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TÍTULO I.- OBXECTO E FINALIDADE 
 
 
INSTRUCIÓN 1ª. - 
Obxecto e finalidade 
 
 As presentes Instrucións teñen por obxecto regular os procedementos de 
adxudicación dos contratos Da Fundación para o Desenvolvemento das Tecnoloxías da 
Información e da Comunicación (TIC) non suxeitos a regulación harmonizada, co fin de 
garantir que os mesmos se axusten aos principios de publicidade, concorrencia, 
transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminación, así como de asegurar 
unha eficiente utilización dos fondos destinados á realización de obras, a adquisición de 
bens e a contratación de servizos mediante a definición previa das necesidades a 
satisfacer, a salvagarda da libre competencia e a selección da oferta economicamente 
máis vantaxosa. 
 
 É igualmente obxecto destas Instrucións, a regulación das normas xerais que 
rexerán a preparación dos contratos da Fundación TIC suxeitos a regulación 
harmonizada como os non suxeitos. 
 
 
 

TÍTULO II.- PREPARACIÓN DOS CONTRATOS SUXEITOS E NON 
SUXEITOS A REGULACIÓN HARMONIZADA 

 
 
INSTRUCIÓN 2ª. - 
Expediente de contratación 
 
 A celebración de contratos por parte da Fundación TIC irá precedida da 
elaboración dun documento denominado "Proposta de contratación" por parte do 
Servizo interesado competente, na que deberán conterse os datos máis relevantes da 
contratación que se propón. 
 
 Neste documento determinarase, en todo caso, a xustificación da necesidade e 
idoneidade do contrato nos termos que se definen no artigo 22 da Lei 30/2007, do 30 
de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP). 
 
 Ao expediente incorporaranse o Prego de Cláusulas Administrativas 
Particulares e o de Prescricións Técnicas que haxan de rexer o contrato. 
 
 Así mesmo, incorporarase a certificación de existencia de crédito abondo. 
 
 Completado o expediente de contratación, ditarase resolución polo Órgano de 
contratación aprobando o mesmo e dispoñendo a apertura do procedemento de 
adxudicación. A devandita resolución implicará tamén a aprobación do gasto. 
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INSTRUCIÓN 3ª. - 
Expediente de contratación en Adxudicacións Directas 
 
 Nos contratos que se adxudiquen mediante o procedemento de adxudicación 
directa a tramitación do expediente só esixirá a aprobación do gasto e a incorporación a 
este da factura ou facturas correspondentes. 
 
 Nos contratos de obras deberá engadirse, ademais, o presuposto das obras de 
conformidade co establecido na Instrución 7ª. 
 
INSTRUCIÓN 4ª. - 
Tramitación abreviada do expediente: tramitación urxente e tramitación 
de emerxencia. 
 

1. Tramitación urxente. Se a celebración dun contrato é necesaria para atender 
unha necesidade inaprazable ou se resulta preciso acelerar a adxudicación por 
razóns de interese público, o Órgano de Contratación poderá declarar urxente a 
súa tramitación motivándoo debidamente na documentación preparatoria. 
Neste caso será de aplicación para os contratos suxeitos a regulación 
harmonizada e para os contratos de servizos comprendidos nas categorías 17 a 
27 do Anexo II dende a LCSP de contía igual ou superior a douscentos seis mil 
euros (206.000 €), o previsto no artigo 96.2.b) da LCSP sobre redución de 
prazos. 

 
Para os contratos non suxeitos a regulación harmonizada, os prazos establecidos 
nestas INSTRUCIÓNS para a licitación, adxudicación e formalización do 
contrato reduciranse á metade. 

 
2. Tramitación de emerxencia. Cando teña que actuar de xeito inmediato a causa 

de acontecementos catastróficos, de situacións que supoñan grave perigo ou de 
necesidades que afecten á defensa nacional, estarase ao establecido no artigo 97 
da LCSP. 

 
INSTRUCIÓN 5ª 
Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares 
 

1. Nos contratos de contía superior a 50.000 € deberase elaborar un Prego de 
Cláusulas Administrativas Particulares no que se incluirán os pactos e 
condicións definidoras dos dereitos e obrigas das partes do contrato. 
O Prego será parte integrante do contrato e no mesmo deberase establecer, 
entre outras, as características básicas do contrato, o réxime de admisión de 
variantes, as modalidades de recepción das ofertas, os criterios de adxudicación 
e as garantías que deberán constituír, se é o caso, os licitadores ou o 
adxudicatario. 

 
2.  Naqueles contratos que se impoña ao adxudicatario a obriga de subrogarse 

como empregador en determinadas relacións laborais, deberase facilitar aos 
licitadores no propio Prego ou na documentación complementaria, a 
información sobre as condicións dos contratos dos traballadores aos que afecte  
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a subrogación que resulte necesaria para permitira avaliación dos custos laborais 
que implicará tal medida. Para estes efectos, a empresa que viñese efectuando a 
prestación obxecto do contrato a adxudicar e que teña a condición de empregadora 
dos traballadores afectados estará obrigada a proporcionar a referida información 
ao Órgano de Contratación, por requirimento deste. 
 
3. Igualmente, poderanse aprobar modelos de Pregos de Cláusulas 

Administrativas Particulares para determinadas categorías de contratos de 
natureza análoga. 

 
 
INSTRUCIÓN 6ª 
Pregos de Prescricións Técnicas 
 

1. Nos contratos de contía superior a 50.000 € cando se considere conveniente, 
poderase elaborar un prego ou documento que conteña as prescricións técnicas 
que haxan de rexer a realización da prestación e definan as súas calidades. 

 
2. Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada e nos contratos de servizos 

comprendidos nas categorías 17 a 27 do Anexo II da LCSP de contía igual ou 
superior a douscentos seis mil euros (206.000 €), deberán observarse as regras 
establecidas no artigo 101 da LCSP para a definición e establecemento de 
prescricións técnicas, sendo igualmente de aplicación o previsto nos artigos 102 
a 104 da LCSP. 

 
 
INSTRUCIÓN 7ª 
Normas especiais para a preparación de contratos de obras 
 

A adxudicación dun contrato de obras requirirá a previa elaboración e 
aprobación do correspondente proxecto que definirá con precisión o obxecto do 
contrato. Nos contratos de obras que se tramiten polo procedemento de Adxudicación 
Directa abondará co presuposto das obras, salvo que deba existir o correspondente 
proxecto cando normas específicas así o requiran. 
 
 Os proxectos deberán suxeitarse ás instrucións técnicas que sexan de obrigado 
cumprimento. 
 
 No suposto de adxudicación conxunta de proxecto e obra, a execución desta 
quedará condicionada á aprobación do proxecto polo Órgano de Contratación. 
 
 Para a execución das obras deberase contar coa dispoñibilidade dos terreos 
precisos para a súa normal execución, salvo as de infraestruturas hidráulicas, de 
transportes e de estradas, nas que se dispensará do requisito previo da dispoñibilidade 
dos terreos, se ben a súa ocupación efectiva deberá ir precedida da formalización da 
acta de ocupación. 
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TÍTULO III.- PROCEDEMENTOS DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATOS 
NON SUXEITOS A REGULACIÓN HARMONIZADA 

 
 

CAPÍTULO I.- Normas xerais 
 
 
 
INSTRUCIÓN 8ª 
Principios aplicables á adxudicación 
 
 A adxudicación destes contratos estará sometida, en todo caso, aos principios de 
publicidade, concorrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non 
discriminación. 
 
INSTRUCIÓN 9ª 
Tipos de procedemento 
 
 Os contratos non suxeitos a regulación harmonizada que celebre a Fundación 
TIC adxudicaranse, con carácter xeral e cando non proceda a aplicación dos 
procedementos Simplificados ou de Adxudicación Directa establecidos nos Capítulos 
III e IV do presente Título III, a través do procedemento xeral. 
 
INSTRUCIÓN 10ª 
Proposicións dos interesados 
 
 As proposicións dos interesados deberán axustarse ao previsto no Prego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, e a súa presentación supón a aceptación 
incondicional polo empresario do contido da totalidade das devanditas cláusulas ou 
condicións, sen salvidade ou reserva ningunha. 
 
 As proposicións serán secretas e arbitraranse os medios que garantan tal 
carácter ata o momento da apertura, sen prexuízo do disposto na Instrución 20ª para a 
tramitación electrónica do procedemento xeral. 
 
 Cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición, salvo que o Prego 
previra expresamente a admisibilidade de variantes ou melloras, ou nos supostos de 
presentación de novos prezos ou valores no seo da tramitación electrónica do 
procedemento xeral ou no seo dun procedemento simplificado. 
 
 Tampouco poderá subscribir ningunha proposta en unión temporal con outros 
se o fixo individualmente ou figurar en máis dunha unión temporal. 
 

A infracción destas normas dará lugar á non admisión de todas as propostas por 
el subscritas. 
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INSTRUCIÓN 11ª 
Determinación dos prazos para presentación de ofertas 
 
 Os prazos para a presentación de ofertas determinarase tendo en conta o tempo 
que razoablemente poida ser necesario para preparar aquelas, atendida a complexidade 
do contrato, e respectando, en todo caso, no procedemento xeral, os prazos fixados nas 
presentes Instrucións. 
 
INSTRUCIÓN 12ª 
Criterios de valoración de ofertas 
 
 Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente 
máis vantaxosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados ao obxecto do 
contrato. 
 
 Cando so se utilice un criterio de adxudicación, este ha de ser, necesariamente, o 
do prezo máis baixo. 
 
 Cando se tome en consideración máis dun criterio, precisarase a ponderación 
relativa atribuída a cada un deles, que poderá expresarse fixando unha banda de 
valores cunha amplitude axeitada. No caso de que o procedemento de adxudicación se 
articule en varias fases, indicarase igualmente en cáles delas se irán aplicando os 
distintos criterios, así como o umbral mínimo de puntuación esixido ao licitador para 
continuar no proceso selectivo. 
 
 Cando por razóns xustificadas non sexa posible ponderar os criterios elixidos, 
estes enumeraranse por orde decrecente de importancia. 
 
 Os criterios elixidos e a súa ponderación indicarase no Prego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
INSTRUCIÓN 13ª 
Mesa de Contratación 
 
 O Órgano de contratación da Fundación TIC estará asistido por unha Mesa de 
Contratación agás nos procedementos simplificado e de adxudicación directa. 
 
 A Mesa de Contratación, que terá a composición que oportunamente se 
determine, será o órgano competente para a valoración das ofertas e a encargada de 
realizar a proposta de adxudicación e elevala ao Órgano de Contratación. 
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CAPÍTULO II.- Procedemento xeral 
 
INSTRUCIÓN 14ª 
Caracterización 
 
 No procedemento xeral toda empresa e/ou empresario interesado poderá 
presentar unha proposición. 
 
 Será aplicable este procedemento para a adxudicación de todos os contratos de 
obras, servizos e subministracións que celebre a Fundación TIC non suxeitos a 
regulación harmonizada, sempre e cando non proceda a aplicación doutro 
procedemento (Simplificado ou Adxudicación Directa) nos supostos que se establecen 
nas presentes Instrucións. 
 
INSTRUCIÓN 15ª 
Medios de publicidade 
 
1. Toda contratación que celebre a Fundación TIC mediante o procedemento xeral  
realizarase con respecto ao principio de coñecemento público da súa convocatoria e 
dotaráselle da conveniente publicidade. 
 
2. Con carácter preceptivo todo contrato que se licite polo procedemento xeral deberá 
publicarse no perfil de contratante da Entidade. 
 
3. Sen prexuízo do disposto no apartado anterior, o Órgano de Contratación, cando así 
o estime oportuno, poderá ordenar a publicación da información relativa á licitación 
nalgunha das modalidades adicionais de difusión: 
 

a) No Diario Oficial de Galicia. 
b) No Boletín Oficial da Provincia. 
c) Nun xornal de ampla difusión, da provincia de Lugo. 

 
INSTRUCIÓN 16ª 
Contido mínimo da publicidade 
 
 No anuncio que se publique do perfil do contratante deberán conterse datos 
dabondo para a identificación do contrato a publicidade do cal se efectúa, indicando 
cando menos: 
 

- Obxecto do contrato 
- Lugar de execución 
- Tipo de procedemento de adxudicación 
- Valor estimado do contrato 
- Prazo de execución 
- Requisitos esixidos ao licitador, tales como solvencia, clasificación ou 

garantías requiridas 
- Lugar en que pode solicitarse información complementaria 
- Data límite de recepción de ofertas e lugar de entrega 



 

 8

 
 

- No seu caso, indicación de que a apertura das proposicións económicas se 
realizará en acto público, así como o lugar, data e hora desta. 

- No seu caso, calquera outra información complementaria que se considere 
pertinente para unha mellor comprensión do obxecto do contrato polos 
interesados. 

 
INSTRUCIÓN 17ª 
Prazos para a presentación de proposicións 
 
 Nos contratos que se tramiten polo procedemento xeral, o prazo de 
presentación de proposicións non será inferior a dez días naturais, contados dende a 
publicación do anuncio no perfil de contratante da Entidade. Nos contratos de obras, o 
prazo será, como mínimo, de quince días naturais, contados de igual forma. 
 
INSTRUCIÓN 18ª 
Exame das proposicións e adxudicación 
 
1. Con carácter xenérico, establécense dúas fases procedimentais para a elección do 
contratista: 
 

a) "Fase de admisión de licitadores" 
 

Nela, procederase á apertura do sobre no que se atopa a documentación xeral do 
licitador que estableza o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares. A 
Mesa de Contratación cualificará os documentos presentados en tempo e forma, 
podendo solicitar para iso os oportunos informes técnicos e xurídicos. 
Se a Mesa observase defectos ou omisións subsanables na documentación 
presentada, poderá conceder, se o estima conveniente, un prazo non superior a 
tres días hábiles, para que o licitador os corrixa ou os emende baixo 
apercibimento de exclusión definitiva se non se solucionan, debendo as 
empresas licitadoras achegar en tal prazo a documentación a documentación 
solicitada. 
 
Á vista da cualificación efectuada pola Mesa, o Órgano de Contratación 
resolverá o trámite de admisión de licitadores. 
 
b) "Fase de avaliación e selección do adxudicatario" 

 
Nesta fase, a Mesa de Contratación procederá á apertura e exame das 
proposicións dos licitadores que superaran a fase de admisión. 
 
Cando para a valoración das proposicións deban terse en conta criterios 
distintos ao do prezo, a Mesa de Contratación para iso poderá solicitar, antes de 
formular a súa proposta, cantos informes técnicos considere precisos. 
No caso de que o procedemento de selección se articule en varias fases, deberá 
indicarse no Prego o número de sobres que debe presentar cada licitador e o 
contido a incluír en cada un deles, igualmente indicarase en qué fases se irán 
aplicando os distintos criterios, así como o umbral mínimo de puntuación 
esixido ao licitador para continuar no proceso selectivo. 
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A apertura de todos os sobres pola Mesa de Contratación efectuarase en sesión 
privada pero coa debida solemnidade en garantía do rigor e a transparencia da 
xestión. Sen prexuízo do anteriormente indicado, o Órgano de Contratación, 
cando así o estime oportuno poderá dispoñer expresamente no anuncio de 
licitación que o acto de apertura das proposicións económicas se realice en acto 
público. 
 
Se algunha proposición económica carecese de concordancia coa 
documentación examinada e admitida, excedese do valor estimado do contrato, 
variase substancialmente o modelo establecido ou comportase erro manifesto 
no importe da proposición ou existise recoñecemento por parte do licitador de 
que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan invariable, será desbotada por 
ao Mesa de Contratación. 
 

2. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados: nos Pregos de Cláusulas 
Administrativas Particulares poderá expresarse os parámetros obxectivos en función 
dos cales se apreciará, no seu caso, que a proposición non pode ser cumprida como 
consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados. 

 
Cando se identifique unha proposición que poida ser considerada desproporcionada ou 
anormal, deberá darse audiencia ao licitador que a  presentara para que ratifique, 
xustifique a valoración da oferta e precise as súas condicións. Para o exame da citada 
documentación, a Mesa poderá solicitar o asesoramento técnico oportuno. 
 
3. Empresas dun mesmo Grupo: cando empresas pertencentes a un mesmo grupo 
presenten distintas proposicións para concorrer individualmente (sos ou en UTE) á 
adxudicación dun contrato será considerada, aos efectos de establecer a oferta con 
valores anormais ou desproporcionados, a máis baixa de cada grupo producíndose a 
aplicación dos efectos derivados do procedemento establecido respecto das restantes 
ofertas formuladas polas empresas do grupo. 
 
Enténdese por empresas pertencentes a un mesmo grupo, as que se atopan nalgún dos 
supostos do artigo 42.1 do Código de Comercio. 
 
4. Proposta de adxudicación: á vista da avaliación das proposicións e tendo en conta o 
anteriormente indicado, a Mesa de Contratación clasificará as proposicións 
presentadas, por orde decrecente, atendendo aos criterios de adxudicación que se 
dispoñan no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, e proporá a adxudicación 
a favor do licitador que presentara a oferta que resulte economicamente máis 
vantaxosa. 
 
En ningún caso procederá a adxudicación dun contrato a un licitador que non 
contestara ao requirimento de xustificación do valor anormal ou desproporcionado da 
súa oferta ou que aínda presentada xustificación, se estime insuficiente polo Órgano de 
Contratación. 
 
Cando o único criterio de adxudicación sexa o prezo, entenderase que a oferta 
economicamente máis vantaxosa é a que incorpora o prezo máis baixo. 
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A proposta de adxudicación non crea dereito ningún a favor do licitador proposto 
fronte á Fundación TIC. 
 
5. Adxudicación: o Órgano de Contratación resolverá sobre a adxudicación do contrato 
podendo, alternativamente, declarar deserta a licitación, sempre que non exista 
algunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no 
Prego. 
 
A Fundación TIC  resérvase o dereito, no caso de coincidir no tempo varias licitacións 
co mesmo obxecto, a non adxudicar máis dun contrato a cada licitador, a pesar de que o 
mesmo presente a oferta economicamente máis vantaxosa, tomando como criterio para 
a adxudicación dun só contrato o de maior valor estimado do contrato, sempre que se 
aprecie incompatibilidade para o cumprimento simultáneo das prestacións. 
 
A adxudicación deberá realizarse no menor tempo posible dende a apertura das 
proposicións económicas. En todo caso, o prazo máximo para a adxudicación dos 
contratos sometidos a estas Instrucións non poderá ser superior a seis meses dende a 
citada apertura, salvo que se estableza outro diferente no Prego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. De non se producir a adxudicación dentro dos prazos 
sinalados, os licitadores terán dereito a retirar a súa proposición. 
 
INSTRUCIÓN 19ª 
Normas aplicables aos concursos de ideas 
 
Son concursos de ideas os procedementos encamiñados á obtención de planos ou 
proxectos, principalmente nos campos da arquitectura, o urbanismo, a enxeñaría e o 
procesamento de datos, a través dunha selección que, tras a correspondente licitación, 
se encomenda a un Xurado. 
 
A considerar suxeitos ás presentes Instrucións, aqueles concursos de ideas a contía das 
cales sexa inferior a douscentos seis mil euros (206.000 €). 
 
A contía dos concursos de ideas calcularase tendo en conta o valor estimado do 
contrato de servizos e as eventuais primas de participación ou pagamentos aos 
participantes. Ademais, incluirá o valor considerado do contrato de servizos que 
puidese adxudicarse ulteriormente por procedemento Simplificado. 
 
Respecto ás Bases do Concurso, os participantes e a decisión do concurso será de 
aplicación o disposto nos artigo 169, 170 e 172 da LCSP. 
 
 
En canto á publicidade da licitación do concurso de ideas, así como do seu resultado, 
será de aplicación o disposto nestas Instrucións para o procedemento xeral. 
 
INSTRUCIÓN 20ª 
Tramitación electrónica do procedemento 
 
Para os efectos da adxudicación do contrato poderá celebrarse a tramitación electrónica 
do procedemento, articulada como un proceso iterativo, que ten lugar tras unha 
primeira avaliación completa das ofertas, para a presentación de melloras nos prezos 
ou de novos valores relativos a determinados elementos das ofertas que as melloren no 
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seu conxunto, baseado nun dispositivo electrónico que permita a súa clasificación a 
través de métodos de avaliación automáticos. 
 
