

2.– Melloras adicionais na execución do servizo sen custo adicional para o Concello: ………….……………………………
…………………………………………………... ate 25 puntos

Cada licitador poderá presentar até un máximo de dez melloras puntuais relativas a aspectos concretos da súa Me-
moria Técnica de prestación do servizo. Incluirase valoración do custo que cada mellora supón a prezos de mercado, aínda 
que, as mesmas valoraranse tanto en función do seu importe como da súa contribución a mellorar a calidade e eficacia na 
prestación dos servizos contratados.

Para a valoración dos criterios non automáticos solicitarase informe técnico motivado con proposta de asignación de 
puntuacións.

B) CRITERIOS AVALIABLES AUTOMATICAMENTE (SOBRE N.º 3):

3.– Mellor oferta económica consistente nunha diminución do presuposto tipo: ………………………………………………
……………………………………………….... ate 40 puntos

Asignarase a puntuación máxima por este criterio á proposición coa maior diminución do prezo, ás demais ofertas 
asignaráselles a puntuación proporcional que corresponda en relación á primeira.

4.–Empregados do Centro Especial de Emprego: ………………………………….. ate 10 puntos

Asignarase a puntuación máxima por este criterio á proposición coa maior porcentaxe de persoas con discapacidade no 
seu persoal, ás demais ofertas asignaráselles a puntuación proporcional que corresponda en relación á primeira.
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PUNTUACIÓN MÁXIMA TOTAL (A + B): ……………………………………………………. 100 puntos

CLÁUSULA 13.–MESA DE CONTRATACIÓN

De acordo co disposto na Disposición Adicional 2.ª do texto refundido de LCSP, a Mesa de Contratación estará integrada 
por:

 Presidente:

 – María del Carmen Armendáriz Villar.

 Vogais:

 – D.ª Belén Campos Díaz, tenente de alcalde.

 – D. Jorge Fiuza Barreiro, tenente de alcalde.

 – D. José Carlos Leis Caruncho, técnico municipal.

 – O secretario-interventor do Concello, ou funcionario no que delegue ou legalmente o substitúa;

 Secretario:

 – María Dolores Maceiras Martínez, administrativa de Secretaría.

Para o caso de que concorreran causas de abstención ou recusación ou calquera outra circunstancia que impedira a 
participación na Mesa de contratación, o alcalde designará un substituto, o que se publicará no perfil do contratante.

CLÁUSULA 14.–PRERROGATIVAS DA ADMINISTACIÓN.

O órgano de contratación, de acordo co artigo 210 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado 
polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, ten as seguintes prerrogativas:

a) Interpretación do contrato.

b) Resolución das dúbidas que ofreza o seu cumprimento.

c) Modificación do contrato por razóns de interese público.

d) Acordar a resolución do contrato e determinar os efectos desta.

CLÁUSULA 15.–APERTURA DE PROPOSICIÓNS.

A Mesa en primeiro lugar procederá, no prazo de 8 días dende que finalice o prazo de presentación de ofertas, á 
apertura dos sobres que conterán a documentación administrativa dos distintos licitadores admitindo aquelas proposicións 
que teñan sido presentadas en tempo e forma, certificando o Secretario a relación de documentos que figuran en cada 
unha delas. Se a Mesa de contratación observase defectos ou omisións emendables na documentación que se inclúe no 
sobre 1, o comunicará verbalmente aos interesados, sen prexuízo de que estas circunstancias se fagan públicas a través 
de anuncios do órgano de contratación, concedéndose un prazo non superior a tres días hábiles para que os licitadores os 
corrixan ou emenden ante a propia mesa de contratación. Do actuado deixarase constancia na acta que necesariamente 
deberá estenderse.

Cualificada a documentación e emendados, no seu caso, os defectos ou omisións da documentación presentada, a 
Mesa declarará admitidos á licitación os licitadores que acreditasen o cumprimento dos requisitos previos indicados no 
artigo 146 do TRLCSP, procedéndose, no seu caso, ao exame e valoración da solvencia, facendo declaración expresa dos 
rexeitados e das causas do seu rexeitamento.

No prazo non superior a 3 días, a partires da finalización do período de omisións emendables na documentación que se 
inclúe no sobre 1, procederase en acto público, e previa convocatoria aos participantes na licitación, a apertura do sobre 2, 
co ánimo de comprobar que correspondan os índices do proxecto técnico coa orde especificado nestes pregos.

A continuación e despois de dispoñer a comisión avaliadora de un mínimo de 4 días para a avaliación e puntuación da 
parte técnica, procederase a unha nova convocatoria, para proceder a apertura do sobre 3, en acto público.

Concluído o acto de apertura a Mesa procederá a avaliar a documentación presentada conforme aos criterios de adxu-
dicación que se mencionan neste prego. A tal efecto, a Mesa poderá solicitar os informes oportunos con tal finalidade e, 
en todo caso, desenvolver as súas deliberacións sen publicidade, sen prexuízo do dereito dos licitadores a ser informados 
do resultado da valoración.
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A Mesa de Contratación poderá solicitar, antes de formular a súa proposta, cantos informes técnicos considere oportu-
nos e se relacionen co obxecto do contrato.

Lidas as proposicións, refugaranse as que se atopen incursas nalgunha das causas previstas no artigo 84 do Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, que aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas 
(en diante, RGLCAP).

A Mesa de contratación estenderá acta de todas as súas actuacións, e elevará a documentación presentada polos 
concorrente e as proposicións destes, coa proposta de adxudicación que estime pertinente ao órgano de contratación, que 
será o que efectúe a adxudicación do contrato.

A identificación por parte da Mesa de Contratación da proposición máis valorada non xera dereito algún a favor do 
licitador proposto.

CLÁUSULA 16.–GARANTÍA DEFINITIVA E DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

a) O licitador cuxa oferta resulte declarada como a más favorable deberá, no prazo de 5 días hábiles contados dende o 
día seguinte a aquel en que reciba o oportuno requirimento, deberá presentar a seguinte documentación:

1.º) Documentos acreditativos da personalidade do empresario: Os empresarios individuais, copia auténtica do DNI; as 
persoas xurídicas, a escritura ou os documentos en que conste a constitución da entidade e os estatutos por que se rexa, 
debidamente inscritos, no Rexistro Mercantil ou no que corresponda.

A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da Unión Europea 
acreditarase pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos, ou 
mediante a dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo 
coas disposicións comunitarias de aplicación.

Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Misión Diplomática 
Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da 
empresa.

2.º) Documentos acreditativos da representación: Cando a proposición non apareza asinada polos licitadores deberá 
incluírse o poder outorgado a favor daquel ou daqueles que subscriban a proposición xunto cunha copia auténtica do 
Documento Nacional de Identidade del ou dos apoderados.

3.º) Documento de compromiso de constituír, no seu caso, unha Unión Temporal de Empresas:

Nos casos en que varios empresarios concorran agrupados en unión temporal achegarán ademais un documento, que 
poderá ser privado, no que, para o caso de resultar adxudicatarios, se comprometan a constituíla. Este documento deberá 
ir asinado polo representante de cada unha das empresas e nel expresarase a persoa a quen designan representante 
da UTE ante a Administración para todos os efectos relativos ao contrato, así como a participación que a cada un deles 
corresponda na UTE.