A tramitación electrónica poderá empregarse no procedemento xeral sempre que as 
especificacións do contrato que deba adxudicarse poidan establecerse de xeito preciso e 
que as prestacións que constitúen o seu obxecto non teñan carácter intelectual. 
 
As fases da tramitación rexeranse polas mesmas normas que o artigo 132 da LCSP 
establece para a poxa electrónica. 
 
 

CAPÍTULO III.- Procedemento Simplificado 
 
 
INSTRUCIÓN 21ª 
Caracterización 
 
No procedemento simplificado a adxudicación recaerá no licitador xustificadamente 
elixido polo Órgano de Contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos e 
negociar as condicións do contrato. 
 
INSTRUCIÓN 22ª 
Supostos de aplicación 
 
Os contratos non suxeitos a regulación harmonizada que celebre a Fundación TIC 
poderán adxudicarse mediante procedemento Simplificado nos seguintes supostos: 
 

a) Cando as proposicións ou ofertas económicas no procedemento Xeneral seguido 
previamente sexan irregulares ou inaceptables por presentarse por empresarios 
carentes de aptitude, por infrinxir as condicións para a presentación de 
variantes ou melloras, ou por incluír valores anormais ou desproporcionados, 
sempre que non se modifiquen substancialmente as condicións orixinais do 
contrato. 

 
b) Cando, tras seguirse un procedemento xeral, non se presente ningunha oferta, 

ou non sexan adecuadas, sempre que non se modifiquen substancialmente as 
condicións orixinais do contrato. 

 
c) Cando, por razóns técnicas ou artísticas ou por motivos relacionados coa 

protección de dereitos de exclusiva, o contrato só pode encomendar a unha 
empresario determinado. 

 
 

d) Cando unha imperiosa urxencia, resultante de acontecementos imprevisibles 
para o Órgano de Contratación e non imputables a este, demande unha pronta 
execución do contrato que non poida lograrse mediante a tramitación urxente 
do expediente. 

 
 

e) Cando o contrato sexa declarado secreto ou reservado, ou cando a súa execución 
deba ir acompañada de medidas de seguridade especiais conforme á lexislación 
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vixente, ou cando o esixa a protección dos intereses esenciais da seguridade do 
Estado e así se declarara segundo o disposto no artigo 13.2.d) da LCSP. 

 
 

f) Cando se trate de obras, servizos ou subministracións complementarias que non 
figuren no proxecto nin no contrato de obra, servizo ou subministración 
principal, pero que debido a unha circunstancia imprevista pasen a ser 
necesarios para executar o contrato principal, tal e como estaba descrito no 
proxecto ou no contrato, e a execución da cal se confíe ao empresario ao que se 
adxudicou o contrato principal, de acordo cos prezos que rexan para este ou 
que, no seu caso, se fixen contraditoriamente, sempre que as obras, servizos ou 
subministracións non poidan separarse técnica ou economicamente do contrato 
primitivo sen causar grandes inconvenientes a Fundación TIC  ou que, aínda 
que resulten separables, sexan estritamente necesarios para o seu 
perfeccionamento e que o importe acumulado das obras, servizos e 
subministracións complementarias non supere o 50% do prezo primitivo do 
contrato. Os demais contratos complementarios que non reúnan os requisitos 
sinalados haberán de ser obxecto de contratación independente. 

 
 

g) En todo caso, cando o valor estimado do contrato sexa inferior a 1.000.000 €, 
no suposto de obras, ou sexa inferior a 100.000 € no suposto de servizos ou 
subministracións. 

 
 
INSTRUCIÓN 23ª 
Materia obxecto de negociación 
 
No Prego de Cláusulas Administrativas Particulares determinaranse os aspectos 
económicos e técnicos que, no seu caso, deban ser obxecto de negociación coas 
empresas e/ou empresarios invitados. 
 
INSTRUCIÓN 24ª 
Fases do procedemento e adxudicación 
 
1.- No procedemento Simplificado será necesario solicitar ofertas, polo menos, a tres 
empresas e/ou empresarios capacitados para a realización do obxecto do contrato, 
sempre que iso sexa posible. 
 
Nos supostos da letra g) da Instrución 22ª, cando o valor estimado do contrato sexa 
superior a 600.000 €, en obras, ou a 75.000 € en servizos ou subministracións, será  
necesario solicitar ofertas, polo menos, a cinco empresas e/ou empresarios capacitados, 
sempre que iso sexa posible. 
 
2. O Órgano de Contratación poderá articular o procedemento en fases sucesivas, co fin 
de reducir progresivamente o número de ofertas a negociar mediante a aplicación dos 
criterios de adxudicación que se establezan no Prego. 
 
3. Durante a negociación velarase porque todos os licitadores reciban igual trato. En 
particular, non facilitarán, de forma discriminatoria, información que poida dar 
vantaxes a uns con respecto ao resto. 
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4. No expediente deberá deixarse constancia dos convites cursados, das ofertas 
recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeitamento. 
 
5.- Rematada a negociación, o Órgano de Contratación adxudicará o contrato á oferta 
economicamente máis vantaxosa, sempre que previamente e no prazo máximo de cinco 
días hábiles achegue os documentos que estableza o Prego acreditativos da capacidade 
de obrar, representación e non estar incurso en prohibición de contratar, entre outros. 
No suposto que non exista algunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo 
cos criterios que figuren no prego, o Órgano de Contratación poderá reiniciar o proceso 
formulando solicitudes de ofertas a novos convidados en, polo menos, un número igual 
que o que se establece no apartado 1 sempre que iso sexa posible. 
 

CAPÍTULO IV.- Procedemento de Adxudicación Directa 
 
INSTRUCIÓN 25ª 
Caracterización 
Neste procedemento adxudicarase directamente o contrato a calquera empresa ou 
empresario con capacidade de obrar e que conte coa habilitación profesional necesaria 
para realizar a prestación, cumprindo co establecido na Instrución 3ª. 
 
INSTRUCIÓN 26 
Supostos de aplicación 
 
Poderase utilizar o procedemento de Adxudicación Directa naqueles contratos de 
importe igual ou inferior a 50.000 €. 
 
 

TÍTULO IV.- ADXUDICACIÓN DOS CONTRATOS NON SUXEITOS A 
REGULACIÓN HARMONIZADA 

 
INSTRUCIÓN 27ª 
Adxudicación dos contratos. Notificacións 
 
A adxudicación dun contrato notificarase por escrito ao que resulte adxudicatario, así 
como ao resto de participantes no procedemento. 
 
Se os interesados o solicitan, facilitaráselles información dos motivos de rexeitamento 
da súa candidatura ou da súa proposición e das características da proposición do 
adxudicatario que fosen determinantes para a súa adxudicación. 
 
Poderase non comunicar determinados datos cando se considere que a divulgación da 
información pode obstaculizar a aplicación dunha norma, resultar contrario ao interese 
público ou prexudicar intereses comerciais lexítimos de empresas públicas ou privadas 
ou a competencia leal entre elas, ou cando se trate de contratos declarados secretos ou 
reservados a aqueles que leven consigo medidas de seguridade especiais. 
 
INSTRUCIÓN 28ª 
Perfección e formalización dos contratos 
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1. Os contratos non suxeitos a regulación harmonizada que celebre a Fundación TIC 
entenderanse perfeccionados mediante a adxudicación polo Órgano de Contratación. 
 
2. Con carácter xeral e salvo nos contratos tramitados polo procedemento de 
Adxudicación Directa, as partes contratantes quedan obrigadas a formalizar os 
contratos que os unen en documento privado, se ben, a petición de calquera das partes, 
se poderá elevar o mencionado contrato a documento público, que será intervido ante o 
Notario que designe a Fundación TIC.  Os gastos de outorgamento da escritura, no seu 
caso, serán de conta do contratista. 
 
Salvo que se indique outra cousa no clausulado, os contratos entenderanse asinados no 
lugar onde se atopa a sede da Fundación TIC. 
 
3. Os contratos deberán formalizarse no prazo máximo de quince días naturais a contar 
dende o seguinte o da notificación da adxudicación. 
 
Dentro dos dez primeiros días, o adxudicatario deberá presentar a documentación 
xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social, a garantía definitiva cando sexa procedente, a escritura da unión 
temporal de empresas ou empresarios, se é o caso, o xustificante do ingreso na conta 
corrente da Fundación TIC do importe que, no seu caso, se estableza no prego, que 
debe aboar o contratista por gastos de anuncios. 
 
4. Cando non proceda a formalización do contrato co adxudicatario por non cumprir 
este as condicións necesarias para iso descritas anteriormente, antes de proceder a 
unha nova convocatoria, a Fundación TIC poderá efectuar unha nova adxudicación ao 
licitador ou licitadores seguintes, pola orde en que quedaran clasificadas as súas 
ofertas, sempre que iso fose posible e que o novo adxudicatario prestara a súa 
conformidade. 
 
Este mesmo procedemento poderá seguirse, nos contratos non suxeitos a regulación 
harmonizada, cando se trate de continuar a execución dun contrato xa iniciado e sexa 
declarado resolto. 
 
INSTRUCIÓN 29ª 
Publicidade das adxudicacións 
 
A adxudicación dos contratos o importe dos cales supere os 50.000 € publicaranse no 
perfil de contratante da Fundación TIC. 
 
Ademais, cando a licitación fose publicada no Diario Oficial de Galicia ou no Boletín 
Oficial da Provincia de Lugo, publicarase nestes diarios o resultado da adxudicación. 
 
INSTRUCIÓN 30ª 
Renuncia á celebración do contrato e desistimento do procedemento de 
adxudicación 
 
A renuncia á celebración dun contrato ou o desistimento do procedemento só poderán 
acordarse polo Órgano de Contratación antes da adxudicación, e será debidamente 
notificado aos licitadores. 
 



 

 15

Poderase renunciar á celebración do contrato por razóns de interese público 
debidamente xustificadas no expediente. Neste caso, non poderá promoverse unha 
nova licitación en tanto subsistan as razóns alegadas para fundamentar a renuncia. 
 
O desistimiento do procedemento deberá estar fundado nunha infracción non 
subsanable das normas de preparación do contrato ou das reguladoras do 
procedemento, debendo xustificarse no expediente a concorrencia da causa. O 
desistimiento non impedirá a iniciación inmediata dun novo procedemento de 
licitación. 
 

TÍTULO V. - NORMAS FINAIS 
 
INSTRUCIÓN 31ª 
Racionalización técnica da contratación 
 
Para racionalizar e ordenar a adxudicación de contratos a Fundación TIC poderá 
concluír acordos marco, articular sistemas dinámicos, ou centralizar a contratación de 
obras, servizos e subministracións en servizos especializados, conforme ás normas que 
se establecen nos artigo 180, 181, 181.2, 182, 183, 184, 185, 186, 187 e 189 da LCSP. 
 
INSTRUCIÓN 32ª 
Normas especiais para a contratación do acceso a bases de datos e a 
subscrición a publicacións e para a contratación de actividades docentes. 
 
1. A subscrición a revistas e outras publicacións calquera que sexa o seu soporte, así 
como a contratación do acceso á información contida en bases de datos especializadas, 
poderán efectuarse, calquera que sexa a súa contía sempre que sexa un contrato non 
suxeito a regulación harmonizada, de acordo coas normas establecidas nestas 
Instrucións para o procedemento de adxudicación directa e con suxeición ás condicións 
xerais que apliquen os provedores, incluíndo as referidas ás fórmulas de pagamento. O 
abono do prezo, nestes casos, farase na forma prevista nas condicións que rexan estes 
contratos, sendo admisible o pagamento con anterioridade á entrega ou realización da 
prestación, sempre que iso responda aos usos habituais do mercado. 
 
2. Nos contratos que teñan por obxecto a prestación de actividades docentes en centros 
do sector público desenvolvidas en forma de cursos de formación ou perfeccionamento 
do persoal ao servizo da Fundación TIC ou cando se trate de seminarios, coloquios, 
mesas redondas, conferencias, colaboracións ou calquera outro tipo similar de 
actividade, sempre que as devanditas actividades sexan realizadas por persoas físicas, 
as disposicións destas Instrucións non serán de aplicación. 
 
Para acreditar a existencia destes contratos, abondará a designación ou nomeamento 
pola autoridade competente. 
 
INSTRUCIÓN 33ª 
Actualización das contías 
 
1.  As cifras límites dos contratos non suxeitos a regulación harmonizada fixados na 
Instrución 2ª serán substituídas automaticamente polas que fixe a Comisión Europea, a 
partir deste momento. 
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2.-As contías fixadas nas presentes Instrucións, salvo as contidas nos artigos 14, 15, 16 e 
121.1 da LCSP, poderán ser actualizadas polo Consello de Administración da Fundación 
TIC, de acordo coa conxuntura económica. 
 
INSTRUCIÓN 34ª 
Dereito supletorio 
 
Nos aspectos procedimentais non regulados expresamente nas presentes Instrucións 
estarase, en calidade de principios xenerais informadores, ao contido e regulación que 
establece a Lei 30/2007, do 30 de outubro de Contratos do Sector Público, salvo que a 
natureza da operación a realizar ou o réxime xurídico da Fundación TIC sexan 
incompatibles con aquelas. Tamén se aplicará o Dereito Común, en canto fose 
procedente. 
 
INSTRUCIÓN 35ª 
Entrada en vigor 
 
As presentes Instrucións entrarán en vigor o mesmo día da entrada en vigor da Lei 
30/2007, do 30 de outubro de Contratos do Sector Público. 
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ALCANCE DA APLICACIÓN da Lei 30/2007, do 30 de outubro. 
CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO 

E NORMAS CONCORDANTES ÁS SOCIEDADES MERCANTÍS DO 
SECTOR PÚBLICO QUE MERECEN A CONSIDERACIÓN DE 

PODERES ADXUDICADORES NA ADXUDICACIÓN DE 
CONTRATOS NON SUXEITOS A REGULACIÓN HARMONIZADA E 

DE PREPARACIÓN DE TODOS OS CONTRATOS 
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TÍTULO PRELIMINAR 
Disposicións xerais 

CAPÍTULO I 
Obxecto e ámbito de aplicación da Lei 

Artigo 1. Obxecto e finalidade. 

A presente Lei ten por obxecto regular a contratación do sector público, co fin de 
garantir que a mesma axústase aos principios de liberdade de acceso ás licitacións, 
publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de 
trato entre os candidatos, e de asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade 
presupostaria e control do gasto, unha eficiente utilización dos fondos destinados á 
realización de obras, a adquisición de bens e a contratación de servizos mediante a 
esixencia da definición previa das necesidades a satisfacer, a salvagarda da libre 
competencia e a selección da oferta economicamente máis vantaxosa. 

Artigo 2. Ámbito de aplicación. 
1. Son contratos do sector público e, en consecuencia, están sometidos á presente 

Lei na forma e termos previstos en esta, os contratos onerosos, calquera que sexa a súa 
natureza xurídica, que celebren os entes, organismos e entidades enumerados no 
artigo 3. 

Artigo 3. Ámbito subxectivo. 

1. Aos efectos desta Lei, considérase que forman parte do sector público os 
seguintes entes, organismos e entidades: 

f) As fundacións que se constituan con unha aportación maioritaria, directa ou 
indirecta, de unha ou varias entidades integradas no sector público, ou cuxo 
patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en máis dun 
50 por cento por bens ou dereitos aportados ou cedidos por ditas entidades. 

h) Calquera entes, organismos ou entidades con personalidade xurídica propia, que 
fosen creados especificamente para satisfacer necesidades de interese xeral que non 
teñan carácter industrial ou mercantil, sempre que un ou varios suxeitos pertencentes 
ao sector público financien maioritariamente a súa actividade, controlen a súa 
xestión, ou nomeen máis da metade dos membros do seu órgano de administración, 
dirección ou vixilancia. 

i) As asociacións constituídas polos entes, organismos e entidades mencionados nas 
letras anteriores. 

3. Consideraranse poderes adxudicadores, para os efectos desta Lei, os 
seguintes entes, organismos e entidades: 

a) As Administracións Públicas. 

b) Todos os demais entes, organismos ou entidades con personalidade xurídica 
propia distintos dos expresados na letra a) que fosen creados especificamente para 
satisfacer necesidades de interese xeral que non teñan carácter industrial ou mercantil, 
sempre que un ou varios suxeitos que deban considerarse poder adxudicador de 
acordo cos criterios deste apartado 3 financien maioritariamente a súa actividade, 
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controlen a súa xestión, ou nomeen máis da metade dos membros do seu órgano de 
administración, dirección ou vixilancia. 

c) As asociacións constituídas polos entes, organismos e entidades mencionados 
nas letras anteriores. 

Artigo 4. Negocios e contratos excluídos. 

1. Están excluídos do ámbito da presente Lei os seguintes negocios e relacións 
xurídicas: 

a) A relación de servizo dos funcionarios públicos e os contratos regulados na 
lexislación laboral. 

b) As relacións xurídicas consistentes na prestación dun servizo público a 
utilización do cal polos usuarios requira o abono dunha tarifa, taxa ou prezo público de 
aplicación xeral. 

d) Os convenios que, conforme ás normas específicas que os regulan, celebre a 
Administración con persoas físicas ou xurídicas suxeitas ao dereito privado, sempre 
que o seu obxecto non estea comprendido no dos contratos regulados nesta Lei ou en 
normas administrativas especiais. 

k) Os contratos relativos a servizos de arbitraxe e conciliación. 

l) Os contratos relativos a servizos financeiros relacionados coa emisión, compra, 
venda e transferencia de valores ou de outros instrumentos financeiros, en particular 
as operacións relativas á xestión financeira do Estado, así como as operacións 
destinadas á obtención de fondos ou capital polos entes, organismos e entidades do 
sector público, así como os servizos prestados polo Banco de España e as 
operacións de tesouraría. 

m) Os contratos polos que un ente, organismo ou entidade do sector público 
obríguese a entregar bens ou dereitos ou prestar algún servizo, sen prexuízo de que o 
adquirente de bens ou o receptor de servizos, se é unha entidade do sector público 
suxeita a esta Lei, deba axustarse ás súas prescricións para a celebración do 
correspondente contrato. 

n) Os negocios xurídicos na virtude dos cales se encargue a unha entidade que, 
conforme ao sinalado no artigo 24.6, teña atribuída a condición de medio propio e 
servizo técnico de este, a realización dunha determinada prestación. Non obstante, os 
contratos que deban celebrarse polas entidades que teñan a consideración de medio 
propio e servizo técnico para a realización das prestacións obxecto do encargo 
quedarán sometidos a esta Lei, nos termos que sexan procedentes de acordo coa 
natureza da entidade que os celebre e o tipo e contía dos mesmos, e, en todo caso, 
cando se trate de contratos de obras, servizos ou subministracións as contías dos cales 
superen os umbral establecidos na Sección 2ª do Capítulo II deste Título Preliminar, 
as entidades de dereito privado deberán observar para a súa preparación e 
adxudicación as regras establecidas nos artigos 121.1 e 174. 

o) As autorizacións e concesións sobre bens de dominio público e os contratos de 
explotación de bens patrimoniais distintos aos definidos no artigo 7, que se regularán 
pola súa lexislación específica salvo nos casos en que expresamente declárense de 
aplicación as prescricións da presente Lei. 

p) Os contratos de compravenda, doazón, permuta, arrendamento e demais 
negocios xurídicos análogos sobre bens inmobles, valores negociables e propiedades 
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incorporais, a non ser que recaian sobre programas de ordenador e deban ser 
cualificados como contratos de subministración ou servizos, que terán sempre o 
carácter de contratos privados e rexeranse pola lexislación patrimonial. Nestes 
contratos non poderán incluirse prestacións que sexan propias dos contratos típicos 
regulados na Sección 1ª do Capítulo II do Título Preliminar, se o valor estimado destas 
é superior ao 50 por 100 do importe total do negocio ou se non manteñen coa 
prestación característica do contrato patrimonial relacións de vinculación e 
complementariedade nos termos previstos no artigo 25; nestes dous supostos, ditas 
prestacións deberán ser obxecto de contratación independente conforme ao 
establecido nesta Lei. 