4.º) Acreditación da solvencia:

A solvencia económica e financeira e a solvencia técnica e profesional do empresario deberá acreditarse polos medios 
seguintes:

	 Solvencia económico e financeira, por un dos seguintes medios:

Acreditarase, conforme sinala o art. 75 do TRLCSP e o 11 do Real decreto1098/2001, mediante o volume de negocios 
do licitador ou candidato no ámbito ao que se refire o contrato, referido ao ano de maior volume de negocio dos tres últimos 
concluídos deberá ser polo menos unha vez e media o valor estimado do contrato cando a súa duración non sexa superior 
ao ano, e polo menos una vez e media o valor anual medio do contrato se a súa duración é superior a un ano.

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 depo-
sitadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acredi-
tarán o seu volume de negocios mediante os seus libros e inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

	 Solvencia técnica e profesional:

A solvencia técnica e profesional acreditarase, de acordo co establecido no artigo 78 do TRLCSP, mediante un dos 
seguintes medios:

	  Relación dos principais servizos ou traballos do mesmo tipo realizadas nos últimos cinco anos que inclúa importe, 
datas e o destinatario, público ou privado, dos mesmos. Os subministracións efectuadas acreditaranse mediante 
certificados expedidos ou visados polo órgano competente, cando o destinatario sexa unha entidade do sector 
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público ou, cando o destinatario sexa un suxeito privado, mediante un certificado expedido por este ou, a falta 
de este certificado, mediante unha declaración do empresario; no seu caso, os certificados serán comunicados 
directamente ao órgano de contratación pola autoridade competente.

A presentación do certificado de estar inscrito no REXISTRO XERAL DE CONTRATISTAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 
DE GALICIA eximirá á licitadora de achegar a documentación que se detalla nos apartados a), b) e a solvencia técnica ou 
profesional, a condición de que os documentos que consten rexistrados estean actualizados ao momento da celebración 
da licitación.

5.º) Documentación adicional esixida a todas as empresas estranxeiras. As empresas estranxeiras, nos casos en que 
o contrato vaia executarse en España, deberán presentar unha declaración de someterse á xurisdición dos xulgados e tri-
bunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, 
con renuncia, se é o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante.

6.º) Domicilio: Todos os licitadores deberán sinalar un domicilio para a práctica de notificacións. Esta circunstancia 
poderá ser complementada indicando unha dirección de correo electrónico e un número de teléfono e fax.

7.º) Xustificacións acreditativas de acharse ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social 
impostas polas disposicións vixentes.

8.º) Xustificación de ter constituída a garantía definitiva que sexa procedente.

9.º) Declaración de empresas vinculadas: No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes 
a un mesmo grupo, nos termos aos que se refire o artigo 145 do TRLCSP, presentarase necesariamente unha declaración 
indicando esta circunstancia e o nome ou denominación social das mesmas. Debendo constar este documento en cada 
unha das ofertas formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran á licitación.

b) De non cumprimentarse axeitadamente os requirimentos de documentación no prazo sinalado, entenderase que o 
licitador non é admitido a licitación, por incumprimento da obriga de presentar a documentación legalmente requirida para 
contratar, ou que retirou a súa oferta, segundo o caso, procedéndose nese suposto a recabar a mesma documentación ao 
licitador seguinte, pola orde en que quedaron clasificadas as ofertas.

CLÁUSULA 17.–OFERTAS CON VALORES ANORMALES OU DESPROPORCIONADOS.

O carácter desproporcionado ou temerario dunha oferta analizarase á vista dos informes que sobre este extremo 
emitan os técnicos competentes e seguindo o procedemento establecido no artigo 152 do TRLCSP.

Para determinar o carácter desproporcionado ou anormal dunha oferta económica se estará ao disposto no artigo 85 
do RD 1098/2001, de 21 de outubro.

CLÁUSULA 18.–CLASIFICACION DE OFERTAS, ADXUDICACIÓN E NOTIFICACIÓN.

Antes de formular proposta de adxudicación, a Mesa poderá solicitar informe referente á documentación presentada 
relacionada coa aplicación dos criterios para a adxudicación do contrato.

Posteriormente a Mesa elevará, clasificadas por orde decrecente, as proposicións presentadas xunto coas actas das 
sesións celebradas e a proposta de adxudicación pertinente, incluíndo a ponderación para a súa adxudicación, ao órgano de 
contratación. Este formulará o requirimento sinalado no artigo 151.2 do TRLCSP ao licitador que teña presentado a oferta 
economicamente máis vantaxosa .

O órgano de contratación, clasificadas por orde decrecente as proposicións admitidas atendendo aos criterios de adxu-
dicación sinalados no prego, requirirá ao licitador que presentara a oferta economicamente máis vantaxosa para que, dentro 
do prazo de cinco días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no que recibira o requirimento, presente a documentación 
xustificativa detallada na cláusula 16 e a acreditativa de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social e de ter constituído a garantía definitiva que sexa procedente. Os correspondentes certificados poderán 
ser expedidos por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos.

De non cumprimentarse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa 
oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en que quedaran 
clasificadas as ofertas.

O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos tres días hábiles seguintes á recepción da documen-
tación. Non poderá declararse deserta unha licitación cando exista algunha oferta ou proposición que sexa admisible de 
acordo cos criterios que figuren no prego.

A adxudicación deberá ser motivada, notificarase aos candidatos ou licitadores e, simultaneamente, se publicará no 
perfil de contratante indicando en ambos casos o prazo en que debe procederse á formalización do contrato, que deberá 
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efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a notificación da adxudicación. Será 
de aplicación á motivación da adxudicación a excepción de confidencialidade contida no artigo 153 do TRLCSP.

Cando, por causas imputables ao contratista, non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado, o Concello poderá 
acordar a resolución do mesmo, así como a incautación da garantía definitiva.

CLÁUSULA 19.–GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO.

Serán a cargo do adxudicatario os gastos de inserción de anuncios nos diarios oficiais correspondentes e demais que 
xere o expediente e calquera outros que resulten de aplicación segundo as disposicións vixentes, na forma e contía que 
sinalen.

CLÁUSULA 20.–OBRIGAS DO CONTRATISTA.

Ademais das obrigas xerais derivadas do réxime xurídico do presente contrato, son obrigas específicas do contratista 
as seguintes:

 –  Prestar o servizo coa continuidade convida e garantir aos particulares o dereito a utilizalo nas condicións 
establecidas e mediante o aboamento, se é o caso, da contraprestación económica comprendida nas tarifas 
aprobadas.

 –  Coidar a boa orde do servizo, podendo ditar as oportunas instrucións, sen prexuízo dos poderes de policía atribuí-
dos á Administración.

 –  Indemnizar polos danos que se causen a terceiros como consecuencia das operacións que requira o desenvolve-
mento do servizo, agás cando o dano sexa producido por causas imputables á Administración.