2. Os contratos, negocios e relacións xurídicas enumerados no apartado anterior 
regularanse polas súas normas especiais, aplicándose os principios desta Lei para 
resolver as dúbidas e lagoas que puidesen presentarse. 

CAPÍTULO II 

Contratos do sector público 

SECCIÓN 1ª. Delimitación dos tipos contractuais 

Artigo 5. Cualificación dos contratos. 

1. Os contratos de obras, concesión de obras públicas, subministración, servizos 
que celebren os entes, organismos e entidades pertencentes ao sector público 
cualificaranse de acordo coas normas contidas na presente sección. 

2. Os restantes contratos do sector público cualificaranse segundo as normas de 
dereito administrativo ou de dereito privado que lles sexan de aplicación. 

Artigo 6. Contrato de obras. 

1. Son contratos de obras aqueles que teñen por obxecto a realización dunha obra 
ou a execución dalgún dos traballos enumerados no Anexo I ou a realización por 
calquera medio dunha obra que responda ás necesidades especificadas pola entidade 
do sector público contratante. Ademais destas prestacións, o contrato poderá 
comprender, no seu caso, a redacción do correspondente proxecto. 

2. Por «obra» entenderase o resultado dun conxunto de traballos de construción ou 
de enxeñaría civil, destinado a cumprir por si mesmo unha función económica ou 
técnica, que teña por obxecto un ben inmoble. 

Artigo 7. Contrato de concesión de obras públicas. 

1. A concesión de obras públicas é un contrato que ten por obxecto a realización 
polo concesionario dalgunhas das prestacións a que se refire o artigo 6, incluída as de 
restauración e reparación de construcións existentes, así como a conservación e 
mantemento dos elementos construídos, e no que a contraprestación a favor daquel 
consiste, ou ben unicamente no dereito a explotar a obra, ou ben no devandito dereito 
acompañado do de percibir un prezo. 
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2. O contrato, que se executará en todo caso a risco e ventura do contratista, poderá 
comprender, ademais, o seguinte contido: 

a) A adecuación, reforma e modernización da obra para adaptala ás características 
técnicas e funcionais requiridas para a correcta prestación dos servizos ou a realización 
das actividades económicas ás que serve de soporte material. 

b) As actuacións de reposición e gran reparación que sexan esixibles en relación cos 
elementos que ha de reunir cada unha das obras para manterse apta co fin de que os 
servizos e actividades aos que aquelas serven poidan ser desenvolvidos axeitadamente 
de acordo coas esixencias económicas e as demandas sociais. 

3. O contrato de concesión de obras públicas poderá tamén prever que o 
concesionario estea obrigado a proxectar, executar, conservar, repoñer e reparar 
aquelas obras que sexan accesorias ou estean vinculadas coa principal e que sexan 
necesarias para que esta cumpra a finalidade determinante da súa construción e que 
permitan o seu mellor funcionamento e explotación, así como a efectuar as actuacións 
ambientais relacionadas con estas que neles se prevexan. No suposto de que as obras 
vinculadas ou accesorias poidan ser obxecto de explotación ou aproveitamento 
económico, estes corresponderán ao concesionario conxuntamente coa explotación da 
obra principal, na forma determinada polos pregos respectivos. 

A Disposición derrogatoria única da LCSP derroga o TRLCAP, a excepción do 
Capítulo IV do Título V do Libro II, comprensivo dos artigos 253 a 260, ambos os 
dous inclusive. 

Artigo 9. Contrato de subministración. 

1. Son contratos de subministración os que teñen por obxecto a adquisición, o 
arrendamento financeiro, ou o arrendamento, con ou sen opción de compra, de 
produtos ou bens mobles. 

2. Sen prexuízo do disposto na letra b) do apartado 3 deste artigo respecto dos 
contratos que teñan por obxecto programas de ordenador, non terán a consideración 
de contrato de subministración os contratos relativos a propiedades incorporais ou 
valores negociables. 

3. En todo caso, consideraranse contratos de subministración os seguintes: 

a) Aqueles nos que o empresario se obrigue a entregar unha pluralidade de bens de 
forma sucesiva e por prezo unitario sen que a contía total se defina con exactitude ao 
tempo de asinar o contrato, por estar subordinadas as entregas ás necesidades do 
adquirente. Non obstante, a adxudicación destes contratos efectuarase de acordo coas 
normas previstas no Capítulo II do Título II do Libro III para os acordos marco 
celebrados cun único empresario. 

b) Os que teñan por obxecto a adquisición e o arrendamento de equipos e sistemas 
de telecomunicacións ou para o tratamento da información, os seus dispositivos e 
programas, e a cesión do dereito de uso destes últimos, a excepción dos contratos de 
adquisición de programas de ordenador desenvolvidos á medida, que se considerarán 
contratos de servizos. 

RGLCAP. Artigo 190. Determinados supostos de contratación. 

1. Nos contratos de subministracións que teñan por obxecto a adquisición de equipos ou 
sistemas para o tratamento da información e que inclúan a prestación dos servizos de 
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conservación, reparacións, mantemento e de formación especializada do persoal, tales 
prestacións serán obxecto de clausulado diferenciado. 

2. O adxudicatario dun contrato de subministración para a compra de equipos ou sistemas 
para o tratamento da información que inclúa a prestación do mantemento asumirá fronte á 
Administración o compromiso de mantemento de todos os dispositivos ou elementos ofrecidos, 
aínda que non sexan da súa fabricación ou da empresa por el representada. 

AO devandito fin, o prego de cláusulas administrativas establecerá o compromiso do 
adxudicatario de realizar o mantemento dos bens obxecto da subministración, incluídas revisións 
preventivas, e reparacións de avarías das máquinas ou dispositivos de estas, reposición de pezas, 
suplencia do equipo avariado mediante outro de reserva e actualización ou adaptación de 
programas. 

3. As prestacións derivadas do mantemento axustaranse ás especificacións que, para tal 
efecto, establecese o adxudicatario na súa oferta referente ao contrato de subministración de que 
se trate. 

c) Os de fabricación, polos que a cousa ou cousas que haxan de ser entregadas polo 
empresario deban ser elaboradas conforme a características peculiares fixadas 
previamente pola entidade contratante, aínda cando esta se obrigue a achegar, total ou 
parcialmente, os materiais precisos. 

RGLCAP. Artigo 188. Bens semovientes. 

Rexeranse polas disposicións da Lei e deste Regulamento as adquisicións de semovientes, sen 
prexuízo das que, sen contradicir aquelas, se conteñan en normas especiais. 

Artigo 10. Contrato de servizos. 

Son contratos de servizos aqueles o obxecto da cal son prestacións de facer 
consistentes no desenvolvemento dunha actividade ou dirixidas á obtención dun 
resultado distinto dunha obra ou unha subministración. Para os efectos de aplicación 
desta Lei, os contratos de servizos divídense nas categorías enumeradas no Anexo II. 

Artigo 12. Contratos mixtos. 

Cando un contrato conteña prestacións correspondentes a outro ou outros de 
distinta clase atenderase en todo caso, para a determinación das normas que deban 
observarse na súa adxudicación, ao carácter da prestación que teña máis importancia 
dende o punto de vista económico. 

RGLCAP. Artigo 2. Pluralidade de obxecto e prestacións condicionadas. 

1. Poderán celebrarse contratos con pluralidade de obxecto, pero cada unha das prestacións 
deberá ser definida con independencia das demais. 

2. Non poderán celebrarse contratos nos cales a prestación do contratista quede 
condicionada a resolucións ou indicacións administrativas posteriores á súa celebración, salvo o 
establecido nos e, daartículos 125 Lei 172.1, a)para os contratos mixtos de redacción de proxecto 
e execución de obra e para o contrato de subministración, respectivamente. 

SECCIÓN 3ª. Contratos administrativos e contratos 
privados 

Artigo 20. Contratos privados. 
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1. Terán a consideración de contratos privados os celebrados polos entes, 
organismos e entidades do sector público que non reúnan a condición de 
Administracións Públicas. 

2. Os contratos privados rexeranse, en canto á súa preparación e adxudicación, en 
defecto de normas específicas, pola presente Lei e as súas disposicións de 
desenvolvemento, aplicándose supletoriamente as restantes normas de dereito 
administrativo ou, no seu caso, as normas de dereito privado, segundo corresponda 
por razón do suxeito ou entidade contratante. En canto aos seus efectos e extinción, 
estes contratos rexeranse polo dereito privado. 

RGLCAP. Artigo 3. Contratos administrativos especiais e contratos privados. 

2. Nos contratos privados o órgano de contratación deberá incluír as cláusulas máis 
convenientes ao interese público, as cales surtirán os efectos que determine o Dereito civil ou 
mercantil. En todo caso, faranse constar as especificacións que, pola natureza e obxecto do 
contrato, sexan necesarias para definir os pactos e condicións deste, debendo ser obxecto de 
informe polo Servizo Xurídico previamente á súa aprobación polo órgano de contratación. 

Nos contratos que teñan por obxecto os servizos a que fai referencia a categoría 6 doartículo 
206 da Lei o valor do contrato determinarase cando se trate de contratos de seguros polo importe 
das primas e cando se trate de servizos bancarios e outros servizos financeiros polos honorarios 
ou as comisións a satisfacer. 

Artigo 21. Xurisdición competente. 
2. A orde xurisdicional civil será o competente para resolver as controversias que xurdan 

entre as partes en relación cos efectos, cumprimento e extinción dos contratos privados. Esta 
orde xurisdicional será igualmente competente para coñecer de cantas cuestións litixiosas 
afecten á preparación e adxudicación dos contratos privados que se asinen polos entes e 
entidades sometidos a esta Lei que non teñan o carácter de Administración Pública, sempre 
que estes contratos non estean suxeitos a unha regulación harmonizada. 

LIBRO I 

Configuración xeral da contratación do sector público e 
elementos estruturais dos contratos 

TÍTULO I 

Disposicións xerais sobre a contratación do sector público 

CAPÍTULO I 

Racionalidade e consistencia da contratación do sector 
público 

Artigo 22. Necesidade e idoneidade do contrato. 
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Os entes, organismos e entidades do sector público non poderán celebrar outros 
contratos que aqueles que sexan necesarios para o cumprimento e realización dos seus 
fins institucionais. A tal efecto, a natureza e extensión das necesidades que pretenden 
cubrirse mediante o contrato proxectado, así como a idoneidade do seu obxecto e 
contido para satisfacelas, deben ser determinadas con precisión, deixando constancia 
diso na documentación preparatoria, antes de iniciar o procedemento encamiñado á 
súa adxudicación. 

 

Artigo 23. Prazo de duración dos contratos. 

1. Sen prexuízo das normas especiais aplicables a determinados contratos a 
duración dos contratos do sector público deberá establecerse tendo en conta a 
natureza das prestacións, as características do seu financiamento e a necesidade de 
someter periodicamente a concorrencia a súa realización. 

2. O contrato poderá prever unha ou varias prórrogas sempre que as súas 
características permanezan inalterables durante o período de duración destas e que a 
concorrencia para a súa adxudicación fose realizada tendo en conta a duración 
máxima do contrato, incluídos os períodos de prórroga. 

A prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obrigatoria para o 
empresario, salvo que o contrato expresamente prevexa o contrario, sen que poida 
producirse polo consentimento tácito das partes. 

3. Os contratos menores definidos no artigo 122.3 non poderán ter unha duración 
superior a un ano nin ser obxecto de prórroga. 

Artigo 24. Execución de obras e fabricación de bens mobles pola 
Administración, e execución de servizos coa colaboración de empresarios 
particulares. 

6. AOS efectos previstos neste artigo e no artigo 4.1.n), os entes, organismos e 
entidades do sector público poderán ser considerados medios propios e servizos 
técnicos de aqueles poderes adxudicadores para os que realicen a parte esencial da 
súa actividade cando estes ostenten sobre estes un control análogo ao que poden 
exercer sobre os seus propios servizos. Se se trata de sociedades, ademais, a totalidade 
do seu capital terá que ser de titularidad pública. 

En todo caso, entenderase que os poderes adxudicadores ostentan sobre un 
ente, organismo ou entidade un control análogo ao que teñen sobre os seus propios 
servizos se poden conferilos encomendas de xestión que sexan de execución 
obrigatoria para eles de acordo con instrucións fixadas unilateralmente polo 
encomendante e a retribución da cal fíxese por referencia a tarifas aprobadas pola 
entidade pública da que dependan. 

A condición de medio propio e servizo técnico das entidades que cumpran os 
criterios mencionados en este apartado deberá recoñecerse expresamente pola norma 
que as cree ou polos seus estatutos, que deberán determinar as entidades respecto das 
cales teñen esta condición e precisar o réxime das encomendas que se lles poidan 
conferir ou as condicións en que poderán adxudicárselles contratos, e determinará 
para elas a imposibilidade de participar en licitacións públicas convocadas polos 
poderes adxudicadores dos que sexan medios propios, sen prexuízo de que, cando 
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non concorra ningún licitador, poida encargárselles a execución da prestación obxecto 
destas. 

CAPÍTULO II 

Liberdade de pactos e contido mínimo do contrato 

Artigo 25. Liberdade de pactos. 

1. Nos contratos do sector público poderán incluirse calquera pactos, cláusulas e 
condicións, sempre que non sexan contrarios ao interese público, ao ordenamento 
xurídico e aos principios de boa administración. 

2. Só poderán fusionarse prestacións correspondentes a diferentes contratos nun 
contrato mixto cando esas prestacións se atopen directamente vinculadas entre si e 
manteñan relacións de complementariedade que esixan a súa consideración e 
tratamento como unha unidade funcional dirixida á satisfacción dunha determinada 
necesidade ou á consecución dun fin institucional propio do ente, organismo ou 
entidade contratante. 

Artigo 26. Contido mínimo do contrato. 

1. Salvo que xa se atopen recollidas nos pregos, os contratos que celebren os entes, 
organismos e entidades do sector público deben incluír, necesariamente, as 
seguintes mencións: 

a) A identificación das partes. 

b) A acreditación da capacidade dos asinantes para subscribir o contrato. 

c) Definición do obxecto do contrato. 

d) Referencia á lexislación aplicable ao contrato. 

e) A enumeración dos documentos que integran o contrato. Se así exprésase no 
contrato, esta enumeración poderá estar xerarquizada, ordenándose segundo a orde de 
prioridade acordada polas partes, no suposto da cal, e salvo caso de erro manifesto, a 
orde pactada utilizarase para determinar a prevalencia respectiva, en caso de que 
existan contradicións entre diversos documentos. 

f) O prezo certo, ou o modo de determinalo. 

g) A duración do contrato ou as datas estimadas para o comezo da súa execución e 
para a súa finalización, así como a da prórroga ou prórrogas, se estivesen previstas. 

h) As condicións de recepción, entrega ou admisión das prestacións. 

i) As condicións de pagamento. 

j) Os supostos en que procede a resolución. 

k) O crédito presupostario ou o programa ou rúbrica contable con cargo ao que se 
aboará o prezo, no seu caso. 

l) A extensión obxectiva e temporal do deber de confidencialidade que, no seu caso, 
se impoña ao contratista. 
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2. O documento contractual non poderá incluír estipulacións que establezan 
dereitos e obrigas para as partes distintos dos previstos nos pregos, concretados, no 
seu caso, na forma que resulte da proposición do adxudicatario, ou dos precisados no 
acto de adxudicación do contrato de acordo co actuado no procedemento, de non 
existir aqueles. 

 

CAPÍTULO III 

Perfección e forma do contrato 

Artigo 27. Perfección dos contratos. 

2. Salvo que se indique outra cousa no seu clausulado, os contratos do sector 
público entenderanse asinados no lugar onde se atope a sede do órgano de 
contratación. 

Artigo 28. Carácter formal da contratación do sector público. 

1. Os entes, organismos e entidades do sector público non poderán contratar 
verbalmente, salvo que o contrato teña, conforme ao sinalado no artigo 97.1, carácter 
de emerxencia. 

CAPÍTULO IV 

Remisión de información para os efectos estatísticos e de 
fiscalización 

Artigo 29. Remisión de contratos ao Tribunal de Contas. 

1. Dentro dos tres meses seguintes á formalización do contrato, para o exercicio da 
función fiscalizadora, deberá remitirse ao Tribunal de Contas ou órgano externo de 
fiscalización da Comunidade Autónoma unha copia certificada do documento no que 
se hubiere formalizado aquel acompañada dun extracto do expediente do que se 
derive, sempre que a contía do contrato exceda de 600.000 euros, tratándose de obras, 
concesións de obras públicas; de 450.000 euros, tratándose de subministracións, e de 
150.000 euros, nos de servizos. 

2. Igualmente comunicaranse ao Tribunal de Contas ou órgano externo de 
fiscalización da Comunidade Autónoma as modificacións, prórrogas ou variacións de 
prazos, as variacións de prezo e o importe final, a nulidade e a extinción normal ou 
anormal dos contratos indicados. 

3. O disposto nos dous apartados anteriores entenderase sen prexuízo das 
facultades do Tribunal de Contas ou, no seu caso, dos correspondentes órganos de 
fiscalización externos das Comunidades Autónomas para reclamar cantos datos, 
documentos e antecedentes estime pertinentes con relación aos contratos de calquera 
natureza e contía. 
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4. As comunicacións a que se refire este artigo efectuaranse polo órgano de 
contratación no ámbito da Administración Xeral do Estado e dos entes, organismos e 
entidades do sector público dependentes dela. 

Artigo 30. Datos estatísticos. 

No mesmo prazo sinalado no artigo anterior remitirase polo órgano de contratación 
á Xunta Consultiva de Contratación Administrativa do Estado a información sobre os 
contratos que regulamentariamente determínese, para os efectos do cumprimento da 
normativa internacional. Así mesmo se informará a mencionada Xunta dos casos de 
modificación, prórroga ou variación do prazo, as variacións de prezo e o importe final 
dos contratos, a nulidade e a extinción normal ou anormal destes. 

As Comunidades Autónomas que conten con Rexistros de Contratos poderán dar 
cumprimento a estas previsións a través da comunicación entre Rexistros. 

CAPÍTULO V 

Réxime de invalidez 

CAPÍTULO VI 
Réxime especial de revisión de decisións en materia de 

contratación e medios alternativos de resolución de 
conflitos 

Artigo 39. Arbitraxe. 

Os entes, organismos e entidades do sector público que non teñan o carácter de 
Administracións Públicas poderán remitir unha arbitraxe, conforme ás disposicións da 
Lei 60/2003, do 23 de decembro, de Arbitraxe, a solución das diferenzas que poidan 
xurdir sobre os efectos, cumprimento e extinción dos contratos que asinen. 

TÍTULO II 
Partes no contrato 

CAPÍTULO I 
Órgano de contratación 

Artigo 40. Competencia para contratar. 

1. A representación dos entes, organismos e entidades do sector público en 
materia contractual corresponde aos órganos de contratación, unipersonales ou 
colexiados que, en virtude de norma legal ou regulamentaria ou disposición 
estatutaria, teñan atribuída a facultade de asinar contratos no seu nome. 

2. Os órganos de contratación poderán delegar ou desconcentrar as súas 
competencias e facultades nesta materia con cumprimento das normas e formalidades 
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aplicables, para o outorgamento de poderes, cando se trate de órganos societarios ou 
dunha fundación. 

 

Artigo 41. Responsable do contrato. 

1. Os órganos de contratación poderán designar 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 pactada, dentro do 
ámbito de facultades que aqueles lle atribúan. O responsable do contrato poderá ser 
unha persoa física ou xurídica, vinculada ao ente, organismo ou entidade contratante 
ou allea a el. 

2. Nos contratos de obras, as facultades do responsable do contrato entenderanse 
sen prexuízo das que corresponden ao Director Facultativo conforme co disposto no 
Capítulo V do Título II do Libro IV. 

Artigo 42. Perfil de contratante. 

1. Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa 
actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade 
nos casos esixidos por esta Lei ou polas normas autonómicas de desenvolvemento ou 
nos que así decídase voluntariamente, os órganos de contratación difundirán, a través 
de Internet, o seu perfil de contratante. A forma de acceso ao perfil de contratante 
deberá especificarse nas páxinas Web institucionais que manteñan os entes do sector 
público, na Plataforma de Contratación do Estado e nos pregos e anuncios de 
licitación. 

2. O perfil de contratante poderá incluír calquera datos e informacións referentes á 
actividade contractual do órgano de contratación, tales como os anuncios de 
información previa considerados no artigo 125, as licitacións abertas ou en curso e a 
documentación relativa ás mesmas, as contratacións programadas, os contratos 
adxudicados, os procedementos anulados, e calquera outra información útil de tipo 
xeral, como puntos de contacto e medios de comunicación que poden utilizarse para 
relacionarse co órgano de contratación. En todo caso deberá publicarse no perfil de 
contratante a adxudicación provisional dos contratos. 

3. O sistema informático que soporte o perfil de contratante deberá contar cun 
dispositivo que permita acreditar fehacientemente o momento de inicio da difusión 
pública da información que se inclúa neste. 

4. A difusión a través do perfil de contratante da información relativa aos 
procedementos de adxudicación de contratos surtirá os efectos previstos no Título I do 
Libro III. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
Capacidade e solvencia do empresario 
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SECCIÓN 1ª. Aptitude para contratar co sector público 

                                                    Subsección 1ª. Normas xerais 

Artigo 43. Condicións de aptitude. 

1. Só poderán contratar co sector público as persoas naturais ou xurídicas, 
españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar, non estean incursas 
nunha prohibición de contratar, e acrediten a súa solvencia económica, financeira e 
técnica ou profesional ou, nos casos en que así esíxao esta Lei, atópense debidamente 
clasificadas. 

2. Os empresarios deberán contar, así mesmo, coa habilitación empresarial ou 
profesional que, no seu caso, sexa esixible para a realización da actividade ou 
prestación que constitúa o obxecto do contrato. 

 RGLCAP. Artigo 11. Determinación dos criterios de selección das empresas. 

Nos contratos de obras e nos de servizos nos que non sexa esixible o requisito de 
clasificación, así como nos contratos de subministracións, nos de consultoría e asistencia o 
órgano de contratación fixará no prego de cláusulas administrativas particulares a referencia aos 
criterios que, baseados nos medios que establecen artículos 16os, e19 da Lei, respectivamente, 
aplicaranse para determinar a selección 17das18 empresas que poderán acceder á adxudicación 
do contrato. 

Nos contratos de obras e nos de servizos nos que sexa legalmente obrigatorio o requisito da 
clasificación, cando o procedemento de adxudicación sexa o restrinxido, indicaranse tamén nos 
pregos de cláusulas administrativas particulares os criterios a que fai referencia o parágrafo 
anterior, sen prexuízo da acreditación do requisito de clasificación. 

RGLCAP. Artigo 82. Valoración dos criterios de selección das empresas. 

A mesa, unha vez cualificada a documentación a que se refire oartículo 79.2 da Lei e 
emendados, no seu caso, os defectos ou omisións da documentación presentada, procederá a 
determinar as empresas que se axustan aos seus criterios de selección, a que fai referencia 
oartículo 11 deste Regulamento, fixados no prego de cláusulas administrativas particulares, con 
pronunciamento expreso sobre os admitidos á licitación, os rexeitados e sobre as causas do seu 
rexeitamento. 

Artigo 44. Empresas non comunitarias. 

1. As persoas físicas ou xurídicas de Estados non pertencentes á Unión Europea 
deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente 
española, que se acompañará á documentación que se presente, que o Estado de 
procedencia da empresa estranxeira admite á súa vez a participación de empresas 
españolas na contratación coa Administración e cos entes, organismos ou entidades do 
sector público asimilables aos enumerados no artigo 3, en forma substancialmente 
análoga. 

2. Para asinar contratos de obras será necesario, ademais, que estas empresas 
teñan aberta sucursal en España, con designación de apoderados ou representantes 
para as súas operacións, e que estean inscritas no Rexistro Mercantil. 

RGLCAP. Artigo 10. Capacidade de obrar das restantes empresas 
estranxeiras. 
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A capacidade de obrar das empresas estranxeiras non comprendidas no artigo anterior 
acreditarase mediante informe expedido pola Misión Diplomática Permanente ou Oficina 
Consular de España do lugar do domicilio da empresa, na que se faga constar, logo de 
acreditación por empresa, que figuran inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou 
análogo ou, no seu defecto, que actúan con habitualidad no tráfico local no ámbito das 
actividades ás que se estende o obxecto do contrato. 

 Nestes supostos, ademais, deberá acompañarse informe da Misión Diplomática Permanente 
de España ou da Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía sobre a 
condición de Estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial 
do Comercio, sempre que se trate de contratos de contía igual ou superior á prevista nos artículos 
135.1,177.2 e203.2 da Lei ou, no caso contrario, o informe de reciprocidade a que se refire 
oartículo 23.1 da Lei. 

RGLCAP. Veánse Artículo 11 ". Determinación dos criterios de selección das 
empresas" e Artigo 82. "Valoración dos criterios de selección das empresas". 
Aparecen como nota do Art. 43 da LCSP. 

RGLCAP. Artigo 23. Tradución de documentos 

    As empresas estranxeiras que contraten en España presentarán a documentación traducida de 
forma oficial ao castelán ou, no seu caso, á lingua da respectiva Comunidade Autónoma no 
territorio da cal teña a súa sede o órgano de contratación. 

Artigo 45. Condicións especiais de compatibilidade. 

1. Sen prexuízo do disposto en relación coa adxudicación de contratos a través dun 
procedemento de diálogo competitivo non poderán concorrer ás licitacións empresas 
que participasen na elaboración das especificacións técnicas ou dos documentos 
preparatorios do contrato sempre que a devandita participación poida provocar 
restricións á libre concorrencia ou supoñer un trato privilexiado con respecto ao resto 
das empresas licitadoras. 

2. Os contratos que teñan por obxecto a vixilancia, supervisión, control e dirección 
da execución de obras e instalacións non poderán adxudicarse ás mesmas empresas 
adxudicatarias dos correspondentes contratos de obras, nin ás empresas a estas 
vinculadas, entendéndose por tales as que se atopen nalgún dos supostos previstos no 
artigo 42 do Código de Comercio. 

Subsección 2ª. Normas especiais sobre capacidade 

Artigo 46. Persoas xurídicas. 

1. As persoas xurídicas só poderán ser adxudicatarias de contratos as prestacións 
dos cales estean comprendidas dentro dos fins, obxecto ou ámbito de actividade que, a 
teor dos seus estatutos ou regras fundacionais, lles sexan propios. 

2. Os que concorran individual ou conxuntamente con outros á licitación dunha 
concesión de obras públicas, poderán facelo co compromiso de constituír unha 
sociedade que será a titular da concesión. A constitución e, no seu caso, a forma da 
sociedade deberán axustarse ao que estableza, para determinados tipos de concesións, 
a correspondente lexislación específica. 

Artigo 47. Empresas comunitarias. 
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1. Terán capacidade para contratar co sector público, en todo caso, as empresas 
non españolas de Estados membros da Unión Europea que, conforme á lexislación do 
Estado en que estean establecidas, se atopen habilitadas para realizar a prestación de 
que se trate. 

2. Cando a lexislación do Estado en que se atopen establecidas estas empresas esixa 
unha autorización especial ou a pertenza a unha determinada organización para poder 
prestar nel o servizo de que se trate, deberán acreditar que cumpren este requisito. 

RGLCAP Artigo 9. Capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados 
membros da Comunidade Europea. 

1. A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados membros da Comunidade 
Europea ou signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo acreditarase mediante a 
inscrición nos Rexistros ou presentación das certificacións que se indican no deste Regulamento, 
en función dos diferentesanexo I contratos. 

2. Para que estas empresas poidan acollerse ao disposto no da Leiartículo 25.2 deberán 
cumprir o requisito de non se achar clasificadas, nin con clasificación suspendida ou anulada. 

Veáse RGLCAP. Artigo 23. "Tradución de documentos". Aparece como nota do Art. 44 
da LCSP. e Artigo 82. "Valoración dos criterios de selección das empresas". Aparece 
como nota do Art. 43 da LCSP. 

Artigo 48. Unións de empresarios. 

1. Poderán contratar co sector público as unións de empresarios que se 
constitúan temporalmente ao efecto, sen que sexa necesaria a súa formalización en 
escritura pública ata que se efectue a adxudicación do contrato ao seu favor. 

2. Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán 
obrigados solidariamente e deberán nomear un representante ou apoderado único 
da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que 
do contrato se deriven ata a extinción de este, sen prexuízo da existencia de poderes 
mancomunados que poidan outorgar para cobramentos e pagamentos de contía 
significativa. 

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

3. A duración das unións temporais de empresarios será coincidente coa do 
contrato ata a súa extinción. 

4. Para os casos en que sexa esixible a clasificación e concorran na unión 
empresarios nacionais, estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da 
Unión Europea e estranxeiros que sexan nacionais dun Estado membro da Unión 
Europea, os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberán acreditar a súa 
clasificación, e estes últimos a súa solvencia económica, financeira e técnica ou 
profesional. 

 

RGLCAP. Artigo 24. Unións temporais de empresarios. 

1. Nas unións temporais de empresarios cada un dos que a compoñen deberá acreditar a súa 
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capacidade e solvencia conforme a osartículos 15 a19 da Lei e9 a16 deste Regulamento, 
acumulándose para os efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características 
acreditadas para cada un dos integrantes desta, sen prexuízo do que para a clasificación se 
establece no deste artículo 52Regulamento. 

2. Para que na fase previa á adxudicación sexa eficaz a unión temporal fronte á 
Administración será necesario que os empresarios que desexen concorrer integrados nela 
indiquen os nomes e circunstancias dos que a constitúan, a participación de cada un deles e que 
asumen o compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar 
adxudicatarios. 

 RGLCAP. Artigo 51. Comprobación polas mesas de contratación das 
clasificacións. 

As mesas de contratación, na cualificación previa da documentación presentada polos 
licitadores, comprobarán se estes atopan clasificados nos subgrupos esixidos e con categorías 
neles iguais ou superiores as establecidas para estes no prego de cláusulas administrativas 
particulares, procedendo a rexeitar as que non cumpran este requisito. Cando concorran 
empresas non españolas dun Estado membro da Comunidade Europea, estarase ao disposto nos 
e26.2 da Lei e9.2 desteartículos 25.2 Regulamento. 

Cando o licitador sexa unha unión temporal de empresarios clasificados individualmente, 
comprobarán se entre todos reúnen a totalidade dos subgrupos esixidos. En canto ás categorías 
nestes subgrupos, a comprobación terá lugar de acordo co establecido no artigo seguinte. 

RGLCAP Artigo 52. Réxime da acumulación das clasificacións nas unións 
temporais de empresas. 1. AOS efectos establecidos nos artigos 24.2 e 31.2 da artículos 
15.2Lei, será requisito básico para a acumulación das características de cada un dos integrantes 
nas unións temporais de empresas, e en concreto para a súa clasificación polo órgano de 
contratación, por medio da mesa de contratación, que todas as empresas que concorran á 
licitación do contrato obtiveran previamente clasificación como empresas de obras ou como 
empresas de servizos en función do tipo de contrato para que sexa esixible a clasificación, salvo 
cando se trate de empresas non españolas de Estados membros da Comunidade Europea, en 
cuxo caso, para a valoración da súa solvencia concreta respecto da unión temporal, estarase ao 
disposto nos , e da 161719Lei. 

2. Cando para unha licitación se esixa clasificación nun determinado subgrupo e un 
integrante da unión temporal estea clasificado no devandito subgrupo con categoría igual ou 
superior á pedida, a unión temporal alcanzará a clasificación esixida. 

3. Cando para unha licitación se esixa clasificación en varios subgrupos, e os integrantes da 
unión temporal de empresarios estean clasificados individualmente en diferentes subgrupos, a 
unión de empresarios alcanzará clasificación na totalidade deles coas máximas categorías 
ostentadas individualmente. 

4. Cando varias das empresas se atopen clasificadas no mesmo grupo ou subgrupo dos 
esixidos, a categoría da unión temporal, no devandito grupo ou subgrupo, será a que corresponda 
á suma dos valores medios (Vm) dos intervalos das respectivas categorías ostentadas, nese grupo 
ou subgrupo, por cada unha das empresas, sempre que na unión temporal participen cunha 
porcentaxe mínima do 20 por 100. 

Para obter o valor medio (Vm) das categorías aplicarase a seguinte fórmula: 

Vm=Límite inferior + límite superior/2. 

Cando algunha das empresas non participe, polo menos, coa mencionada 
porcentaxe do 20 por 100, ao valor medio do intervalo da categoría aplicaráselle un 
coeficiente redutor igual á súa porcentaxe de participación, na devandita execución, 
dividida por 20. PARA estes efectos, no caso da máxima categoría aplicable ao 
subgrupo, para o cálculo do valor medio do seu intervalo, considerarase que o seu valor 
máximo é o dobre do valor mínimo. 

 

Subsección 3ª. Prohibicións de contratar 
 



 

 35

Artigo 49. Prohibicións de contratar. 

1. Non poderán contratar co sector público as persoas nas cales concorra algunha 
das circunstancias seguintes: 

a) Ser condenadas mediante sentenza firme por delitos de asociación ilícita, 
corrupción en transaccións económicas internacionais, tráfico de influencias, suborno, 
fraudes e exaccións ilegais, delitos contra a Facenda Pública e a Seguridade Social, 
delitos contra os dereitos dos traballadores, malversación e receptación e condutas 
afíns, delitos relativos á protección do medio, ou a pena de inhabilitación especial para 
o exercicio de profesión, oficio, industria ou comercio. A prohibición de contratar 
alcanza ás persoas xurídicas os administradores da cal ou representantes, vixente o seu 
cargo ou representación, atopen na situación mencionada por actuacións realizadas en 
nome ou a beneficio das devanditas persoas xurídicas, ou nas que concorran as 
condicións, calidades ou relacións que requira a correspondente figura de delito para 
ser suxeito activo deste. 

b) Solicitar a declaración de concurso, ser declaradas insolventes en calquera 
procedemento, acharse declarada en concurso, estar suxeitas a intervención xudicial 
ou ser inhabilitadas conforme á Lei 22/2003, do 9 de xullo, Concursal, sen que 
concluíra o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso. 

c) Ser sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina 
de mercado, en materia profesional ou en materia de integración laboral e de 
igualdade de oportunidades e non discriminación das persoas con minusvalidez ou por 
infracción moi grave en materia social, incluída as infraccións en materia de 
prevención de riscos laborais, de acordo co disposto no Texto Refundido da Lei sobre 
Infraccións e Sancións na Orde Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto o, ou en materia ambiental, de acordo co establecido no, de Avaliación 
de Impacto Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio Ambiental; na, de Ley 
22/1988, de 28 de julio Costas; na, de Ley 4/1989, de 27 de marzo Conservación dos 
Espazos Naturais e da Flora e Fauna Silvestres; na, de Ley 11/1997, de 24 de abril 
Envases e Residuos de Envases; na, de Ley 10/1998, de 21 de abril Residuos; no Texto 
Refundido da Lei de Augas, aprobado Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio 
por, e na Ley 16/2002, de 1 de julio , de Prevención e Control Integrados da 
Contaminación. 

d) Non se achar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou de 
Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, nos termos que 
regulamentariamente se determinen. 

RGLCAP. Artigo 13. Obrigas tributarias. 

1. Para os efectos do previsto no, parágrafo artículo 20f), da Lei considerarase que as 
empresas atopan o corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias cando, no seu caso, 
concorran as seguintes circunstancias: 

a) Estar dadas de alta no Imposto sobre Actividades Económicas, no epígrafe correspondente 
ao obxecto do contrato, sempre que exerzan actividades suxeitas a este imposto, en relación coas 
actividades que vingan realizando á data de presentación das proposicións ou das solicitudes de 
participación nos procedementos restrinxidos, que lles faculte para o seu exercicio no ámbito 
territorial en que as exercen. 

b) Presentar, se estivesen obrigadas, as declaracións polo Imposto sobre a Renda das Persoas 
Físicas, o Imposto sobre a Renda de non Residentes ou o Imposto sobre Sociedades, segundo se 
trate de persoas ou entidades suxeitas a algún destes impostos, así como as correspondentes 
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declaracións por pagamentos fraccionados, ingresos a conta e retencións que en cada caso 
procedan. 

c) Presentar, se estivesen obrigadas, as declaracións periódicas polo Imposto sobre o Valor 
Engadido, así como a declaración resumo anual. 

d) Non ter débedas de natureza tributaria co Estado en período executivo ou, no caso de 
contribuíntes contra os que non proceda a utilización da vía apuro, débedas non atendidas en 
período voluntario. 

e) Ademais, cando o órgano de contratación dependa dunha Comunidade Autónoma ou 
dunha Entidade local, que non teñan débedas de natureza tributaria coa respectiva 
Administración autonómica ou local, nas mesmas condicións fixadas no parágrafo d). 

2. As circunstancias indicadas nos parágrafos b) e c), refírense a declaracións o prazo 
regulamentario de presentación das cales vencese nos doce meses precedentes ao mes 
inmediatamente anterior á data de solicitude da certificación a que se refire o artigo 15 de 
Regulamento. O cumprimento das circunstancias dos parágrafos b) a e) acreditarase mediante a 
presentación pola empresa ante o órgano de contratación da certificación positiva regulada no 
mesmo artigo, coa excepción que o mesmo establece. 

Así mesmo se entenderá acreditado o cumprimento destas circunstancias cando a 
Administración pública competente ceda á Administración pública contratante a información 
que acredite que a empresa cumpre as circunstancias dos parágrafos b) a e). Neste suposto, a 
certificación positiva será substituída por declaración responsable do interesado de que cumpre 
as circunstancias sinaladas, así como autorización expresa á Administración pública contratante 
para que poida procederse á cesión de información. 

3. AOS efectos da expedición das certificacións reguladas no deste Regulamento, 
considerarase queartículo 15 as empresas se atopan ao corrente no cumprimento das súas 
obrigas tributarias cando as débedas estean aprazadas, fraccionadas ou acordásese a súa 
suspensión con ocasión da impugnación das correspondentes liquidacións. 

RGLCAP. Artigo 14. Obrigas de Seguridade Social. 

1. AOS mesmos efectos do previsto no artículo 20, párrafo f), da Lei, considerarase que as 
empresas se atopan ao corrente no cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social, cando 
no seu caso, concorran as seguintes circunstancias. 

a) Estar inscritas no sistema da Seguridade Social e, no seu caso, se se tratare dun empresario 
individual, afiliado e en alta no réxime que corresponda por razón da actividade. 

b) Afiliar, no seu caso, e dar de alta, aos traballadores que presten servizos a estas. 

c) Presentar os documentos de cotización correspondentes ás cotas de Seguridade Social e, se 
procedese, dos conceptos de recadación conxunta con estas, así como das asimiladas a aquelas 
para os efectos recaudatorios, correspondentes aos doce meses anteriores á data de solicitude da 
certificación. 

d) Estar ao corrente no pagamento das cotas ou doutras débedas coa Seguridade Social. 

2. O cumprimento das circunstancias indicadas no apartado anterior acreditarase mediante a 
presentación pola empresa ante o órgano de contratación da certificación positiva regulada no 
artigo 15 deste Regulamento. 

3. AOS efectos da expedición das certificacións reguladas no devandito artigo, considerarase 
que as empresas se atopan ao corrente no cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social 
cando as débedas estean aprazadas, fraccionadas ou acordásese a súa suspensión con ocasión da 
impugnación de tales débedas. 

RGLCAP. Artigo 15. Expedición de certificacións. 

1. As circunstancias mencionadas nos eartículos 1314 deste Regulamento acreditaranse 
mediante certificación administrativa expedida polo órgano competente, agás a referida ao 
apartado 1, parágrafo a), do artigo 13, a acreditación do cal se efectuará mediante a presentación 
da alta, referida ao exercicio corrente, ou do último recibo do Imposto sobre Actividades 
Económicas, completado cunha declaración responsable de non se dar de baixa na matrícula do 
citado Imposto. Non obstante, cando a empresa non estea obrigada a presentar as declaracións 
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ou documentos a que se refiren os devanditos artigos, acreditarase esta circunstancia mediante 
declaración responsable. 