 –  Respectar o principio de non discriminación por razón de nacionalidade, respecto das empresas de Estados 
membros da Comunidade Europea ou signatarios do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial 
do Comercio, nos contratos de subministración consecuencia do de xestión de servizos públicos.

 –  Percibir dos usuarios do servizo as tarifas aprobadas pola Administración que concede o contrato pola xestión e 
explotación do servizo.

 –  Obter a compensación económica adecuada para manter o equilibrio económico da concesión, no suposto de mo-
dificacións do servizo impostas pola corporación que aumenten os custos ou diminúan a retribución; e nos casos 
en que, por causas alleas ás partes contratantes, se alterasen as bases económicas da concesión contempladas 
no momento do seu outorgamento.

 –  Obrigas laborais e sociais. O contratista está obrigado ao cumprimento das disposicións vixentes en materia 
laboral, de seguridade social e de prevención de riscos laborais.

 –  O contratista está obrigado a dedicar ou adscribir á execución do contrato os medios persoais ou materiais sufi-
cientes para iso; esta obriga considérase esencial (artigo 64.2 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector 
Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro).

 –  O contratista está obrigado ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 227 do Texto Refundido da Lei de 
Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, para os supostos 
de subcontratación.

 –  Gastos esixibles ao contratista. Son de conta do contratista os gastos que resulten de aplicación, segundo as 
disposicións vixentes, na forma e contía que estas sinalen.

CLÁUSULA 21.–OBRIGAS DA ADMINISTRACIÓN.

 – Poñer a disposición do contratista os medios necesarios para a prestación do servizo.

 –  Se a Administración non fixese efectiva a contraprestación económica ao contratista ou non entregase os medios 
auxiliares aos que está obrigada no contrato dentro dos prazos previstos neste e non procedese a resolución do 
contrato ou non a solicitase o contratista, este terá dereito ao xuro de mora das cantidades ou valores económicos 
que aqueles supoñan, de conformidade co establecido no artigo 216 do Texto Refundido da Lei de Contratos do 
Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

CLÁUSULA 22.–REVERSIÓN.

Cando finalice o prazo contractual, o servizo reverterá á Administración e o contratista deberá entregar as obras e 
instalacións a que estea obrigado de acordo co contrato e no estado de conservación e funcionamento axeitados.

Durante un período de 1 mes anterior á reversión, o Concello adoptará as disposicións encamiñadas a que a entrega 
dos bens se verifique nas condicións convidas.
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CLÁUSULA 23.–EXECUCIÓN DO CONTRATO.

O contratista está obrigado a organizar e prestar o servizo con estrita suxeición ás características establecidas no 
contrato e dentro dos prazos sinalados neste. En todo caso, a Administración conservará os poderes de policía necesarios 
para asegurar a boa marcha dos servizos de que se trate.

CLÁUSULA 24.–MODIFICACIÓN DO CONTRATO.

A modificación do contrato rexerase polo disposto nos artigos 105 a 108 e 211 do TRLCSP.

CLÁUSULA 25.–RÉXIME SANCIONADOR.

A imposición de sancións esixirá a tramitación do oportuno expediente sancionador, de conformidade co que dispón a 
Lei de réxime xurídico das Administracións Públicas e a súa normativa complementaria.

As infraccións clasificaranse en leves, graves e moi graves; de acordo coa normativa vixente e o regulamento de Xestión 
de residuos industriais do Concello de Carnota.

Sempre se terá en conta a maior ou menor transcendencia da infracción, o prexuízo ocasionado aos intereses xerais, 
a reiteración por parte do infractor, o beneficio que tivera aportado ao infractor e calquera outra circunstancia concorrente 
que incida no grao de culpabilidade do infractor.

25.1. Infraccións moi graves.

Incorrerase en infraccións moi graves cando a conduta sancionada se refira á reincidencia en faltas graves, ou as que 
orixinen situación de degradación ambiental cuxa corrección ou reposición ao estado orixinal supoña un custe alto expresa-
mente dedicado a solucionar a actividade infractora.

En particular, constitúen infraccións moi graves:

a) O exercicio de actividades de recollida ou xestión de residuos industriais sen a preceptiva autorización ou con ela 
caducada ou suspendida; cando se teñan producido danos ou deterioracións graves para o medio ambiente, se puxera en 
perigo grave a saúde das persoas, ou se levara a cabo en espazos protexidos.

b) O abandono, vertido ou eliminación incontrolados de residuos que produza danos ou deterioracións no medio am-
biente ou supoña un perigo grave para a saúde das persoas.

c) A reincidencia na comisión de tres faltas graves no período de dous anos.

25.2. Infraccións graves.

Incorrerase en infraccións graves cando a conduta sancionada se refira á reincidencia en faltas leves, supoña altera-
cións ambientais que se estime afecten, con risco baixo, á integridade física de bens ou persoas; ou cuxa corrección ou 
reposición ao estado orixinal supoña un custe medio expresamente dedicado a solucionar a actividade infractora.

En particular, constitúen infraccións graves:

a) O exercicio de actividades de recollida ou xestión de residuos industriais sen a preceptiva autorización ou con ela 
caducada ou suspendida; sen que se teñan producido danos ou deterioracións graves para o medio ambiente e sen que se 
puxera en perigo grave a saúde das persoas.

b) O abandono, vertido ou eliminación incontrolado de calquera tipo de residuos non perigosos sen que se teña produ-
cido un dano ou deterioro grave para o medio ambiente nin se puxera en perigo grave a saúde das persoas.

c) A falta de constitución de fianzas ou garantías, cando sexan obrigatorias.

d) A obstrución ou impedimento á labor inspectora do Concello.

e) A reincidencia na comisión de tres faltas leves no período de dous anos.

25.3. Infraccións leves.

Incorrerase en infraccións leves cando as condutas sancionadas afecten á limpeza, entorno e operación de recollida de 
residuos que non comporten danos de bens ou persoas, ou cuxa corrección ou reposición ao estado orixinal do afectado 
non supoña un custe elevado, en termos de recursos humanos ou económicos expresamente dedicados a solucionar a 
actividade infractora por parte do Concello.

En particular, constitúen infraccións leves:

a) A comisión dalgunha das infraccións indicadas nos apartados anteriores cando, pola súa escasa contía ou entidade, 
non merezan a cualificación de moi grave ou grave.

CLÁUSULA 26.–IMPORTE DAS SANCIÓNS.

As sancións económicas que se imporán en cada caso son:
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Infraccións moi graves: multa dende 45.001,00 ata 1.750.000,00 €.

Infraccións graves: multa dende 901,00 hasta 45.000,00 €.

Infraccións leves: multa de ata 900,00 €.

As penalidades impoñeranse por acordo do órgano de contratación, adoptado por proposta do responsable do contrato, 
se houbese un designado, que será inmediatamente executivo, e faranse efectivas mediante a dedución das cantidades 
que, en concepto de pagamento total ou parcial, deban aboarse ao contratista ou sobre a garantía que, de ser o caso, se 
constituíse, cando non poidan deducirse das mencionadas certificacións.

CLÁUSULA 27.–RESOLUCIÓN DO CONTRATO.

A resolución do contrato producirase nos supostos que se indican neste prego, nos fixados nos artigos 223, con 
excepción dos supostos contemplados nas súas letras d) e e); e nos establecidos no artigo 286 do Texto Refundido da Lei 
de Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

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

CLÁUSULA 28.–OBRIGAS LABORAIS E SOCIAIS.

O contratista está obrigado ó cumprimento da normativa vixente en materia laboral, de Seguridade Social, de integra-
ción social de discapacitados e de prevención de riscos laborais, conforme ó disposto na Lei 31/1995, de 8 de novembro, 
sobre Prevención de Riscos Laborais e no Regulamento dos Servizos de Prevención, aprobado polo RD 39/1997, de 17 de 
xaneiro, así como das que se promulguen durante a execución do contrato.

Non existirá vinculación laboral algunha entre o persoal que se destine á execución do contrato e o Concello de Carnota, 
polo que aquel queda expresamente sometido ó poder direccional e de organización da empresa adxudicataria en todo 
ámbito e orde legalmente establecido e sendo, por tanto, esta a única responsable e obrigada ó cumprimento de cantas 
disposicións legais resulten aplicable ó caso, en especial en materias de contratación, Seguridade Social, prevención de 
riscos laborais e tributaria, por canto dito persoal en ningún caso terá vinculación xurídico-laboral co Concello de Carnota, 
con independencia das facultades de Control e Inspección que legalmente correspondan ó mesmo.

CLÁUSULA 29.–RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO.

Segundo o disposto no artigo 52 do TRLCSP o Concello designará un responsable do contrato ao que corresponderá 
supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización 
da prestación obxecto do contrato, comprobando que se axusta ao establecido no prego de prescricións técnicas e trans-
mitindo ao contratista as ordes e instrucións precisas para a correcta execución da prestación. O órgano de contratación 
resérvase a facultade de inspeccionar o correcto funcionamento da actividade obxecto deste contrato, estando obrigado o 
adxudicatario inescusablemente, a adoptar as prevencións e medidas que se fixen a tal fin e a cumprir os requirimentos que 
se lle practiquen, entendéndose que o incumprimento dos mesmos constitúe infracción de carácter grave.

Neste sentido, e por causa de infracción comprobada no que respecta ao indicado neste prego, o órgano de contrata-
ción resérvase a facultade de impoñer penalidades ao adxudicatario segundo o recollido na cláusula 23 do presente prego.

CLÁUSULA 30.–RÉXIME XURÍDICO.

Este contrato ten carácter administrativo e a súa preparación, adxudicación, efectos e extinción rexeranse polo estable-
cido neste prego; para o que non estea previsto nel, será de aplicación do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector 
Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, o Real decreto 817/2009, do 8 de maio, 
polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, e o Real Decreto 
1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de contratos das administracións públicas, 
en todo o que non se opoña á do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexis-
lativo 3/2011, do 14 de novembro e estea vixente tras a entrada en vigor do Real decreto 817/2009. Así mesmo, tamén 
estará regulado pola Lei 14/2013, do 26 de decembro, de Racionalización do Sector Público Autonómico.

Ademais, aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, se non, as normas de dereito privado.

A orde xurisdicional contencioso-administrativa será a competente para resolver as controversias que xurdan entre as 
partes no presente contrato, de conformidade co disposto no artigo 21.1 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector 
Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

Carnota, 9 de febreiro de 2018.

O alcalde,

Ramón Noceda Caamaño
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don/dona ........................., con domicilio en ................., rúa ............................., núm. ......, teléfono ............., e 
provisto/a do D.N.I. (ou pasaporte ou documento que o substitúa) núm. ..................., actuando en nome propio (ou en 
representación de ................), toma parte no procedemento reservado con multiplicidade de criterios de valoración para 
contratación do servizo de mantemento integral de xardíns, zonas verdes e outras zonas públicas do Concello de Carnota

FAI CONSTAR:

1) Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven do Prego de cláusulas administrativas particulares do presente 
contrato, así como do documento de condicións técnicas que se achega como Anexo II ao prego.

2) Que ofrece o seguinte prezo pola prestación do servizo (durante o prazo de dous anos):

 – Importe neto: ……….....€

 – IVE (10%): ……….... €

 – Prezo total: ……….. €

O prezo total significa, polo tanto, unha baixa de ............ €, en relación co previsto na licitación.

3) Que acompaña a documentación esixida no citado Prego.

En ............, a .... de ........... de 2018.

(asinado e rubricado)
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ANEXO II

CONDICIÓNS TÉCNICAS DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO INTEGRAL DE XARDÍNS, ZONAS VERDES E 
OUTRAS ZONAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CARNOTA

1. OBXECTO.

O obxecto do presente prego e establecer as condicións baixo as que se contratan os traballos de conservación, 
reposición, subministración de plantas e outros labores relacionados co mantemento integral dos xardíns, zonas verdes e 
outras zonas públicas municipais, así como dos labores situados nas rúas do Concello de Carnota, todos eles relacionados 
no Anexo A deste prego.

2. RELACIÓN DE TRABALLOS QUE INCLÚE O SERVIZO QUE SE CONTRATA.

O conxunto dos traballos que se terán que realizar detállase do seguinte xeito:

a) Conservación e mantemento.

b) Reposición.

A) Conservación e mantemento.

Corresponde o conxunto de traballos que se terán que realizar para conservar e manter as zonas relacionadas no Anexo 
A en perfecto estado. Estes traballos consistirán en:

 1. Regas.

 2. Sega de céspedes.

 3. Sementeira e resementeíra.

 4. Recorte de bordes.

 5. Perfilado de bordes.

 6. Escarificados.

 7. Aireación.

 8. Recebos.

 9. Fertilización.

10. Tratamentos herbicidas.

11. Tratamentos fitosanitarios.

12. Angazado.

13. Limpeza.

14. Recorte de sebes e arbustos.

15. Conservación de xardineiras.

16. Desbroce e retirada de restos vexetais.

17. Reparación de céspede.

18. Desbroce, limpeza e perfilado de taludes.

19. Colocación planta de tempada.

20. Recollida e transporte de restos xerados a xestor autorizado.

21. Periocidade.

Os traballos anteriormente descritos axustaranse ás condicións particulares que para cada un deles se detalla nos 
apartados seguintes:

2.1.1. Regas.

a) Zonas con rego automático:

Nos xardíns que dispoñan de rego automático, efectuarase a programación de tempos de rego e frecuencias correspon-
dentes ás necesidades hídricas de cada momento.
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O momento idóneo para a rega serán as horas nocturnas, despois das 23.00 horas e antes das 7.00 horas, para 
evitar horarios de maior consumo por parte dos cidadáns. Terase especial coidado na programación das zonas con rego 
automático para evitar perdas de auga por escorrentías e encharcamentos ou regos excesivamente longos.

O mantemento da instalación de rego será por canta do adxudicatario excepto roturas ou danos por causas alleas ao 
mesmo, senda preciso neste caso o recoñecemento do feito por parte do Concello. A man de obra, ferramentas e maqui-
naria a empregar nas reparacións e/ou melloras dos sistemas de rego automático das zonas obxecto do contrato correrán 
a cargo do adxudicatario, aportando os Servizos Municipais ás pezas, canalizacións, elementos regadores necesarios para 
o correcto funcionamento da instalación.