2. As certificacións expedidas poderán ser positivas ou negativas: 

a) Serán positivas cando se cumpran todos os requisitos indicados nos citados artigos 13 e 14 
deste Regulamento. Neste caso, indicaranse xenericamente os requisitos cumpridos e o carácter 
positivo da certificación. 

b) Serán negativas no caso contrario, no que a certificación indicará cáles son as obrigas 
incumpridas. 

3. As certificacións serán expedidas polo órgano competente nun prazo máximo de catro días 
hábiles, quedando na sede do devandito órgano a disposición do solicitante. 

4. As certificacións remitidas ao órgano de contratación por vía electrónica terán os efectos 
que en cada caso determine a normativa aplicable. 

RGLCAP. Artigo 16. Efectos das certificacións. 

1. As certificacións expediranse aos efectos exclusivos que nestas se fagan constar e non 
orixinarán dereitos nin expectativas de dereitos a favor dos solicitantes nin de terceiros, non 
producirán o efecto de interromper ou suspender os prazos de prescrición, nin servirán de medio 
de notificación dos procedementos a que puidesen facer referencia. 

2. En todo caso o seu contido, co carácter de positivo ou negativo, non afecta ao que puidese 
resultar de actuacións posteriores de comprobación ou investigación. 

3. Unha vez expedida a certificación terá validez durante o prazo de seis meses a contar 
dende a data de expedición. 

e) Incorrer en falsidade ao efectuar a declaración responsable a que se refire o 
artigo 130.1.c) ou ao facilitar calquera outros datos relativos á súa capacidade e 
solvencia, ou incumprir, por causa que lle sexa imputable, a obriga de comunicar a 
información prevista no artigo 59.4 e no artigo 305. 

f) Estar incursa a persoa física ou os administradores da persoa xurídica en algún 
dos supostos da Lei 5/2006, do 10 de abril, de Regulación dos Conflitos de Intereses 
dos Membros do Goberno e dos Altos Cargos da Administración Xeral do Estado, da 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre , de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das 
Administracións públicas ou tratarse de calquera dos cargos electivos regulados na Lei 
Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, nos termos establecidos 
nesta. 

A prohibición alcanzará as persoas xurídicas no capital das cales participen, nos 
termos e contías establecidas na lexislación citada, o persoal e os altos cargos de 
calquera Administración Pública, así como os cargos electos ao seu servizo. 

A prohibición esténdese igualmente, en ambos os dous casos, aos cónxuxes, persoas 
vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva e descendentes das persoas a 
que se refiren os parágrafos anteriores, sempre que, respecto dos últimos, ditas 
persoas ostenten a súa representación legal. 

g) Contratar a persoas respecto das que se publicara no «Boletín Oficial do Estado» 
o incumprimento a que se refire o artigo 18.6 da Lei 5/2006, do 10 de abril, de 
Regulación dos Conflitos de Intereses dos Membros do Goberno e dos Altos Cargos da 
Administración Xeneral do Estado, por pasar a prestar servizos en empresas ou 
sociedades privadas directamente relacionadas coas competencias do cargo 
desempeñado durante os dous anos seguintes á data de cesamento no mesmo. A 
prohibición de contratar manterase durante o tempo que permaneza dentro da 
organización da empresa a persoa contratada co límite máximo de dous anos a contar 
dende o cesamento como alto cargo. 



 

 38

3. As prohibicións de contratar afectarán tamén a aquelas empresas das que, por 
razón das persoas que as rexen ou doutras circunstancias, poida presumirse que son 
continuación ou que derivan, por transformación, fusión ou sucesión, doutras 
empresas nas que concorresen aquelas. 

RGLCAP .Artículo 17. Apreciación da prohibición de contratar. 

1. As prohibicións de contratar contidas nos parágrafos a), b), d), e), f), i), j) e k) doartículo 
20 da Lei, sempre que nos supostos dos parágrafos a) e d) as sentenzas ou resolucións firmes 
conteñan pronunciamento sobre o alcance e a duración da prohibición, apreciaranse de forma 
automática polos órganos de contratación e subsistirán durante o prazo sinalado na sentenza ou 
resolución ou, nos demais supostos, mentres concorran as circunstancias que en cada caso as 
determinan. 

2. Cando as sentenzas ou resolucións firmes non conteñan pronunciamento sobre a 
prohibición de contratar ou a súa duración, esta apreciarase de forma automática polos órganos 
de contratación, sen prexuízo de que o seu alcance e duración determínese mediante o 
procedemento que se regula no deste Regulamento.artículo 19 

Artigo 50. Declaración da concorrencia de prohibicións de contratar e 
efectos.. 

1. As prohibicións de contratar contidas nas letras b), d), f) e g) do apartado 1 do 
artigo anterior, apreciaranse directamente polos órganos de contratación, subsistindo 
mentres concorran as circunstancias que en cada caso as determinan. 

A prohibición de contratar pola causa prevista na letra a) do apartado 1 do artigo 
anterior apreciarase directamente polos órganos de contratación, sempre que a 
sentenza se pronuncie sobre o seu alcance e duración, subsistindo durante o prazo 
sinalado nestas. Cando a sentenza non conteña pronunciamento sobre a prohibición 
de contratar ou a súa duración, a prohibición apreciarase directamente polos órganos 
de contratación, pero o seu alcance e duración deberán determinarse mediante 
procedemento instruído de conformidade co disposto nos apartados 2 e 3 deste artigo. 

Nos restantes supostos previstos no artigo anterior, a apreciación da concorrencia 
da prohibición de contratar requirirá a previa declaración da súa existencia mediante 
procedemento ao efecto. 

RGLCAP.Artículo 18. Competencia para a declaración da prohibición de 
contratar. 

1. A competencia para a declaración da prohibición de contratar nos supostos previstos nos 
parágrafos a) e d) doartículo 20 da Lei corresponde ao Ministro de Facenda, que ditará 
resolución por proposta da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa e revestirá carácter 
xeral para todas as Administracións Públicas. 

2. Nos supostos previstos nos parágrafos c) e g) do mesmo artigo a competencia 
corresponderá á Administración contratante, entendéndose por tal, no suposto do parágrafo g), 
aquela ante a que se incorrese en falsidade, e no suposto do parágrafo h) a competencia 
corresponderá á que acordase a suspensión da clasificación ou declarase a prohibición infrinxida 
con eficacia limitada, nos tres casos, ao seu propio ámbito. Cando a prohibición haxa de producir 
efectos xerais ante as distintas Administracións públicas ou se impoña no ámbito da 
Administración Xeral do Estado, os seus organismos autónomos e entidades de dereito público 
vinculadas ou dependentes da devandita Administración a competencia corresponde ao Ministro 
de Facenda que ditará resolución por proposta da Xunta Consultiva de Contratación 
Administrativa. 

3. Aos efectos do disposto no apartado anterior se o ámbito da prohibición declarada fose 
autonómico ou local e se entendese procedente estender os seus efectos con carácter xeral para 
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todas as Administracións públicas deberán comunicarse os respectivos acordos á Xunta 
Consultiva de Contratación Administrativa para que formule proposta neste sentido ao Ministro 
de Facenda que resolverá, tendo en conta o dano causado aos intereses públicos. 

 

2. Nos casos en que, conforme ao sinalado no apartado anterior, sexa necesaria 
unha declaración previa sobre a concorrencia da prohibición, o alcance e duración 
desta determinaranse seguindo o procedemento que nas normas de desenvolvemento 
desta Lei se estableza atendendo, no seu caso, á existencia de dolo ou manifesta mala 
fe no empresario e á entidade do dano causado aos intereses públicos. A duración da 
prohibición non excederá de cinco anos, con carácter xeral, ou de oito anos no caso das 
prohibicións que teñan por causa a existencia dunha condena mediante sentenza 
firme. 

O procedemento de declaración non poderá iniciarse se transcorresen máis de tres 
anos contados a partir das seguintes datas: 

a) Dende a firmeza da resolución sancionadora, no caso da causa prevista na letra 
c) do apartado 1 do artigo anterior; 

b) dende a data en que se facilitasen os datos falsos ou dende aquela en que debera 
comunicarse a correspondente información, nos casos previstos na letra e) do 
apartado 1 do artigo anterior; 

No caso da letra a) do apartado 1 do artigo anterior, o procedemento, de ser 
necesario, non poderá iniciarse unha vez transcorrido o prazo previsto para a 
prescrición da correspondente pena. 

RGLCAP.Artículo 19. Procedemento para a declaración da prohibición de 
contratar. 

1. Corresponde aos órganos de contratación a iniciación do procedemento para a declaración 
da prohibición de contratar nos supostos en que os feitos que a motivan se poñan de manifesto 
con ocasión da tramitación dun expediente de contratación. Nos restantes supostos corresponde 
a iniciación á Xunta Consultiva de Contratación Administrativa ou aos órganos que 
correspondan das Comunidades Autónomas. 

As autoridades e órganos competentes que as acorden comunicarán as sentenzas, sancións e 
resolucións firmes recaídas nos procedementos correspondentes á Xunta Consultiva de 
Contratación Administrativa ou aos órganos competentes das Comunidades Autónomas. 

Nos supostos do parágrafo d) doartículo 20 da Lei as autoridades e órganos competentes que 
acorden sancións ou resolucións firmes remitirán á Xunta Consultiva de Contratación 
Administrativa as actuacións seguidas mediante a tramitación do correspondente expediente, no 
que se cumprirá o trámite de audiencia, acompañando informe sobre as circunstancias 
concorrentes, para os efectos de que por aquela se poida apreciar o alcance e a duración da 
prohibición de contratar que ha de propoñer ao Ministro de Facenda. O trámite de audiencia 
deberá reiterarse pola Xunta Consultiva de Contratación Administrativa antes de elevar proposta 
de resolución. 

2. Cando o expediente se inicie polo órgano de contratación incorporaranse a este os 
informes dos servizos técnicos e xurídicos, cumpríndose posteriormente o trámite de audiencia, 
remitíndose o expediente ao órgano competente para a súa resolución ou á Xunta Consultiva de 
Contratación Administrativa cando a esta lle corresponda formular a proposta. 

3. Nos supostos en que a iniciación e tramitación do expediente corresponda á Xunta 
Consultiva de Contratación Administrativa ou aos órganos competentes das Comunidades 
Autónomas, cumprirase o trámite de audiencia antes de presentar ao órgano competente a 
correspondente proposta de resolución. 

4. O alcance e duración da prohibición determinarase atendendo, no seu caso, á existencia de 
dolo ou manifesta mala fe do empresario e á entidade do dano causado aos intereses públicos. 
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3. A competencia para fixar a duración e alcance da prohibición de contratar no 
caso da letra a) do apartado 1 do artigo anterior, así como para declarar a prohibición 
de contratar no suposto contemplado na letra c) do mesmo apartado corresponderá ao 
Ministro de Economía e Facenda, que ditará resolución por proposta da Xunta 
Consultiva de Contratación Administrativa do Estado. A prohibición así declarada 
impedirá contratar con calquera órgano de contratación. 

No suposto previsto na letra e) do apartado 1 do artigo anterior a declaración da 
prohibición corresponderá á Administración ou entidade á que se deba comunicar a 
correspondente información En estes casos, a prohibición afectará á contratación coa 
Administración ou entidade do sector público competente para a súa declaración, 
sen prexuízo de que o Ministro de Economía e Facenda, logo de comunicación de e con 
audiencia de empresario afectado, considerando o dano causado aos intereses 
públicos, poida estender os seus efectos á contratación con calquera órgano, ente, 
organismo ou entidade do sector público. 

4. A eficacia das prohibicións de contratar a que se refiren as letras c) e e) do 
apartado 1 do artigo anterior, estará condicionada á súa inscrición ou constancia no 
Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que corresponda. Igualmente a 
eficacia da resolución que determine o alcance e duración da prohibición de contratar 
derivada da causa prevista na letra a) do apartado 1 do artigo anterior estará 
condicionada á súa inscrición. 

5. AOS efectos da aplicación deste artigo, as autoridades e órganos competentes 
notificarán á Xunta Consultiva de Contratación Administrativa do Estado e aos 
órganos competentes das Comunidades Autónomas, as sancións e resolucións firmes 
recaídas nos procedementos mencionados no artigo anterior, así como a comisión dos 
feitos previstos na letra e) do seu apartado 1, co fin de que se poidan instruír os 
expedientes previstos neste artigo ou adoptarse as resolucións que sexan pertinentes e 
proceder, no seu caso, á súa inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas 
Clasificadas que sexa procedente. Así mesmo, a Xunta Consultiva de Contratación 
Administrativa do Estado poderá solicitar destas autoridades e órganos cantos datos e 
antecedentes sexan precisos aos mesmos efectos. 

RGLCAP.Artículo 20. Notificación e publicidade dos acordos de declaración da 
prohibición de contratar. 

Os acordos adoptados sobre prohibición de contratar notificaranse aos interesados. Se 
declarasen a prohibición de contratar inscribiranse nos rexistros oficiais de empresas clasificadas, 
respecto das empresas que cumpran tal condición e, no seu caso, nos rexistros oficiais de 
contratistas ou de empresas licitadoras, nos que conste a clasificación a que fai referencia 
oartículo 34 da Lei e publicaranse no «Boletín Oficial do Estado» cando a prohibición teña 
carácter xeral para todas as Administracións públicas ou afecte á Administración Xeral do 
Estado, ou nos respectivos diarios ou boletíns oficiais ao ámbito dos cales se circunscriba. 

Subsección 4ª. Solvencia 

Artigo 51. Esixencia de solvencia. 

1. Para asinar contratos co sector público os empresarios deberán acreditar estar 
en posesión das condicións mínimas de solvencia económica e financeira e profesional 
ou técnica que se determinen polo órgano de contratación. Este requisito será 
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substituído polo da clasificación, cando esta sexa esixible conforme ao disposto nesta 
Lei. 

2. Os requisitos mínimos de solvencia que deba reunir o empresario e a 
documentación requirida para acreditar os mesmos indicaranse no anuncio de 
licitación e especificaranse no prego do contrato, debendo estar vinculado ao seu 
obxecto e ser proporcionais a este. 

RGLCAP. Veánse Artículo 11 ". Determinación dos criterios de selección das 
empresas " e Artigo 82. "Valoración dos criterios de selección das empresas". 
Aparecen como nota do Art. 43 da LCSP. 

RGLCAP. Artigo 12. Carácter confidencial dos datos facilitados polo 
empresario. 

O órgano de contratación deberá respectar en todo caso o carácter confidencial dos datos 
facilitados polos empresarios en cumprimento dos a19 da Lei.artículos 16 

Artigo 52. Integración da solvencia con medios externos. 

Para acreditar a solvencia necesaria para asinar un contrato determinado, o 
empresario poderá basearse na solvencia e medios doutras entidades, 
independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que 
demostre que, para a execución do contrato, dispón efectivamente deses medios. 

Artigo 53. Concreción das condicións de solvencia. 

1. Nos contratos de servizos e de obras, así como nos contratos de subministración 
que inclúan servizos ou traballos de colocación e instalación, poderá esixirse ás 
persoas xurídicas que especifiquen, na oferta ou na solicitude de participación, os 
nomes e a cualificación profesional do persoal responsable de executar a prestación. 

2. Os órganos de contratación poderán esixir os candidatos ou licitadores, 
facéndoo constar nos pregos, que ademais de acreditar a súa solvencia ou, no seu 
caso, clasificación, se comprometan a dedicar ou adscribir á execución do contrato os 
medios persoais ou materiais abondos para iso. Estes compromisos integraranse no 
contrato, podendo os pregos ou o documento contractual, atribuirlles o carácter de 
obrigas esenciais aos efectos previstos no artigo 206, g), ou establecer penalidades, 
conforme ao sinalado no artigo 196.1, para o caso de que se incumpran polo 
adxudicatario. 

 

Subsección 5ª. Clasificación das empresas 

Artigo 54. Esixencia de clasificación. 

5. As entidades do sector público que non teñan o carácter de Administración 
Pública poderán esixir unha determinada clasificación aos licitadores para definir as 
condicións de solvencia requiridas para asinar o correspondente contrato. 

 

Artigo 55. Exención da esixencia de clasificación. 
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1. Non será esixible a clasificación aos empresarios non españois de Estados 
membros da Unión Europea, xa concorran ao contrato illadamente ou integrados 
nunha unión, sen prexuízo da obriga de acreditar a súa solvencia. 

2. Excepcionalmente, cando así sexa conveniente para os intereses públicos, a 
contratación da Administración Xeral do Estado e os entes organismos e entidades 
dela dependentes con persoas que non estean clasificadas poderá ser autorizada polo 
Consello de Ministros, logo de informe de Xunta Consultiva de Contratación 
Administrativa de Estado. No ámbito das Comunidades Autónomas, a autorización 
será outorgada polos órganos que estas designen como competentes. 

Artigo 59. Prazo de vixencia e revisión das clasificacións. 

1. A clasificación das empresas terá unha vixencia indefinida en tanto mantéñanse 
polo empresario as condicións e circunstancias en que se baseou a súa concesión. 

2. Non obstante, e sen prexuízo do sinalado no apartado 3 deste artigo e no artigo 
seguinte, para a conservación da clasificación deberá xustificarse anualmente o 
mantemento da solvencia económica e financeira e, cada tres anos, o da solvencia 
técnica e profesional, ao efecto da cal o empresario achegará a correspondente 
documentación actualizada nos termos que se establezan regulamentariamente. 

4. En todo caso, o empresario está obrigado a poñer en coñecemento do órgano 
competente en materia de clasificación calquera variación nas circunstancias que fosen 
tidas en conta para concedela que poida dar lugar a unha a súa revisión. A omisión 
desta comunicación fará incorrer ao empresario na prohibición de contratar prevista 
na letra e) do apartado 1 do artigo 49. 

RGLCAP .Artículo 53. Expedientes de suspensión de clasificacións e comunicación 
e publicidade dos acordos de suspensión de clasificacións e de prohibición de 
contratar. 

1. Os expedientes de suspensión de clasificacións serán tramitados pola Xunta Consultiva de 
Contratación Administrativa, que acordará a súa iniciación de oficio, xa sexa a iniciativa propia 
ou a petición de calquera órgano de contratación. 

2. Nestes expedientes darase audiencia ao interesado no momento inmediatamente anterior 
á redacción da proposta de resolución. 

3. A Xunta Consultiva de Contratación Administrativa comunicará aos órganos que se 
determinen polas Comunidades Autónomas, a tal efecto, os acordos que sobre suspensión de 
clasificacións se adopten polo Ministro de Facenda, indicando os datos da empresa que 
corresponda e o prazo de duración da suspensión de clasificación. Cando a causa que determine 
a suspensión de clasificación implique a súa duración indefinida, indicarase tal circunstancia na 
comunicación que se curse. En tal suposto, notificarase ao mesmo órgano da Comunidade 
Autónoma a cesación da causa que motiva o acordo de suspensión cando se acredite tal feito pola 
empresa á citada Xunta Consultiva. 

4. Os órganos competentes para conceder as clasificacións no ámbito das respectivas 
Comunidades Autónomas que exerzan tal competencia notificarán á Xunta Consultiva de 
Contratación Administrativa da Administración Xeral do Estado os acordos que se adopten sobre 
suspensión das clasificacións concedidas por estes, indicando, no seu caso, se a causa que o 
motiva se corresponde con algunha das que enumeran nos apartados 3 e 4 doartículo 33 da Lei. 

Cando se hubiere acordado a extensión da clasificación concedida ao resto das 
Administracións públicas, en función do disposto no da Lei, o acordoartículo 34.3 adoptado dará 
lugar á extensión da suspensión da clasificación ás restantes Administracións públicas. 

5. Os acordos de suspensión das clasificacións adoptados polas distintas Administracións 
públicas serán publicados no «Boletín Oficial do Estado» e, no seu caso, nos diarios ou boletíns 
oficiais da correspondente Comunidade Autónoma. 
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A inserción de anuncios no «Boletín Oficial do Estado», tanto respecto das suspensións de 
clasificación coma sobre as declaracións da prohibición para contratar e de cantos proceda 
efectuar pola tramitación dos correspondentes expedientes, será gratuíta. 

 

SECCIÓN 2ª. Acreditación da aptitude para contratar 

Subsección 1ª. Capacidade de 
obrar 

Artigo 61. Acreditación da capacidade de obrar. 