A auga consumida será por conta do Concello, debendo o adxudicatario non utilizar máis auga.

da estritamente necesaria para o rego, coidando que non se produzan perdas de auga palas bocas de rego mal pecha-
das ou calquera outro motivo e avisando inmediatamente ao Concello no caso de producirse calquera avaría.

Se polo incorrecto cumprimento do anterior apartado ou pola realización dos regos chegáranse a producir derrames de 
auga, erosións no terreo ou outros prexuízos, o adxudicatario restablecerá pola súa conta a situación primitiva de toda a 
zona afectada e aboará no seu caso, o importe do volume de auga derramada.

Coa autorización do Concello, o adxudicatario poderá realizar ao seu cargo melloras na rede de rego, que quedarán en 
propiedade do Concello.

b) Zonas sen rego automático:

No caso de existir novas plantacións de árbores e/ou arbustos o adxudicatario terá a obriga de regar os mesmos 
durante, polo menos, o primeiro ano de implantación.

A auga consumida será por canta do Concello, debendo o adxudicatario non consumir máis da estritamente necesaria 
para o rego, coidando que non se produzan perdas de auga palas bocas de rego mal pechadas ou calquera outro motivo, 
avisando ao Concello de producirse calquera avaria.

Se polo incorrecto cumprimento do apartado anterior ou pala realización dos regos chegaranse a producir derrames de 
auga, erosións no terreo ou outros prexuízos, o adxudicatario restablecerá pola súa conta a situación primitiva de toda a 
zona afectada e aboará no seu caso, o importe do volume de auga derramada.

Coa autorización do Concello, o adxudicatario poderá realizar ó seu cargo melloras na rede de rego, que quedarán en 
propiedade do Concello.

2.1.2. Sega de céspedes.

Diferenciaranse as zonas con rego automático e as zonas sen el.

a) Con rego automático:

A sega efectuarase coa frecuencia precisa para que a herba non alcance unha altura tal que estética e fisíoloxicamente, 
supoñan un prexuízo para o céspede. Como referencia, no periodo de actividade vexetativa, de marzo a outubro, segarase 
unha vez cada 15 días, o resto do ano unha sega cada trinta días, dependendo da climatoloxía e estado do céspede.

A altura máxima de corte será de aproximadamente de sete centímetros, sendo óptima a altura entre catro e seis 
centímetros. Non se poderá facer nunha soa vez o corte de máis da terceira parte da altura foliar do céspede.

A maquinaria a utilizar será a máis adecuada en cada caso, preferiblemente de tipo rotativo ou helicoidal. Manteranse 
as coitelas perfectamente afiadas co fin de evitar esgazaduras do céspede, someteranse a un desinfectado de xeito regular. 
A recollida da corta farase polo adxudicatario depositándoo en recipientes adecuados para o efecto.

b) Sen rego automático:

Por tratarse na maioría dos casos de praderías ornamentais, no período de crecemento vegetativo de marzo a outubro, 
unha sega cada quince días, facendo o resto do ano unha sega cada trinta ou corenta e cinco días, segundo a climatoloxía 
e o estado do céspede.

A altura mínima de sega é de catro a sete centímetros, sendo a altura recomendable despois dunha floración de seis 
centímetros.

A maquinaria a utilizar será preferiblemente de tipo rotativo ou rozadoras autopropulsadas, admitíndose, previa comu-
nicación, a utilización de maquinaria con coitelas de “mulching”.

A recolleita da corta farase polo adxudicatario depositándoo en recipientes adecuados para o efecto.

Nas áreas naturais ou naturalizadas e con vexetación espontánea, os traballos de sega serán substituídos por labores 
de roza da vexetación, a realizar unha media de seis veces ao ano, de xeito que a vexetación natural e espontánea non 
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dificulte en ningún momento o uso da zona por parte dos cidadáns. Estes traballos serán realizados con maquinaria ade-
cuada, dependendo das características de cada zona en concreto (tipo de vexetación, emprazamento, orografía, uso, etc.).

En calquera caso, os traballos serán supervisados e aprobados polo responsable do contrato ou do persoal técnico do 
departamento de Servizos Municipais.

2.1.3. Sementeira e re sementeira.

En caso necesario efectuaranse sementeiras e/ou re sementeiras procurando que a época non coincida coa de máxi-
mas temperaturas, realizarase un desfondado do terreo, incorporarase un abono mineral (60-125 gr/m2) con un pase de 
fresadora dos 1 O primeiros centímetros, un perfilado definitivo, pase de rolo e preparación para a sementeira con un ancmo 
fino e inmediatamente despois estenderase a semente, a cal será cuberta con un manto orgánico fermentado, tentando 
que a capa sexa aproximadamente de l cm de espesor e a primeira rega.

Se polo uso fose precisa a reposición do céspede, anualmente o adxudicatario estará obrigado a efectualo pola súa 
conta.

2.1.4. Recorte de bordos.

Realizarase ao longo de todo o ano, coincidindo coas segas. Este traballo inclúe as borduras nos terrados.

Cando o céspede linda coas árbores, muros, pavimentos, mobiliario, etc. estas franxas de céspede recortaranse cunha 
motorozadora manual, con cabezal de fío, á mesma altura que na operación de sega.

Limparanse as partes duras colindantes que resulten afectadas de recortar os bordes.

2.1.5. Perfilado de bordos.

Despois do período principal de crecemento cando o céspede linda con camiños, pavimentos, bordos, macizos de 
arbustos e de flor ou rocallas, o bordo do céspede perfilarase manualmente con palas de recorte ou mecanicamente con 
perfiladoras ou rozadoras de man con cabezal de disco, definindo o perfil con cordel ou similar. Non se alterará a área do 
céspede, implantando as zonas de céspede afectadas.

2.1.6. Escarificado.

Nesta operación romperanse as capas superficiais do solo, onde as acumulacións de materia orgánica poden formar 
unha capa de feltro ou “tach” debido ós rizomas, estolóns, raíces, restos de sega secos, etc.

Con esta operación trátase de airear as capas superficiais empregando a máquina “verticut” ou suega vertical, reali-
zando dous pases cruzados. En calquera caso, a necesidade de escarificar e a época da súa realización será determinada 
polo responsable do contrato.

2.1.7. Aireación.

Para mellorar a permeabilidade do terreo, facilitando así a penetración da auga, o osixeno e os abonos que se aporten, 
realizarase a aireación dos céspedes con rolos perforadores ou máquinas aireadoras con sacabocados de 10 a 15cm de 
profundidade e de I a 2cm de diámetro. Esta operación levarase a cabo unha vez ao ano en primavera ou en outono, inme-
diatamente despois dunha sega, retirando con posterioridade os restos obtidos. Este traballo completarase con un recebo 
composto por unha mestura uniforme de area a razón de la 2 kg/m2 e humus a razón de 15 I/m2.

2.1.8. Recebos.

Despois do escarificado e/ou aireado e a causa do uso, erosión e compactación e sempre que o técnico responsable 
do Concello o estime oportuno, o adxudicatario estará obrigado ao recebo con area silícea de granulometría adecuada e/
ou con recebos orgánicos ou mixtos, asociados ou non coa re sementeira.

Esta operación levarase a termo, inmediatamente despois dun corte esparexendo unha mestura de humus e area, 
deixando ó descuberto as puntas da herba recen cortada. Dose: 4 kg/m2 con 1/3 de humus+2/3 de area silícea.

2.1.9. Fertilización.

En canto á fertilización diferéncianse as zonas con rego automático e as zonas sen rego automático.

a) Zonas con rego automático:

Nestas zonas realizaranse practicamente todo o ano, dependendo da riqueza e composición o número de veces e dese 
a incorporar.

En total requírense unhas achegas medías de 120 kg. de Nitróxeno, 60 kg de P205, 100 Kg de K.20 e 20 kg de MgO 
por hectárea e ano. En xeral os fertilizantes complexos de liberación lenta dcixarán de empregarse despois da primavera. 
A elección do tipo de abono e dose a aportar concretarase por parte do Departamento de Servizos Municipais tras escoitar 
a proposta do adxudicatario.
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Tomaranse as medidas preventivas oportunas con fin de evitar as queimaduras do céspede polo uso dos fertilizantes 
concentrados. Nas aplicacións sólidas deberanse de usar gránulos pequenos.

O abono mineral farase co céspede seco (sen humidade) e o terreo lixeiramente húmido.

Os labores de subscritor, realizaranse preferentemente mediante fertilizadora mecánica en dous pases cruzados.

Despois do subscritor e independentemente do rego que estea programado efectuarase un rego abundante, pero sen 
chegar a provocar escorrentías nin encharcamentos.

b) Zonas sen rego automático:

Unha vez ao ano, xeralmente en primavera para as zonas de pradería.

En total requírense unhas achegas medias de 120 kg de Nitróxeno, 60 kg de P205, 100 kg de K.20 e 20 kg de MgO 
por hectárea e ano. A elección do tipo de abono e <lose a aportar concretarase por parte do Departamento de Servizos 
Municipais tras escoitar a proposta do adxudicatario.

En xeral, nas zonas de terrazo plantadas con árbores e arbustos, levaranse a cabo dous tipos de abono:

 –  Abono orgánico: abono orgánico certificado, mantillo, etc. a razón de 0.50-0.70 kg/m2. Nas árbores de aliñación 
débense de aportar 2 kg por árbore e ano.

 –  Abono mineral: empregarase un fertilizante complexo de liberación lenta en cantidade suficiente que garanta o 
normal desenvolvemento e floración das plantas.

Ao arboredo sensible á natureza do pH do solo, aportaráselle a cantidade precisa de Caliza Magnésica para subir o pH 
un punto ao ano (o pH máximo admisible para o arboredo calicícola é de 7,5-8)

En calquera caso, a empresa adxudicataria respectará a lexislación vixente sobre solos, abonos, fertilizantes, sanidade 
vexeta1 e medio ambiente, adaptándose ás Normativas Comunitarias,

Estatais ou Autonómicas en relación co medio ambiente e contaminación de augas superficiais e do subsolo.

2.1.10. Tratamentos herbicidas.

En zonas de céspede con rego automático efectuaranse polo menos 2 tratamentos anuais, en primavera e outono, con 
carácter preventivo, sobre as malas herbas de folla ancha e gramíneas invasoras.

Se fose necesario efectuar máis tratamentos que os puramente preventivos, o adxudicatario,

seguindo as instrucións dos técnicos do Departamento de Servizos Municipais, efectuaran os adecuados para a elimi-
nación das malas herbas.

Nos macizos de arbustos e perennes farase preferiblemente a escarda manual ou a entrecava, aínda que a eliminación 
das malas herbas poderá facerse mediante a aplicación de herbicidas específicos. A súa utilización será notificada ao 
responsable do contrato definindo o tipo de herbicida a utilizar, <lose e momento de aplicación.

2.1.11. Tratamentos fitosanitarios.

Tanto a empresa coma o persoal adscrito ao servizo deberá contar coa autorización para a aplicación de produtos 
fitosanitarios e figurar nos rexistros establecidos ao efecto. Nas datas oportunas, realizaranse os tratamentos preventivos 
para impedir a iniciación ou propagación de calquera enfermidade ou praga que puidese aparecer, especialmente pulgóns 
e cochinillas.

Na aplicación destes tratamentos, utilizaranse medios, produtos e procedementos modernos,

eficaces e non tóxicos, nin molestos para as persoas, preferentemente empregaranse produtos das categorías de baixa 
perigosidade (R.D.3349 de 1983). As horas de tratamento serán tales que non causen prexuízos á veciñanza, mesmo en 
horario nocturno se se considera conveniente. Nos tratamentos fitosanitarios, será obrigatorio:

1.–Sinalizar a zona a tratar indicando a categoría do produto utilizado.

2.–Comunicación previa e por escrito ao Departamento de Servizos Municipais, coa indicación da fórmula, método e 
dosificación do produto a empregar.

2.1.12. Angazado.

As zonas de macizos con terra sen cuberta vexetal será angazadas con frecuencia é sempre despois de cada 
entrecavado, deixando os macizos libres de calquera material estraño como pedras, cascallos, desperdicios, etc. e 
de calquera material que non sexa a propia terra, deixando esta totalmente limpa e sen terróns superiores a 2 cm de 
diámetro.
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2.1.13. Limpeza.

Dedicarase unha atención continuada á limpeza de todas as superficies comprendidas dentro do perímetro das zonas 
verdes obxecto do contrato e, especialmente, no interior das áreas axardinadas. Este labor consistirá na eliminación dos 
desperdicios e dexeccións dos animais ou os lixos que por calquera procedemento tiveren chegado á superficie das zonas 
que son obxecto do presente contrato ou que se encontren depositadas naquelas papeleiras incluídas no seu perímetro.

As operacións de limpeza incluirán os restos vexetais de podas, recortes, segas, eliminación de plantas deterioradas 
ou martas, etc. A limpeza completarase coa retirada inmediata dos residuos e o traslado dos mesmos con medios propios 
a contedores adecuados ou a calquera outro lugar que poida ser designado, sempre fora do recinto das zonas verdes e 
evitando que permanezan abastos na vía pública.

Nas zonas verdes obxecto do contrato, a limpeza farase sempre que se executen traballos de mantemento periódico, 
cando se produzan actos culturais, sociais, deportivos, ou calquera outro de carácter extraordinario nas zonas verdes obxec-
to de conservación, será obrigatoria a limpeza total da zona afectada, do xeito máis inmediato posible despois do remate 
do acto. Os actos os que facemos referencia serán comunicados ao adxudicatario coa suficiente antelación por parte do 
Departamento de Servizos Municipais.

As bolsas de recollida tanto para o lixo coma para calquera outro tipo de residuo procedente das tarefas de limpeza e 
mantemento das zonas verdes municipais que son obxecto do presente prego, correrán a cargo da empresa adxudicataria.

A empresa adxudicataria deberá de contar con todos os permisos relativos á xestión de residuos non perigosos e estar 
rexistrada como empresa produtora de residuos.