1. A capacidade de obrar dos empresarios que fueren persoas xurídicas acreditarase 
mediante a escritura ou documento de constitución, os estatutos ou o acto 
fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade, 
debidamente inscritos, se é o caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o 
tipo de persoa xurídica de que se trate. 

2. 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 
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se 
establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de 
aplicación. 

 

3. 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 no ámbito territorial da cal radique o domicilio da empresa. 

RGLCAP. Veánse Artículo 11 ". Determinación dos criterios de selección das 
empresas" e Artigo 82. "Valoración dos criterios de selección das empresas". 
Aparecen como nota do Art. 43 da LCSP. 

 

Subsección 2ª. Prohibicións de contratar 

Artigo 62. Proba da non concorrencia dunha prohibición de contratar. 

1. A proba, por parte dos empresarios, de non estar incursos en prohibicións para 
contratar poderá realizarse mediante testemuño xudicial ou certificación 
administrativa, segundo os casos, e cando o devandito documento non poida ser 
expedido pola autoridade competente, poderá ser substituído por unha declaración 
responsable outorgada ante unha autoridade administrativa, notario público ou 
organismo profesional cualificado. 

2. Cando se trate de empresas de Estados membros da Unión Europea e esta 
posibilidade estea prevista na lexislación do Estado respectivo, poderá tamén 
substituirse por unha declaración responsable, outorgada ante unha autoridade 
xudicial. 
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Véxanse o Art. 20. " Notificación e publicidade dos acordos de declaración da 
prohibición de contratar". do RGLCAP que aparece como nota do Art. 50 da LCSP. 

Subsección 3ª. Solvencia 

Artigo 63. Medios de acreditar a solvencia. 

3. Os entes, organismos e entidades do sector público que non teñan a condición 
de Administracións Públicas poderán admitir outros medios de proba da solvencia 
distintos dos previstos nos artigos 64 a 68 para os contratos que non estean suxeitos a 
regulación harmonizada. 

 

Véxase o Art. 12 " Carácter confidencial dos datos facilitados polo empresario". do 
Regulamento de TRLCAP que aparecen como nota do Art. 51 da LCSP. 

Artigo 71. Documentación e información complementaria. 

O órgano de contratación ou o órgano auxiliar deste poderá solicitar do 
empresario aclaracións sobre os certificados e documentos presentados en aplicación 
dos artigos anteriores ou requirilo para a presentación doutros complementarios. 

Artigo 72. Certificacións de Rexistros Oficiais de Licitadores e Empresas 
Clasificadas. 

1. A inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado 
acreditará fronte a todos os órganos de contratación do sector público, a teor de o en 
el reflectido e salvo proba en contrario, as condicións de aptitude do empresario en 
canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación 
profesional ou empresarial, solvencia económica e financeira, e clasificación, así como 
a concorrencia ou non concorrencia das prohibicións de contratar que deban constar 
neste. 

 

A inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas dunha 
Comunidade Autónoma acreditará idénticas circunstancias para os efectos da 
contratación con esta, coas entidades locais incluídas no seu ámbito territorial, e cos 
restantes entes, organismos ou entidades do sector público dependentes dunha e 
outras. 

2. A proba do contido dos Rexistros Oficiais de Licitadores e Empresas Clasificadas 
efectuarase mediante certificación do órgano encargado deste, que poderá expedirse 
por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos. 

RGLCAP. Artigo 54. Contido da inscrición no Rexistro Oficial de Empresas 
Clasificadas. 

A inscrición no Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas conterá os seguintes datos: 

1. Nome ou razón social do empresario. 

2. Número de identificación fiscal. 

3. Domicilio. 

4. Grupos e subgrupos nos que se atopa clasificado o empresario, con expresión da categoría 
obtida en cada un deles. 
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5. Data do acordo de clasificación e prazo de vixencia desta. 

6. Acordos de prohibición de contratar e de suspensión de clasificacións. 

 

Artigo 73. Certificados comunitarios de clasificación. 

1. Os certificados de clasificación ou documentos similares que acrediten a 
inscrición en listas oficiais de empresarios autorizados para contratar establecidas 
polos Estados membros da Unión Europea sentan unha presunción de aptitude dos 
empresarios incluídos nelas fronte aos diferentes órganos de contratación en relación 
coa non concorrencia das prohibicións de contratar a que se refiren as letras a) a c) e e) 
do apartado 1 do artigo 49 e a posesión das condicións de capacidade de obrar e 
habilitación profesional esixidas por oartículo 43 e as de solvencia a que se refiren 
letras b) y c) del artículo 64as, artículo 66o, e las letras a), b), e) g) y h) del artículo 
65letras a) y c) a i) del artículo 67as. Igual valor presuntivo surtirán as certificacións 
emitidas por organismos que respondan ás normas europeas de certificación 
expedidas de conformidade coa lexislación do Estado membro en que estea establecido 
o empresario. 

2. Os documentos a que se refire o apartado anterior deberán indicar as referencias que 
permitiran a inscrición do empresario na lista ou a expedición da certificación, así como a 
clasificación obtida. Estas mencións deberán tamén incluirse nos certificados que expidan 
os Rexistros Oficiais de Licitadores e Empresas Clasificadas para os efectos da contratación 
no ámbito da Unión Europea. 

 

TÍTULO III 
Obxecto, prezo e contía do contrato 

CAPÍTULO I 
Normas xerais 

Artigo 74. Obxecto do contrato. 

1. O obxecto dos contratos do sector público deberá ser determinado. 

2. Non poderá fraccionarse un contrato coa finalidade de diminuír a súa contía e 
eludir así os requisitos de publicidade ou os relativos ao procedemento de 
adxudicación que correspondan. 

3. Cando o obxecto do contrato admita fraccionamento e así xustifíquese 
debidamente no expediente, poderá preverse a realización independente de cada unha 
das súas partes mediante a súa división en lotes, sempre que estes sexan susceptibles 
de utilización ou aproveitamento separado e constitúan unha unidade funcional, ou así 
esíxao a natureza do obxecto. 

Así mesmo poderán contratarse separadamente prestacións diferenciadas dirixidas 
a integrarse nunha obra, tal e como esta é definida no artigo 6, cando as devanditas 
prestacións gocen dunha substantividade propia que permita unha execución 
separada, por ter que ser realizadas por empresas que conten cunha determinada 
habilitación. 
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Nos casos previstos nos parágrafos anteriores, as normas procedimentales e de 
publicidade que deben aplicarse na adxudicación de cada lote ou prestación 
diferenciada determinaranse en función do valor acumulado do conxunto, salvo o 
disposto nos artigos 14.2, 15.2 e 16.2. 

Véxase o Art. 2. " Pluralidade de obxecto e prestacións condicionadas". do Regulamento 
do TRLCAP que aparece como nota do Art. 12 da LCSP 

Artigo 75. Prezo. 

1. Nos contratos do sector público, a retribución do contratista consistirá nun 
prezo certo que deberá expresarse en euros, sen prexuízo de que o seu pagamento 
poida facerse mediante a entrega doutras contraprestacións nos casos en que esta ou 
outras Leis así o prevexan. Os órganos de contratación coidarán de que o prezo sexa 
adecuado para o efectivo cumprimento do contrato mediante a correcta estimación do 
seu importe, atendendo ao prezo xeral de mercado, no momento de fixar o presuposto 
de licitación e a aplicación, no seu caso, das normas sobre ofertas con valores anormais 
ou desproporcionados. 

2. O prezo do contrato poderá formularse tanto en termos de prezos unitarios 
referidos aos distintos compoñentes da prestación ou ás unidades desta que se 
entreguen ou executen, coma en termos de prezos aplicables a tanto alzado á 
totalidade ou a parte das prestacións do contrato. En todo caso indicarase, como 
partida independente, o importe do Imposto sobre o Valor Engadido que deba 
soportar a Administración. 

3. Os prezos fixados no contrato poderán ser revisados ou actualizados, na forma 
pactada no contrato, noutro caso, cando deban ser axustados, á alza ou á baixa, para 
ter en conta as variacións económicas que acaezan durante a execución do contrato. 

4. Os contratos, cando a súa natureza e obxecto o permitan, poderán incluír 
cláusulas de variación de prezos en función do cumprimento de determinados 
obxectivos de prazos ou de rendemento, así como penalizacións por incumprimento de 
cláusulas contractuais, debendo determinar con precisión os supostos en que se 
producirán estas variacións e as regras para a súa determinación. 

5. Excepcionalmente poden celebrarse contratos con prezos provisionais cando, 
tras a tramitación dun procedemento negociado ou dun diálogo competitivo, se poña 
de manifesto que a execución do contrato debe comezar antes de que a determinación 
do prezo sexa posible pola complexidade das prestacións ou a necesidade de utilizar 
unha técnica nova, ou que non existe información sobre os custos de prestacións 
análogas e sobre os elementos técnicos ou contables que permitan negociar con 
precisión un prezo certo. 

Nos contratos asinados con prezos provisionais o prezo determinarase, dentro dos 
límites fixados para o prezo máximo, en función dos custos en que realmente incorra o 
contratista e do beneficio que se acordara, para o que, en todo caso, se detallarán no 
contrato os seguintes extremos: 

a) O procedemento para determinar o prezo definitivo, con referencia aos custos 
efectivos e á fórmula de cálculo do beneficio. 

b) As regras contables que o adxudicatario deberá aplicar para determinar o custo 
das prestacións. 

c) Os controis documentais e sobre o proceso de produción que o adxudicador 
poderá efectuar sobre os elementos técnicos e contables do custo de produción. 
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6. Nos contratos poderá preverse que a totalidade ou parte do prezo sexa satisfeita 
en moeda distinta do euro. Neste suposto expresarase na correspondente divisa o 
importe que deba satisfacerse nesa moeda, e incluirase unha estimación en euros do 
importe total do contrato. 

RGLCAP. Artigo 96. Reaxuste de anualidades. 

1. Cando por atraso no comezo da execución do contrato sobre o previsto ao iniciarse o 
expediente de contratación, suspensións autorizadas, prórrogas dos prazos parciais ou do total, 
modificacións no proxecto ou por calquera outras razóns de interese público debidamente 
xustificadas producísese desaxuste entre as anualidades establecidas no prego de cláusulas 
administrativas particulares integrado no contrato e as necesidades reais na orde económica que 
o normal desenvolvemento dos traballos esixa, o órgano de contratación procederá a readaptar 
as citadas anualidades sempre que o permitan os remanentes dos créditos aplicables, e a fixar as 
compensacións económicas que, no seu caso, procedan. 

2. Para efectuar o reaxuste das anualidades será necesaria a conformidade do contratista, 
salvo que razóns excepcionais de interese público determinen a sufi ciencia do trámite de 
audiencia do mesmo e o informe da Intervención. 

3. Nos contratos que conten con programa de traballo, calquera reaxuste de anualidades 
esixirá a súa revisión para adaptalo aos novos importes anuais, debendo ser aprobado polo 
órgano de contratación o novo programa de traballo resultante. 

Artigo 76. Cálculo do valor estimado dos contratos. 

1. A todos os efectos previstos nesta Lei, o valor estimado dos contratos virá 
determinado polo importe total, sen incluír o Imposto sobre o Valor Engadido, 
pagadoiro segundo as estimacións do órgano de contratación. No cálculo do importe 
total estimado, deberán terse en conta calquera forma de opción eventual e as 
eventuais prórrogas do contrato. 

Cando se prevexa aboar primas ou efectuar pagamentos aos candidatos ou 
licitadores, a súa contía terase en conta no cálculo do valor estimado do contrato. 

RGLCAP. Disposición adicional segunda.Cómputo de prazos e determinación 
de contías 

O disposto nos eartículos 7677 da Lei en canto a cómputo de prazos e inclusión e exclusión de 
impostos para os efectos de determinación de contías será igualmente aplicable ás normas deste 
Regulamento. 

 

2. A estimación deberá facerse tendo en conta os prezos habituais no mercado, e 
estar referida ao momento do envío do anuncio de licitación ou, en caso de que non se 
requira un anuncio deste tipo, ao momento en que o órgano de contratación inicie o 
procedemento de adxudicación do contrato. 

3. Nos contratos de obras e de concesión de obra pública, o cálculo do valor 
estimado debe ter en conta o seu importe así como o valor total estimado das 
subministracións necesarias para a súa execución que fosen postas a disposición do 
contratista polo órgano de contratación. 

4. Nos contratos de subministración que teñan por obxecto o arrendamento 
financeiro, o arrendamento ou a venda a prazos de produtos, o valor que se tomará 
como base para calcular o valor estimado do contrato será o seguinte: 
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RGLCAP. Artigo 189. Contía dos contratos de subministración. 

A contía dos contratos de subministración determinarase conforme ás seguintes regras: 

a) Nos contratos de arrendamento de duración determinada, polo valor total estimado para a 
duración do contrato, e nos de duración indeterminada ou nos que non poida determinarse, polo 
valor correspondente a corenta e oito mensualidades. 

b) Nos contratos de subministración que teñan carácter de regularidade ou que se previra a 
súa prórroga por un período de tempo determinado, ou ben polo valor real total dos contratos 
similares celebrados durante o exercicio precedente ou durante os doce meses previos axustado 
cando sexa posible, en función dos cambios de cantidade ou valor previstos para os doce meses 
posteriores ao contrato inicial, ou ben polo valor total estimado dos bens a entregar durante os 
doce meses seguintes á primeira entrega ou no transcurso do contrato se a súa duración fose 
superior a doce meses. 

c) Nos contratos de subministración que poidan adxudicarse por lotes, deberá tomarse o 
valor estimado do conxunto dos lotes, para os efectos de aplicación das regras anteriores. 

d) Nos casos en que o contrato de subministración considere expresamente a existencia de 
opcións, a base para calcular o valor estimado do contrato será a do importe total máximo 
autorizado da compra ou o arrendamento, incluíndo o exercicio da opción. 

a) No caso de contratos de duración determinada, cando a súa duración sexa igual 
ou inferior a doce meses, o valor total estimado para a duración do contrato; cando a 
súa duración sexa superior a doce meses, o seu valor total, incluído o importe estimado 
do valor residual. 

b) No caso de contratos a duración dos cales non se fixe por referencia a un período 
de tempo determinado, o valor mensual multiplicado por 48. 

5. Nos contratos de subministración ou de servizos que teñan un carácter de 
periodicidade, ou de contratos que se deban renovar nun período de tempo 
determinado, tomarase como basee para o cálculo do valor estimado do contrato 
algunha das seguintes cantidades: 

a) O valor real total dos contratos sucesivos similares adxudicados durante o 
exercicio precedente ou durante os doce meses previos, axustado, cando sexa posible, 
en función dos cambios de cantidade ou valor previstos para os doce meses posteriores 
ao contrato inicial. 

b) O valor considerado total dos contratos sucesivos adxudicados durante os doce 
meses seguintes á primeira entrega ou no transcurso do exercicio, se este fose superior 
a doce meses. 

A elección do método para calcular o valor estimado non poderá efectuarse coa 
intención de subtraer o contrato á aplicación das normas de adxudicación que 
correspondan. 

6. Nos contratos de servizos, aos efectos do cálculo do seu importe estimado, 
tomaranse como basee, se é o caso, as seguintes cantidades: 

RGLCAP.Artículo 195. Contía dos contratos de consultoría e asistencia e de 
servizos. 

A contía dos contratos de consultoría e asistencia e de servizos determinarase conforme ás 
seguintes regras: 

a) Para determinar o valor do contrato incluirase en todo caso o valor total da remuneración 
a percibir polo contratista. 

b) Nos contratos que supoñan algún tipo de planificación o importe determinarao o dos 
honorarios ou comisións a aboar. 
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c) Nos contratos en que non se especifique o seu presuposto base de licitación o seu valor 
estimado calcularase de acordo cos seguintes criterios: 

1º Cuando os contratos sexa de duración determinada, o valor do contrato será o importe 
total das prestacións durante ese período, incluída as súas posibles prórrogas. 

2º Cuando trátese de contratos de duración indeterminada ou superior a corenta e oito meses 
de conformidade co establecido no da Lei, oartículo 198.2 valor do contrato será o equivalente a 
corenta e oito veces o valor mensual das prestacións. 

d) Nos contratos de consultoría e asistencia e nos de servizos que teñan carácter de 
regularidade ou que se deban prorrogar nun período de tempo determinado o valor do contrato, 
determinarase aplicando un dos seguintes criterios: 

1º Por o valor real total dos contratos similares celebrados durante o exercicio precedente ou 
durante os doce meses previos, axustado, cando sexa posible, en función dos cambios de 
cantidade ou valor previstos para os doce meses posteriores ao contrato inicial. 

2º Por o valor real total estimado dos contratos sobre tales servizos durante os doce meses 
seguintes á primeira execución do servizo ou durante a duración do contrato se esta fose superior 
a doce meses. 

e) Cando se trate de contratos que conteñan cláusulas sobre opcións tomarase como basee 
para calcular o valor do contrato o importe total máximo previsible e que se autoriza, incluído o 
exercicio das opcións. 

 

 

a) Nos servizos de seguros, a prima pagadoira e outras formas de remuneración. 

b) En servizos bancarios e outros servizos financeiros, os honorarios, as comisións, 
os intereses e outras formas de remuneración. 

c) Nos contratos relativos a un proxecto, os honorarios, as comisións pagadoiras e 
outras formas de remuneración, así como as primas ou contraprestacións que, no seu 
caso, se fixen para os participantes no concurso. 

d) Nos contratos de servizos en que non se especifique un prezo total, se teñen unha 
duración determinada igual ou inferior a corenta e oito meses, o valor total 
considerado correspondente a toda a súa duración. Se a duración é superior a corenta 
e oito meses ou non se atopa fixada por referencia a un período de tempo certo, o valor 
mensual multiplicado por 48. 

7. Cando a realización dunha obra, a contratación duns servizos ou a obtención 
dunhas subministracións homoxéneas poida dar lugar á adxudicación simultánea de 
contratos por lotes separados, deberase ter en conta o valor global estimado da 
totalidade dos devanditos lotes. 

 

8. Para os acordos marco e para os sistemas dinámicos de adquisición terase en 
conta o valor máximo estimado, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, do 
conxunto de contratos contemplados durante a duración total do acordo marco ou do 
sistema dinámico de adquisición. 

RGLCAP. Artigo 197. Sistemas de determinación do prezo. 

Para os efectos da aplicación doartículo 202.2 da Lei entenderase: 

a) Polo tanto alzado, o prezo referido á totalidade do traballo ou a aquelas partes deste que 
sexan susceptibles de entrega parcial por estar así previsto no prego de cláusulas administrativas 
particulares. En estes casos ao fixarse o prezo da prestación de forma global, sen utilizarse prezos 
unitarios ou descompostos, as entregas parciais valoraranse en función da porcentaxe que 
representen sobre o prezo total. 
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b) Por prezos unitarios, os correspondentes ás unidades en que se descompoña a prestación, 
de maneira que a valoración total se efectue aplicando os prezos destas unidades ao número das 
executadas. 

c) Por administración, o prezo calculado en relación co custo directo ou indirecto das 
unidades empregadas, incrementado nunha porcentaxe ou cantidade alzada para atender aos 
gastos xerais e o beneficio industrial do contratista. 

d) Por tarifas, a táboa ou escala de prezos para a valoración dos traballos. 

 

TÍTULO IV 
Garantías esixibles na contratación do sector público 

CAPÍTULO II 
Garantías a prestar noutros contratos do sector público 

Artigo 92. Supostos e réxime. 

1. Nos contratos que celebren os entes, organismos e entidades do sector público 
que non teñan a consideración de Administracións Públicas, os órganos de 
contratación poderán esixir a prestación dunha garantía aos licitadores ou candidatos, 
para responder do mantemento das súas ofertas ata a adxudicación provisional e, no 
seu caso, definitiva do contrato ou ao adxudicatario, para asegurar a correcta 
execución da prestación. 

2. O importe da garantía, que poderá presentarse nalgunha das formas previstas no 
artigo 84, así como o réxime da súa devolución ou cancelación serán establecidos polo 
órgano de contratación, atendidas as circunstancias e características do contrato. 

LIBRO II 
Preparación dos contratos 

TÍTULO I 
Preparación de contratos polas Administracións Públicas 

CAPÍTULO I 
Normas xerais 

SECCIÓN 2ª. Pregos de cláusulas administrativas e de 
prescricións técnicas 

Artigo 104. Información sobre as condicións de subrogación en contratos 
de traballo. 