2.1.14. Recorte de sebes e arbustos.

Estas tarefas faranse na forma e na época precisa para a mellor vexetación das plantas. Para cada tipo de sebes, o 
Concello determinará se o seu crecemento deberá de ser libre ou controlado, a frecuencia dos recortes, e a posibilidade 
de empregar corta sebes ou tesoiras.

2.1.15. Conservación de xardineiras.

As xardineiras daráselles a atención que sexa precisa en canto as regas, abonados, podas, tratamentos fitosanitarios 
e demais traballos como reposición de planta e limpeza. Cando fose precisa a reposición da planta ou cambio de terra, o 
adxudicatario aportará os medios, sendo por conta do Concello o material vexetal, sempre que o deterioro non se deba a 
un mal mantemento por parte do adxudicatario.

2.1.16. Desbroce e retirada de restos vexetais.

Trátase do desbroce e retirada dos refugallos nas áreas nas que se describen estas tarefas.

2.1.17. Reparación de céspede.

Comprende os traballos de recebo, reposición de semente e retirada do material danado.

2.1.18. Desbroce, limpeza e perfilado de taludes.

Tratase do desbroce, perfilado e posterior retirada dos refugallos dos taludes existente nesta área.

2.1.19. Colocación planta de tempada.

En aras de mellorar a zona axardinada, colocaranse plantas de tempada que melloren a imaxe e a estética. Considera-
mos dúas tempadas ao longo do ano: Primavera e Outono.

2.1.20. Recollida e transporte de restos xerados a xestor autorizado.

A empresa adxudicataria será a encargada de transportar os restos xerados no cumprimento deste contrato a un xestor 
autorizado dos residuos para o seu posterior tratamento/eliminación.

2.1.21. Periocidade.

As actuacións deberán ser realizadas segundo as necesidades e nos momentos en que o encargado municipal do 
servizo o considere oportuno por mor de celebracións, acumulación de restos ou crecemento desmesurado.

 – Reposición.

As tarefas de reposición consistirán na substitución, renovación, ou resembrado das plantas de tempada, e zonas de 
céspede, que terían perdido ou mermado considerablemente a súas características ornamentais, ou que o seu estado faga 
prever tal situación nun futuro próximo.

En canto ás plantas de tempada, o adxudicatario efectuará a reposición dúas veces ao ano, en igual densidade, tama-
ño, e especie que a que existía anteriormente. No caso de substitución será sempre tratado cos responsables Municipais.
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Se o deterioro da vexetación se debe a un deficiente ou mal mantemento, o adxudicatario será responsable da substi-
tución e abono das mesmas. Se o deterioro é debido a actos vandálicos, o Concello asumirá os costes de dita reposición.

3. VARIACIÓN DA SUPERFICIE DE ACTUACIÓN.

O adxudicatario estará abrigado a admitir para a súa conservación e mantemento integral as zonas verdes de nova 
creación e o arboredo que con motivo de obra nova, ampliacións, recepcións, adquisicións, etc., incrementen a superficie 
dentro das áreas de actuación, nas mesmas condicións que o resto.

Para o cálculo do importe nas superficies obxecto de ampliación, empregaranse os importes ofertados polo licitador en 
superficies, tarefas e tratamentos semellantes.

Igualmente, no caso de diminución, eliminación ou redución de zonas a conservar e previo aviso correspondente, 
realizarase a detracción económica que corresponda pola superficie non conservada, a partires do momento en que o adxu-
dicatario deixe de realizar os traballos de mantemento. Para o cálculo da detracción correspondente a zona non conservada, 
empregarase como base o importe ofertado para a devandita zona.

Todo o anterior será de aplicación sempre e cando a natureza das prestacións ou os importes resultantes non supoñan 
unha modificación substancial do obxecto do contrato.

4. OBRA NOVA.

O Concello terá a total liberdade para facer, tanto obras novas coma melloras nos espazos verdes entregados conser-
vación e ornamento integral.

Pola súa parte o adxudicatario non poderá facer obras novas nin melloras que alteren ou modifiquen o trazado ou 
características dos elementos a conservar, salvo autorización expresa do responsable municipal do Servizo, e sendo as 
mesmas por conta e cargo do propio adxudicatario.

5. CONTROL DA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS.

O responsable do contrato ou responsables designados, vixiarán e controlarán en todo momento a forma de prestación 
do servizo en relación ás especificacións do presente prego.

As funcións serán as seguintes:

 – Controlar que as labores que se fagan oportunamente e de xeito correcto.

 –  Determinar se os equipos, maquinarías e ferramentas das que dispoñan para a realización das tarefas satisfagan 
as condicións esixidas no prego.

 –  Controlar se cumpre, tanto co estipulado no prego coma nos posibles compromisos posteriores do adxudicatario 
en canto ao número e cualificación do persoal.

 – A vixilancia sobre o cumprimento das Normas de Seguridade e Saúde segundo o estipulado na normativa actual.

 – Fiscalizar o consumo de auga para que sexa o mínimo compatible coa realización das regas adecuadas e necesarias.

Á vista do resultado destas inspeccións, determinaranse as correccións ou modificacións que se consideren oportunas 
na organización dos traballos.

A empresa adxudicataria entregará coa periodicidade que se lle indique, todos os partes e comprobantes (persoal, 
maquinaria, etc.) que o Concello estime necesarios e oportunos, tanto con fins estatísticos coma para un mellor control 
dos servizos contratados.

6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ADXUDICATARIO.

O adxudicatario deberá de poñer especial empeño na detección de danos e avarías que poidan comprometer a seguri-
dade dos usuarios das zonas verdes a manter, establecendo de xeito inmediato as actuacións e medios necesarios para 
eliminar ou reducir o risco para as persoas e bens, ben eliminando o axente causante do risco, ben sinalizando a zona e es-
tablecendo un perímetro de seguridade no caso de non poder realizar unha reparación ou solución inmediata do problema.

O adxudicatario intervirá directamente, sen necesidade de autorización expresa dos Servizos Municipais, naquelas 
operacións de inspección e reparación, que requiran actuación, xa que é a súa obriga a detección de todos os danos ou 
avarias que se orixinen nas zonas verdes obxecto do contrato.

De forma indicativa, e sen menoscabo doutras incidencias non reflectidas na seguinte relación, a vixilancia de inciden-
cias de seguridade centrarase en:

	 Árbores perigosas.

	 Palas de árbores con perigo de desprendemento ou caída, secas ou podres.

	 Variacións de niveis ou fochas en xardíns e zonas verdes.
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7. MAQUINARIA, ÚTILES, FERRAMENTAS E VEHÍCULOS.

Para prestar de forma adecuada o servizo de mantemento e conservación das zonas verdes e axardinadas será nece-
sario que o adxudicatario conte cos equipos, maquinaria, ferramentas e vehículos necesarios para poder prestar en cada 
momento o servizo na forma que se establece neste prego e que non sexan aportados polo Concello, adscribíndoos de 
forma efectiva para a prestación do servizo.