En aqueles contratos que impoñan ao adxudicatario a obriga de subrogarse como 
empregador en determinadas relacións laborais, o órgano de contratación deberá 
facilitar aos licitadores, no propio prego ou na documentación complementaria, a 
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información sobre as condicións dos contratos dos traballadores aos que afecte a 
subrogación que resulte necesario para permitir a avaliación dos custos laborais que 
implicará tal medida. PARA estes efectos, a empresa que viñese efectuando a 
prestación obxecto do contrato a adxudicar e que teña a condición de empregadora dos 
traballadores afectados estará obrigada a proporcionar a referida información ao 
órgano de contratación, por requirimento deste. 

TÍTULO II 
Preparación doutros contratos 

CAPÍTULO ÚNICO 
Regras aplicables á preparación dos contratos celebrados 
por poderes adxudicadores que non teñan o carácter de 

Administracións Públicas e de contratos subvencionados 

Artigo 121. Establecemento de prescricións técnicas e preparación de 
pregos. 

1. Nos contratos celebrados por poderes adxudicadores que non teñan o carácter de 
Administracións Públicas, que estean suxeitos a regulación harmonizada ou que sexan 
contratos de servizos comprendidos nas categorías 17 a 27 do Anexo II de contía igual 
ou superior a 211.000 euros, así como nos contratos subvencionados a que se refire o 
artigo 17, deberán observarse as regras establecidas no artigo 101 para a definición e 
establecemento de prescricións técnicas, sendo igualmente de aplicación o previsto 
nos artigos 102 a104. Se a celebración do contrato é necesaria para atender unha 
necesidade inaprazable ou se resulta preciso acelerar a adxudicación por razóns de 
interese público, o órgano de contratación poderá declarar urxente a súa tramitación, 
motivándoo debidamente na documentación preparatoria. Neste caso será de 
aplicación o previsto no artigo 96.2.b) sobre redución de prazos. 

 

2. En contratos distintos aos mencionados no apartado anterior de contía superior 
a 50.000 euros, os poderes adxudicadores que non teñan o carácter de 
Administracións Públicas deberán elaborar un prego, no que se establezan as 
características básicas do contrato, o réxime de admisión de variantes, as modalidades 
de recepción das ofertas, os criterios de adxudicación e as garantías que deberán 
constituír, se é o caso, os licitadores ou o adxudicatario, sendo de aplicación, así 
mesmo, o disposto no artigo 104. Estes pregos serán parte integrante do contrato. 

 

 

LIBRO III 
Selección do contratista e adxudicación dos contratos 
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TÍTULO I 
Adxudicación dos contratos 

CAPÍTULO II 
Adxudicación doutros contratos do sector público 

SECCIÓN 1ª. Normas aplicables polos poderes 
adxudicadores que non teñan o carácter de 

Administracións Públicas 

Artigo 173. Delimitación xeral. 

Os poderes adxudicadores que non teñan o carácter de Administracións 
Públicas aplicarán, para a adxudicación dos seus contratos, as normas da presente 
sección. 

Artigo 175. Adxudicación dos contratos que non estean suxeitos a 
regulación harmonizada. 

Na adxudicación de contratos non suxeitos a regulación harmonizada serán de 
aplicación as seguintes disposicións: 

a) A adxudicación estará sometida, en todo caso, aos principios de publicidade, 
concorrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminación. 

b) Os órganos competentes das entidades a que se refire esta sección aprobarán 
unhas instrucións, de obrigado cumprimento no seu ámbito interno, nas que se 
regulen os procedementos de contratación de forma que quede garantida a 
efectividade dos principios enunciados na letra anterior e que o contrato é adxudicado 
a quen presente a oferta economicamente máis vantaxosa. Estas instrucións deben 
poñerse a disposición de todos os interesados en participar nos procedementos de 
adxudicación de contratos regulados por elas, e publicarse no perfil de contratante da 
entidade. 

No ámbito do sector público estatal, a aprobación das instrucións requirirá o 
informe previo da Avogacía do Estado. 

c) Entenderanse cumpridas as esixencias derivadas do principio de publicidade coa 
inserción da información relativa á licitación dos contratos o importe dos cales supere 
os 50.000 euros no perfil do contratante da entidade, sen prexuízo de que as 
instrucións internas de contratación poidan arbitrar outras modalidades, alternativas 
ou adicionais, de difusión. 

 

 

TÍTULO II 
Racionalización técnica da contratación 
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CAPÍTULO I 
Normas xerais 

Artigo 179. Sistemas para a racionalización da contratación doutras 
entidades do sector público. 

Os sistemas para a racionalización da contratación que establezan as entidades do 
sector público que non teñan o carácter de Administracións Públicas nas súas 
normas e instrucións propias, deberán axustarse ás disposicións deste Título para a 
adxudicación de contratos suxeitos a regulación harmonizada. 

Artigo 180. Funcionalidade e límites. 

1. Os órganos de contratación do sector público poderán concluír acordos marco 
cun ou varios empresarios co fin de fixar as condicións a que haberán de axustarse os 
contratos que pretendan adxudicar durante un período determinado, sempre que o 
recurso a estes instrumentos non se efectue de forma abusiva ou de modo que a 
competencia se vexa obstaculizada, restrinxida ou falseada. 

2. Cando o acordo marco se conclúa con varios empresarios, o número destes 
deberá ser, polo menos, de tres, sempre que exista un número suficiente de 
interesados que se axusten aos criterios de selección ou de ofertas admisibles que 
respondan aos criterios de adxudicación. 

3. A duración dun acordo marco non poderá exceder de catro anos, salvo en casos 
excepcionais, debidamente xustificados. 

Artigo 181. Procedemento de celebración de acordos marco. 

2. A celebración do acordo marco publicarase no perfil de contratante do órgano de 
contratación e, nun prazo non superior a corenta e oito días, publicarase ademais no 
«Boletín Oficial do Estado» ou nos respectivos Diarios ou Boletíns Oficiais das 
Comunidades Autónomas ou das Provincias. A posibilidade de adxudicar contratos 
suxeitos a regulación harmonizada con base no acordo marco estará condicionada a 
que no prazo de corenta e oito días dende a súa celebración, se remitise o 
correspondente anuncio desta ao «Diario Oficial da Unión Europea» e efectuado a súa 
publicación no «Boletín Oficial do Estado». 

 

Artigo 182. Adxudicación de contratos baseados nun acordo marco. 

1. Só poderán celebrarse contratos baseados nun acordo marco entre os órganos de 
contratación e as empresas que foran orixinariamente partes naquel. Nestes contratos, 
en particular no caso previsto no apartado 3 deste artigo, as partes non poderán, en 
ningún caso, introducir modificacións substanciais respecto dos termos establecidos 
no acordo marco. 

2. Os contratos baseados no acordo marco adxudicaranse de acordo co previsto nos 
apartados 3 e 4 deste artigo. 

3. Cando o acordo marco se concluíse cun único empresario, os contratos baseados 
naquel adxudicaranse conforme aos termos nel establecidos. Os órganos de 
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contratación poderán consultar por escrito ao empresario, pedíndoo, se fuere 
necesario, que complete a súa oferta. 

4. Cando o acordo marco se celebrase con varios empresarios, a adxudicación dos 
contratos nel baseados efectuarase aplicando os termos fixados no propio acordo 
marco, sen necesidade de convocar as partes a unha nova licitación. 

Cando non todos os termos estean establecidos no acordo marco, a adxudicación 
dos contratos efectuarase convocando ás partes a unha nova licitación, na que se 
tomarán como basee os mesmos termos, formulándoos de xeito máis preciso se fose 
necesario, e, se ha lugar, outros aos que se refiran as especificacións do acordo marco, 
conforme ao procedemento seguinte: 

a) Por cada contrato que haxa de adxudicarse, consultarase por escrito a todas as 
empresas capaces de realizar o obxecto do contrato; non obstante, cando os contratos 
a adxudicar non estean suxeitos, por razón do seu obxecto e contía, a procedemento 
harmonizado, o órgano de contratación poderá decidir, xustificándoo debidamente no 
expediente, non estender esta consulta á totalidade dos empresarios que sexan parte 
do acordo marco, sempre que, como mínimo, solicite ofertas a tres deles. 

b) Concederase un prazo suficiente para presentar as ofertas relativas a cada 
contrato específico, tendo en conta factores tales como a complexidade do obxecto do 
contrato e o tempo necesario para o envío da oferta. 

c) As ofertas presentaranse por escrito e o seu contido será confidencial ata o 
momento fixado para a súa apertura. 

d) De forma alternativa ao sinalado nas letras anteriores, o órgano de contratación 
poderá abrir unha poxa electrónica para a adxudicación do contrato conforme ao 
establecido no artigo 132. 

e) O contrato adxudicarase ao licitador que presentara a mellor oferta, valorada 
segundo os criterios detallados no acordo marco. 

f) Se o considera oportuno, o órgano de contratación poderá decidir a publicación 
da adxudicación conforme ao previsto no artigo 138. 

Artigo 183. Funcionalidade e límites. 

1. Os órganos de contratación do sector público poderán articular sistemas 
dinámicos para a contratación de obras, servizos e subministracións de uso corrente as 
características da cal, xeralmente dispoñibles no mercado, satisfagan as súas 
necesidades, sempre que o recurso a estes instrumentos non se efectue de forma que a 
competencia se vexa obstaculizada, restrinxida ou falseada. 

2. A duración dun sistema dinámico de contratación non poderá exceder de catro 
anos, salvo en casos excepcionais debidamente xustificados. 

Artigo 184. Implementación. 
1. Todos os licitadores que cumpran os criterios de selección e que presentaran unha 

oferta indicativa que se axuste ao sinalado nos pregos serán admitidos no sistema. 
 

2. Para a implementación dun sistema dinámico de contratación observaranse as 
seguintes normas: 
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a) O órgano de contratación deberá publicar un anuncio de licitación, na forma 
establecida no artigo 126, no que deberá indicar expresamente que pretende articular 
un sistema dinámico de contratación. 

b) Nos pregos deberá precisarse, ademais dos demais extremos que resulten 
pertinentes, a natureza dos contratos que poderán celebrarse mediante o sistema, e 
toda a información necesaria para incorporarse ao mesmo e, en particular, a relativa 
ao equipo electrónico utilizado e aos arranxos e especificacións técnicas de conexión. 

c) Dende a publicación do anuncio e ata a expiración do sistema, ofrecerase acceso 
sen restrición, directo e completo, por medios electrónicos, informáticos e telemáticos, 
aos pregos e á documentación complementaria. No anuncio a que se refire a letra a) 
anterior, indicarase a dirección de Internet na que estes documentos poden 
consultarse. 

3. O desenvolvemento do sistema, e a adxudicación dos contratos no marco deste 
deberán efectuarse, exclusivamente, por medios electrónicos, informáticos e 
telemáticos. 

4. A participación no sistema será gratuíta para as empresas, ás que non se poderá 
cargar ningún gasto. 

Artigo 185. Incorporación de empresas ao sistema. 

1. Durante a vixencia do sistema, todo empresario interesado poderá presentar 
unha oferta indicativa para os efectos de ser incluído neste. 

2. A avaliación das ofertas indicativas deberá efectuarse nun prazo máximo de 
quince días a partir da súa presentación. Este prazo poderá prorrogarse polo órgano de 
contratación, sempre que, entrementres, non convoque unha nova licitación. 

3. O órgano de contratación deberá comunicar ao licitador a súa admisión no 
sistema dinámico de contratación, ou o rexeitamento da súa oferta indicativa, que só 
procederá en caso de que a oferta non se axuste ao establecido no prego, no prazo 
máximo de dous días dende que se efectue a avaliación da súa oferta indicativa. 

4. As ofertas indicativas poderán mellorarse en calquera momento sempre que 
sigan sendo conformes ao prego. 

Artigo 186. Adxudicación de contratos no marco dun sistema dinámico 
de contratación. 

1. Cada contrato específico que se pretenda adxudicar no marco dun sistema 
dinámico de contratación deberá ser obxecto dunha licitación. 

2. Cando, por razón da súa contía, os contratos a adxudicar estean suxeitos a 
regulación harmonizada, antes de proceder á licitación os órganos de contratación 
publicarán un anuncio simplificado, nos medios que se detallan no artigo 126, 
invitando a calquera empresario interesado a presentar unha oferta indicativa, nun 
prazo non inferior a quince días, que se computarán dende o envío do anuncio á Unión 
Europea. Ata que se conclúa a avaliación das ofertas indicativas presentadas en prazo 
non poderán convocarse novas licitacións. 

3. Todos os empresarios admitidos no sistema serán invitados a presentar unha 
oferta para o contrato específico que se estea a licitar, ao efecto do cal se lles concederá 
un prazo suficiente, que se fixará tendo en conta o tempo que razoablemente poida ser 
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necesario para preparala, atendida a complexidade do contrato. O órgano de 
contratación poderá, así mesmo, abrir unha poxa electrónica conforme ao establecido 
no artigo 132. 

4. O contrato adxudicarase ao licitador que presentara a mellor oferta, valorada de 
acordo cos criterios sinalados no anuncio de licitación a que se refire o artigo 184.2.a). 
Estes criterios deberán precisarse no convite ao que se refire o apartado anterior. 

5. O resultado do procedemento deberá anunciarse dentro dos corenta e oito días 
seguintes á adxudicación de cada contrato na forma prevista no apartado 1 do artigo 
138, sendo igualmente de aplicación o previsto no seu apartado 4. Non obstante, estes 
anuncios poderán agruparse trimestralmente, en cuxo caso o prazo de corenta e oito 
días se computará dende a terminación do trimestre. 

CAPÍTULO IV 
Centrais de contratación 

SECCIÓN 1ª. Normas xerais 

Artigo 187. Funcionalidade e principios de actuación. 

1. As entidades do sector público poderán centralizar a contratación de obras, 
servizos e subministracións, atribuíndoa a servizos especializados. 

2. As centrais de contratación poderán actuar adquirindo subministracións e 
servizos para outros órganos de contratación, ou adxudicando contratos ou celebrando 
acordos marco para a realización de obras, subministracións ou servizos destinados a 
estes. 

3. As centrais de contratación suxeitaranse, na adxudicación dos contratos e 
acordos marco que celebren, ás disposicións da presente Lei e as súas normas de 
desenvolvemento. 

Artigo 189. Adhesión a sistemas externos de contratación centralizada. 

1. As Comunidades Autónomas e as Entidades locais, así como os Organismos 
autónomos e entes públicos dependentes delas poderán adherirse ao sistema de 
contratación centralizada estatal regulado no artigo 190, para a totalidade das 
subministracións, servizos e obras incluídos neste ou só para determinadas categorías 
deles. A adhesión requirirá a conclusión do correspondente acordo coa Dirección Xeral 
do Patrimonio do Estado. 

2. Igualmente, mediante os correspondentes acordos, as Comunidades 
Autónomas e as Entidades locais poderán adherirse a sistemas de adquisición 
centralizada doutras Comunidades Autónomas ou Entidades locais. 

3. As sociedades e fundacións e os restantes entes, organismos e entidades do 
sector público poderán adherirse aos sistemas de contratación centralizada 
establecidos polas Administracións Públicas na forma prevista nos apartados 
anteriores. 
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LIBRO V 
Organización administrativa para a xestión da 

contratación 

TÍTULO I 
Órganos competentes en materia de contratación 

CAPÍTULO I 
Órganos de contratación 

Artigo 291. Órganos de contratación. 

6. A capacidade para contratar dos representantes legais das sociedades e 
fundacións do sector público estatal rexerase polo disposto nos estatutos destas 
entidades e polas normas de dereito privado que sexan en cada caso de aplicación. 

 

CAPÍTULO II 
Rexistro de Contratos do Sector Público 

Artigo 308. Rexistro de Contratos do Sector Público. 

1. O Ministerio de Economía e Facenda creará e manterá un Rexistro de Contratos, 
no que se inscribirán os datos básicos dos contratos adxudicados polas distintas 
administracións públicas e demais entidades do sector público suxeitos a esta Lei. 

2. O Rexistro de Contratos do Sector Público constitúe o sistema oficial central 
de información sobre a contratación pública en España e, como tal, o soporte para o 
coñecemento, análise e investigación da contratación pública, para a estatística en 
materia de contratos públicos, para o cumprimento das obrigas internacionais de 
España en materia de información sobre a contratación pública, para as 
comunicacións dos datos sobre contratos a outros órganos da Administración que 
estean legalmente previstas e, en xeral, para a difusión pública da devandita 
información, de conformidade co principio de transparencia. 

O Rexistro constituirá o instrumento dos poderes públicos para a revisión e mellora 
continuas dos procedementos e prácticas da contratación pública, a análise da 
calidade, fiabilidade e eficiencia dos seus provedores, e a supervisión da competencia e 
transparencia nos mercados públicos. 

3. Os órganos de contratación de todas as Administracións públicas e demais 
entidades incluídas no ámbito de aplicación desta Lei comunicarán ao Rexistro de 
Contratos do Sector Público, para a súa inscrición, os datos básicos dos contratos 
adxudicados, así como, se é o caso, as súas modificacións, prórrogas, variacións de 
prazos ou de prezo, o seu importe final e extinción. O contido das devanditas 
comunicacións e o prazo para efectualas estableceranse regulamentariamente. 

4. As comunicacións de datos de contratos ao Rexistro de Contratos do Sector 
Público efectuaranse por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos, na forma 
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que determine o Ministro de Economía e Facenda de conformidade coas Comunidades 
Autónomas. 

5. O Rexistro de Contratos do Sector Público facilitará o acceso aos seus datos de 
modo telemático aos órganos da Administración que os precisen para o exercicio das 
súas competencias legalmente atribuídas, e en particular aos órganos competentes en 
materia de fiscalización do gasto ou inspección de tributos, na forma en que 
regulamentariamente determínese. 

Así mesmo, e coas limitacións que impoñen as normas sobre protección de datos de 
carácter persoal, facilitará o acceso público aos datos que non teñan o carácter de 
confidenciais e que non fosen previamente publicados de modo telemático e a través 
de INTERNET. 

6. Nos casos de Administracións Públicas que dispoñan de Rexistros de Contratos 
análogos no seu ámbito de competencias, a comunicación de datos a que se refire o 
apartado 3 poderá ser substituída por comunicacións entre os respectivos Rexistros de 
Contratos. O Ministerio de Economía e Facenda determinará regulamentariamente as 
especificacións e requisitos para a sincronización de datos entre o Rexistro de 
Contratos do Sector Público e os demais Rexistros de Contratos. 

7. Ao obxecto de garantir a identificación única e precisa de cada contrato, as 
Administracións e entidades comunicantes asignarán a cada un deles un código 
identificador, que será único no seu ámbito de competencias. O Ministerio de 
Economía e Facenda determinará as regras de asignación dos devanditos 
identificadores únicos que resulten necesarios para asegurar a identificación unívoca 
de cada contrato dentro do Rexistro de Contratos do Sector Público, así como para 
a súa coordinación cos demais Rexistros de Contratos. 

8. O Goberno elevará anualmente ás Cortes Xerais un informe sobre a contratación 
pública en España, a partir dos datos e análises proporcionadas polo Rexistro de 
Contratos do Sector Público. 

RGLCAP. Artigo 114. Contido do Rexistro Público de Contratos. 

No Rexistro Público de Contratos tomarase nota de todos os contratos que asine a 
Administración, con exclusión dos contratos menores, facéndose constar, respecto de eles, os 
seguintes datos: 

1. O contido básico dos datos do contrato adxudicado. 

2. O cumprimento dos contratos. 

3. Se é o caso, as modificacións, as prórrogas do contrato ou do seu prazo de execución e a 
resolución dos contratos. 

4. AOS efectos derivados do establecido na Ley 48/1998, de 30 de diciembre sobre 
procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e as 
telecomunicacións, pola que se incorporan ao ordenamento xurídico español asDirectivas 
93/38/CEE  e, respecto dos contratos adxudicados polas 92/13/CEEentidades alleas ás 
Administracións públicas suxeitas á citada Lei, en canto afecta exclusivamente ao cumprimento 
das obrigas estatísticas previstas na Directiva 93/38/CEE, anotaranse no Rexistro Público de 
Contratos as comunicacións dos citados contratos respecto dos datos relativos á súa 
adxudicación. 