A adquisición de todo tipo de material e maquinaría necesarios para a prestación do servizo será por conta e cargo do 
adxudicatario, así como os gastos de conservación e mantemento para un perfecto funcionamento durante o período de 
vixencia do contrato.

Do mesmo xeito, o adxudicatario deberá de aportar cantos útiles e ferramentas se precisen para unha boa realización 
do servizo.

A xestión dos restos vexetais procedentes dos traballos de mantemento correrá por conta do adxudicatario, podendo 
solicitar en calquera momento unha certificación da correcta xestión dos mesmos por parte do responsable do contrato.

8. PERSOAL.

O adxudicatario disporá do persoal necesario en cada momento e época do ano para a boa execución das tarefas que 
constitúen o obxecto do contrato.

Deberá de situar como Xefe de servizo a un Enxeñeiro Agrónomo ou Enxeñeiro Técnico Agrícola, preferiblemente espe-
cialista en xardinería e paisaxismo, como encargado de equipo de traballo contará con un capataz agrícola ou persoa de 
acreditada experiencia en materia de conservación de parques e xardíns e realización de obras forestais.

O persoal deberá de cumprir toda a regulamentación v:ixente en materia de seguridade e saúde no traballo.

Durante a execución da contrata a empresa adxudicataria deberá de comunicar ao Concello a relación nominal do 
persoal destinado a cada área ou servizo, informando de todos os cambios permanentes ou temporais que se produzan 
no persoal adscrito.

O persoal da empresa adxudicataria en ningún suposto poderá considerarse con relación laboral, contractual, funcional 
ou de natureza algunha respecto ao Concello, debendo a empresa manter debidamente informado ó seu persoal sobre este 
extremo.

9. OBRIGAS ESPECÍFICAS DO ADXUDICATARIO.

9.1. O adxudicatario estará abrigado a realizar un inventario actualizado dos datos de todas as zonas verdes e xardíns 
obxecto do contrato. Para a realización do mesmo o concello proporcionaralle o modelo que se aprobe oficialmente.

9.2. O adxudicatario deberá ter subscrita unha póliza de seguro de responsabilidade civil con coberturas e garantías 
suficientes a xuízo dos servizos técnicos do concello, que avaliarán os riscos obxectivos da actividade.

9.3. O adxudicatario, co persoal idóneo en número e competencia profesional, que estará ao seu cargo a todos os 
efectos, así como cos medios necesarios, atenderá debidamente en tempo e forma á realización de todos os traballos 
relacionados neste prego.

9.4. O adxudicatario deberá poñer en coñecemento dos Servizos Técnicos Municipais competentes todas aquelas cir-
cunstancias que, producidas a marxe do transcurso normal dos traballos, e aínda sen ser da súa responsabilidade, directa 
ou indirecta, dificulten que se poidan alcanzar os obxectivos establecidos neste prego.

9.5. Nos prezos ofertados considéranse incluídos todos os gastos que ocasiones os traballos sinalados neste Prego, 
ao igual que todos aqueles que, sen haber sido taxativamente precisados, sexan necesarios para a óptima conservación e 
mantemento das zonas verdes públicas que constitúen o obxecto do contrato.

9.6. Por parte do adxudicatario deberase presentar mensualmente a relación de traballos realizados no mes anterior 
para a comprobación municipal.
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ANEXO A

CLASIFICACIÓN DAS ZONAS

 ZONA DE ACTUACIÓN TIPO

Praza do Concello I*

Caseta Información-Igrexa I*

Área recreativa Mar de Lira I*

Lariño(pq infantil-pista dep) I*

Lariño(pq infantil-local social) I*

Gardería de Carnota I

Cadeiras II*

Pq infantil Lamas de Castelo II*

Pq infantil Canedo II*

Pq infantil Louredo II*

Área edif. Sociocultural O Viso II*

Parque de Lombáns II*

Caldebarcos (antiga escola) II*

Caldebarcos (parque) II*

Quilmas-pista deportiva II*

Parques O Pindo II*

Pindo-área centro saúde II*

Miradores AC-440 III

Parque Adraño III*

Parque Cubelo III

Petroglifos IV

Mirador de Lira III

Beirarrúas AC-550(Lira-Carnota) *

 Palmeras (Carnota centro-Lira) *

Quilmas Fonte *

TIPO I (con e sen rego automático interior casco urbano)

Nesta actividade inclúense tódalas áreas do casco urbano que constan de sistema de rego activo, e aqueles que non 
tendo rego si teñan un alto valor paisaxístico por atoparse no interior do casco urbano e ter unha lata afluencia de público.

A sega efectuarase coa frecuencia precisa para que a herba non alcance unha altura tal que estética e fisioloxicamente, 
supoñan un prexuízo para céspede.

Esta operación levarase a cabo sempre en función da climatoloxía e do estado do céspede.

A altura máxima de corte será de aproximadamente de sete centímetros, sendo óptimo a altura entre catro e seis 
centímetros. Non se poderá facer nunha soa vez o corte de máis da terceira parte da altura foliar do céspede. A maquinaria 
a utilizar será a máis adecuada en cada caso, preferiblemente de tipo rotativo ou helocoidal.

TIPO II(sen rego automático exterior do casco urbano e áreas rurais)

Nesta actividade inclúense tódalas áreas do exterior do casco urbano que non teñan sistema de rego activo pero aínda 
así deben ter un alto coidado estético pola súa localización e a súa alta afluencia de público.

Nesta actividade inclúense tamén áreas do entorno rural, que por situarse en lugares de interese turístico precisan 
dunha atención de especial coidado.

A altura mínima de sega é de catro a sete centímetros, sendo a altura recomendada despois dunha floración de seis 
centímetros.

A maquinaria a utilizar será preferiblemente de tipo rotativo ou rozadoras autopropulsadas, admitíndose, previa comu-
nicación, a utilización de maquinaria con coitelas de “mulching”.

Estes traballos serán realizados con maquinaria adecuada, dependendo das características de cada zona en concreto 
(tipo de vexetación, emprazamento, orografía, uso, etc).

TIPO III (xardíns de áreas rurais todos sen sistemas de rega con uso esporático):

Nesta actividade inclúense áreas do entorno rural, as cales, non teñen sistema de rego e recben unha afluencia de 
público moi esporádica.

Estes traballos serán realizados con maquinaria adecuada, dependendo das características de cada zona en concreto 
(tipo de vexetación, emprazamento, orografía, uso, etc).
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En calquera caso, os traballos serán supervisados e aprobados polo responsable do contrato ou do persoal técnico do 
departamento de servizos municipais.

TIPO IV (áreas de especial protección arqueolóxica):

Nestas actividades inclúense unha serie de áreas de especial protección arqueolóxica (petroglifos) que requiren dun 
coidado esporádico para o seu mantemento, consistindo a mesma nun control da vexetación para que non invadan os 
recursos arqueolóxicos.

Estes traballos serán realizados con maquinaria adecuada, dependendo das características de cada zona en concreto 
(tipo de vexetación, emprazamento, orografía, etc) e consistirá basicamente no rozado das áreas e o triturado dos restos 
vexetais in situ.

Sinálase cun (*) as zonas na que se debe realizar poda.
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