RGLCAP. Artigo 117. Publicidade do Rexistro Público de Contratos. 

1. A Xunta Consultiva de Contratación Administrativa fará públicos periodicamente os datos 
do Rexistro Público de Contratos, incluíndoos na súa memoria anual, presentándoos 
debidamente agrupados, conforme ás previsións establecidas no Plan Estatístico Nacional. 
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2. O acceso público das persoas interesadas aos datos inscritos no Rexistro Público de 
Contratos estará condicionado a concretar a consulta referida aos datos dun contrato 
determinado. En todo caso cando os contratos sexan adxudicados polo procedemento establecido 
nos artículos 141, párrafo f), 210, párrafo g)e, da Lei 159.2, párrafo c)deberá182, párrafo h) 
autorizarse o acceso a tal información polo correspondente órgano de contratación. 

3. A Xunta Consultiva de Contratación Administrativa subministrará á Administración 
tributaria os datos do Rexistro Público de Contratos que esta solicite de acordo coa lexislación 
tributaria mediante disposición de carácter xeral ou a través de requirimento. 

 

TÍTULO III 
Xestión da publicidade contractual por medios 

electrónicos, informáticos e telemáticos 

CAPÍTULO ÚNICO 
Plataforma de Contratación do Estado 

Artigo 309. Plataforma de Contratación do Estado. 

1. A Xunta Consultiva de Contratación Administrativa do Estado, a través dos 
seus órganos de apoio técnico, porá a disposición de todos os órganos de 
contratación do sector público unha plataforma electrónica que permita dar 
publicidade a través de INTERNET ás convocatorias de licitacións e os seus 
resultados e a canta información consideren relevante relativa aos contratos que 
celebren, así como prestar outros servizos complementarios asociados ao tratamento 
informático destes datos. En todo caso, os órganos de contratación da 
Administración Xeral do Estado, os seus Organismos autónomos, Entidades xestoras 
e Servizos comúns da Seguridade Social e demais Entidades públicas estatais 
deberán publicar nesta plataforma o seu perfil de contratante. 

2. A plataforma deberá contar cun dispositivo que permita acreditar 
fehacientemente o inicio da difusión pública da información que se inclúa nesta. 

3. A publicación de anuncios e outra información relativa aos contratos na 
plataforma surtirá os efectos previstos na Lei. 

4. O acceso dos interesados á plataforma de contratación efectuarase a través 
dun portal único. Regulamentariamente definiranse as modalidades de conexión da 
Plataforma de Contratación co portal do «Boletín Oficial do Estado». 

5. A Plataforma de Contratación do Estado interconectarase cos servizos de 
información similares que articulen as Comunidades Autónomas e as Entidades 
locais na forma que se determine nos convenios que se conclúan ao efecto. 

Disposición Adicional primera.Contratación no estranxeiro 

1. Os contratos que se formalicen e executen no estranxeiro, sen prexuízo de ter en 
conta os principios desta Lei para resolver as dúbidas e lagoas que, na súa aplicación, 
poidan presentarse, rexeranse polas seguintes normas: 
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Nos demais organismos e entidades suxeitos a esta Lei, a formalización dos 
contratos corresponderá aos seus representantes legais. 

b) Sen prexuízo dos requisitos de capacidade que poidan esixir as Leis do Estado en 
que se asine o contrato, para empresas de Estados membros da Comunidade Europea 
estarase ao disposto nesta Lei. 

c) O prego de cláusulas administrativas particulares poderá ser substituído polo 
propio clausulado do contrato. 

e) A formalización levarase a cabo mediante documento fidedigno, remitindo os 
datos destes contratos ao Ministerio de Economía e Facenda aos efectos previstos no 
artigo 308, sen prexuízo da obriga da remisión ao Tribunal de Contas prevista no 
artigo 29. En canto aos contratos menores estarase ao disposto con carácter xeral para 
estes nesta Lei. 

f) Ao adxudicatario poderánselle esixir unhas garantías análogas ás previstas nesta 
Lei para asegurar a execución do contrato, sempre que iso sexa posible e axeitado ás 
condicións do Estado en que se efectua a contratación e, no seu defecto, as que sexan 
usuais e autorizadas no devandito Estado ou resulten conformes coas prácticas 
comerciais internacionais. As garantías constituiranse na Representación Diplomática 
ou Consular correspondente. 

g) O pagamento do prezo condicionarase á entrega polo contratista da prestación 
convida, salvo que se opoña a iso o dereito ou os costumes do Estado, no suposto do 
cal se deberá esixir garantía que cubra o anticipo, prestada na forma prevista na letra 
f). Excepcionalmente, por resolución motivada do órgano de contratación, e cando as 
circunstancias así impóñano, poderá eximirse da prestación desta garantía, sempre 
que iso sexa conforme coas prácticas comerciais internacionais. 

2. Nos contratos con empresas españolas incluiranse cláusulas de submisión aos 
Tribunais españois. 

3. Nos contratos con empresas estranxeiras procurarase, cando as circunstancias o 
aconsellen, a incorporación de cláusulas tendentes a resolver as discrepancias que 
poidan xurdir mediante fórmulas sinxelas de arbitraxe. Igualmente procurarase incluír 
cláusulas de submisión aos Tribunais españois. Nestes contratos poderase transixir 
logo de autorización de Consello de Ministros ou de órgano competente de 
Comunidades Autónomas e entidades locais. 

4. As regras contidas neste artigo non obstan para que, nos contratos suxeitos a 
regulación harmonizada que se formalicen e executen nos restantes Estados membros 
da Comunidade Europea, deban cumprirse as normas desta Lei referentes á 
publicidade comunitaria e aos procedementos de adxudicación dos contratos. 

5. Os contratos formalizados no estranxeiro que deban executarse total ou 
parcialmente en España e que estean vinculados directamente á realización de 
programas ou proxectos de cooperación en materia cultural ou de investigación ou de 
cooperación ao desenvolvemento, poderán adxudicarse por procedemento negociado 
sen publicidade e con suxeición ás condicións libremente pactadas pola 
Administración co contratista estranxeiro, cando a intervención deste sexa 
absolutamente indispensable para a execución do proxecto ou programa, por requirilo 
así as condicións de participación nos programas ou proxectos de cooperación, e así 
acredítese no expediente. 

6. Os documentos contractuais e toda a documentación necesaria para a 
preparación, adxudicación e execución dos contratos deberá estar redactada en 
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castelán, idioma ao que, no seu caso, deberán traducirse dende o idioma local que 
corresponda. Non obstante, polo órgano de contratación e baixo a súa 
responsabilidade poderán aceptarse, sen necesidade de tradución ao castelán, os 
documentos redactados en inglés ou en francés, que surtirán os efectos que 
correspondan. A aceptación de documentos redactados noutras linguas poderá 
acordarse singularmente para cada contrato polo órgano de contratación mediante 
resolución motivada e baixo a súa responsabilidade. Nestes casos, o Ministerio de 
Asuntos Exteriores e de Cooperación garantirá a dispoñibilidade da tradución ao 
castelán dos documentos redactados en lingua estranxeira, para os efectos de 
fiscalización do contrato. 

Disposición Adicional quinta.Límites á contratación con empresas de 
traballo temporal 

1. Non poderán celebrarse contratos de servizos con empresas de traballo temporal 
salvo cando se precise a posta a disposición de persoal con carácter eventual para a 
realización de enquisas, toma de datos e servizos análogos. 

2. Nestes contratos, vencido o seu prazo de duración, non poderá producirse a 
consolidación como persoal do ente, organismo ou entidade contratante das persoas 
que, procedentes das citadas empresas, realicen os traballos que constitúan o seu 
obxecto, sen que sexa de aplicación o establecido no da, polaartículo 7.2 que se Ley 
14/1994, de 1 de junio regulan as empresas de traballo temporal. A duración destes 
contratos en ningún caso poderá superar o prazo de seis meses, extinguíndose ao seu 
vencemento sen posibilidade de prórroga. 

Disposición Adicional sexta.Contratación con empresas que teñan no seu 
equipo persoas con minusvalidez ou en situación de exclusión social e 
con entidades sen ánimo de lucro 

1. Os órganos de contratación poderán sinalar nos pregos de cláusulas 
administrativas particulares a preferencia na adxudicación dos contratos para as 
proposicións presentadas por aquelas empresas públicas ou privadas que, no 
momento de acreditar a súa solvencia técnica, teñan no seu equipo un número de 
traballadores con minusvalidez superior ao 2 por 100, sempre que as devanditas 
proposicións igualen nos seus termos ás máis vantaxosas dende o punto de vista dos 
criterios que sirvan de base para a adxudicación. 

Se varias empresas licitadoras das que hubieren empatado en canto á proposición 
máis vantaxosa acreditan ter relación laboral con persoas con minusvalidez nunha 
porcentaxe superior ao 2 por 100, terá preferencia na adxudicación do contrato o 
licitador que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con minusvalidez no 
seu equipo. 

2. Igualmente poderá establecerse a preferencia na adxudicación de contratos, en 
igualdade de condicións coas que sexan economicamente máis vantaxosas, para as 
proposicións presentadas por aquelas empresas dedicadas especificamente á 
promoción e inserción laboral de persoas en situación de exclusión social, reguladas na 
da, de Medidas UrxentesDisposición Adicional Novena de Reforma Ley 12/2001, de 9 
de julio  do Mercado de Traballo para o Incremento do Emprego e a Mellora da súa 
Calidade, valorándose o compromiso formal do licitador de contratar non menos do 
30 por 100 dos seus postos de traballo con persoas pertencentes aos seguintes 
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colectivos, a situación da cal será acreditada polos servizos sociais públicos 
competentes: 

a) Perceptores de rendas mínimas de inserción, ou calquera outra prestación de 
igual ou similar natureza, segundo a denominación adoptada en cada Comunidade 
Autónoma. 

b) Persoas que non poidan acceder ás prestacións ás que se fai referencia no 
parágrafo anterior, por falta do período esixido de residencia ou empadroamento, ou 
para a constitución da unidade perceptora, ou por esgotar o período máximo de 
percepción legalmente establecido. 

c) Novos maiores de dezaoito anos e menores de trinta, procedentes de institucións 
de protección de menores. 

d) Persoas con problemas de drogadicción ou alcoholismo que se atopen en 
procesos de rehabilitación ou reinserción social. 

e) Internos de centros penitenciarios a situación penitenciaria dos cales lles permita 
acceder a un emprego, así como liberados condicionais e ex reclusos. 

f) Persoas con minusvalidez. 

3. Na mesma forma e condicións poderá establecerse tal preferencia na 
adxudicación dos contratos relativos a prestacións de carácter social ou asistencial 
para as proposicións presentadas por entidades sen ánimo de lucro, con personalidade 
xurídica, sempre que a súa finalidade ou actividade teña relación directa co obxecto do 
contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras fundacionais e 
figuren inscritas no correspondente rexistro oficial. Neste suposto o órgano de 
contratación poderá requirir destas entidades a presentación do detalle relativo á 
descomposición do prezo ofertado en función dos seus custos. 

4. Os órganos de contratación poderán sinalar nos pregos de cláusulas 
administrativas particulares a preferencia na adxudicación dos contratos que teñan 
como obxecto produtos nos que exista alternativa de Comercio Xusto para as 
proposicións presentadas por aquelas entidades recoñecidas como Organizacións de 
Comercio Xusto, sempre que as devanditas proposicións igualen nos seus termos ás 
máis vantaxosas dende o punto de vista dos criterios que sirvan de base para a 
adxudicación. 

Disposición Adicional undécima. contratos celebrados nos sectores da 
auga, da enerxía, dos transportes e dos servizos postais 

2. A celebración polos entes, organismos e entidades do sector público que non 
teñan o carácter de Administracións Públicas de contratos comprendidos na Lei sobre 
procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os 
servizos postais, pola que se incorporan ao ordenamento xurídico español a Directiva 
2004/17/CE e a Directiva 92/13/CEE, rexerase por esta norma, salvo que unha Lei 
suxeite estes contratos ao réxime previsto na presente Lei para as Administracións 
Públicas, en cuxo caso se lles aplicarán tamén as normas previstas para os contratos 
suxeitos a regulación harmonizada. Os contratos excluídos da aplicación da Lei sobre 
procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os 
servizos postais, pola que se incorporan ao ordenamento xurídico español a Directiva 
2004/17/CE e a Directiva 92/13/CEE, que se celebren nestes sectores polos entes, 
organismos e entidades mencionados, rexeranse polas disposicións pertinentes da 
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presente Lei, sen que lles sexan aplicables, en ningún caso, as normas que nesta se 
establecen exclusivamente para os contratos suxeitos a regulación harmonizada. 

 

Disposición Adicional duodécima.Normas especiais para a contratación 
do acceso a bases de datos e a subscrición a publicacións 

1. A subscrición a revistas e outras publicacións, calquera que sexa o seu soporte, 
así como a contratación do acceso á información contida en bases de datos 
especializadas, poderán efectuarse, calquera que sexa a súa contía sempre que non 
teñan o carácter de contratos suxeitos a regulación harmonizada, de acordo coas 
normas establecidas nesta Lei para os contratos menores e con suxeición ás condicións 
xerais que apliquen os provedores, incluíndo as referidas ás fórmulas de pagamento. O 
abono do prezo, nestes casos, farase na forma previda nas condicións que rexan estes 
contratos, sendo admisible o pagamento con anterioridade á entrega ou realización da 
prestación, sempre que iso responda aos usos habituais do mercado. 

2. Cando os contratos a que se refire o apartado anterior se asinen por medios 
electrónicos, informáticos ou telemáticos, os entes, organismos e entidades do sector 
público contratantes terán a consideración de consumidores, aos efectos previstos na 
lexislación de servizos da sociedade da información e comercio electrónico. 

Disposición Adicional decimoquinta.Cómputo de prazos 

Os prazos establecidos por días nesta Lei entenderanse referidos a días naturais, 
salvo que nesta se indique expresamente que só deben computarse os días hábiles. 
Non obstante, se o último día do prazo fose inhábil, este entenderase prorrogado ao 
primeiro día hábil seguinte. 

Disposición Adicional decimoséptima.Espacio Económico Europeo 

As referencias a Estados membros da Unión Europea contidas nesta Lei 
entenderase que inclúen os Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico 
Europeo. 

Disposición Adicional decimoctava.Normas relativas aos medios de 
comunicación utilizables nos procedementos regulados nesta Lei 

1. As comunicacións e intercambios de información que deban efectuarse nos 
procedementos regulados nesta Lei poderán facerse, de acordo co que establezan os 
órganos de contratación ou os órganos aos que corresponda a súa resolución, por 
correo, por telefax, ou por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos. As 
solicitudes de participación en procedementos de adxudicación poderán tamén facerse 
por teléfono, no caso e na forma previstos no apartado 4 desta disposición adicional. 

2. Para que poidan declararse admisibles, os medios de comunicación deberán 
estar dispoñibles de forma xeral e, polo tanto, do seu uso non debe derivarse ningunha 
restrición ao acceso dos empresarios e interesados aos correspondentes 
procedementos. 

3. As comunicacións, os intercambios e o almacenamento de información 
realizaranse de modo que se garanta a protección da integridade dos datos e a 
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confidencialidade das ofertas e das solicitudes de participación, así como que o contido 
das ofertas e das solicitudes de participación non será coñecido ata despois de 
finalizado o prazo para a súa presentación ou ata o momento fixado para a súa 
apertura. 

4. Os órganos de contratación poderán admitir a comunicación telefónica para a 
presentación de solicitudes de participación, en cuxo caso o solicitante que utilice este 
medio deberá confirmar a súa solicitude por escrito antes de que expire o prazo fixado 
para a súa recepción. 

Os órganos de contratación poderán esixir que as solicitudes de participación 
enviadas por telefax sexan confirmadas por correo ou por medios electrónicos, 
informáticos ou telemáticos, cando iso sexa necesario para a súa constancia. Esta 
esixencia deberá ser recollida no anuncio de licitación, con indicación do prazo 
dispoñible para a súa cumprimentación. 

5. Os medios electrónicos, informáticos e telemáticos utilizables deberán cumprir, 
ademais, os requisitos establecidos na disposición adicional décima. 

Disposición Adicional decimonovena.Uso de medios electrónicos, 
informáticos e telemáticos nos procedementos regulados na Lei 

1. O emprego de medios electrónicos, informáticos e telemáticos nos 
procedementos considerados nesta Lei axustarase ás normas seguintes: 

a) Os medios electrónicos, informáticos e telemáticos utilizables deberán ser non 
discriminatorios, estar a disposición do público e ser compatibles coas tecnoloxías da 
información e da comunicación de uso xeral. 

b) A información e as especificacións técnicas necesarias para a presentación 
electrónica das ofertas e solicitudes de participación deberán estar a disposición de 
todas as partes interesadas, non ser discriminatorios e ser conformes con estándares 
abertos, de uso xeral e ampla implantación. 

c) Os programas e aplicacións necesarios para a presentación electrónica das 
ofertas e solicitudes de participación deberán ser de amplo uso, doado acceso e non 
discriminatorios, ou deberán poñerse a disposición dos interesados polo órgano de 
contratación. 

d) Os sistemas de comunicacións e para o intercambio e almacenamento de 
información deberán poder garantir de forma razoable, segundo o estado da técnica, a 
integridade dos datos transmitidos e que só os órganos competentes, na data sinalada 
para iso, poidan ter acceso a estes, ou que en caso de quebrantamiento desta 
prohibición de acceso, a violación poida detectarse con claridade. Estes sistemas 
deberán así mesmo ofrecer suficiente seguridade, de acordo co estado da técnica, 
fronte aos virus informáticos e outro tipo de programas ou códigos nocivos, podendo 
establecerse regulamentariamente outras medidas que, respectando os principios de 
confidencialidade e integridade das ofertas e igualdade entre os licitadores, se dirixan 
a minimizar a súa incidencia nos procedementos. 

e) As aplicacións que se utilicen para efectuar as comunicacións, notificacións e 
envíos documentais entre o licitador ou contratista e o órgano de contratación deben 
poder acreditar a data e hora da súa emisión ou recepción, a integridade do seu 
contido e o remitente e destinatario destas. En especial, estas aplicacións deben 
garantir que se deixa constancia da hora e a data exactas da recepción das 
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proposicións ou das solicitudes de participación e de canta documentación deba 
presentarse ante o órgano de contratación. 

f) Todos os actos e manifestacións de vontade dos órganos administrativos ou das 
empresas licitadoras ou contratistas que teñan efectos xurídicos e se emitan tanto na 
fase preparatoria coma nas fases de licitación, adxudicación e execución do contrato 
deben ser autenticados mediante unha sinatura electrónica recoñecida de acordo coa, 
de Sinatura Ley 59/2003, de 19 de diciembre Electrónica. Os medios electrónicos, 
informáticos ou telemáticos empregados deben poder garantir que a sinatura se axusta 
ás disposicións desta norma. 

g) Os licitadores ou os candidatos deberán presentar os documentos, certificados e 
declaracións que non estean dispoñibles en forma electrónica antes de que expire o 
prazo previsto para a presentación de ofertas ou de solicitudes de participación. 

h) As referencias desta Lei á presentación de documentos escritos non obstarán á 
presentación destes por medios electrónicos. Nos procedementos de adxudicación de 
contratos, o envío por medios electrónicos das ofertas poderá facerse en dúas fases, 
transmitindo primeiro a sinatura electrónica da oferta, coa recepción da cal se 
considerará efectuada a súa presentación a todos os efectos, e despois a oferta 
propiamente dita nun prazo máximo de 24 horas; de non se efectuar esta segunda 
remisión no prazo indicado, considerarase que a oferta foi retirada. As copias 
electrónicas dos documentos que deban incorporarse ao expediente, autenticadas coa 
sinatura electrónica recoñecida do órgano administrativo habilitado para a súa 
recepción surtirán iguais efectos e terán igual valor que as copias compulsadas deses 
documentos. 

i) Os formatos dos documentos electrónicos que integran os expedientes de 
contratación deberán axustarse a especificacións publicamente dispoñibles e de uso 
non suxeito a restricións, que garantan a libre e plena accesibilidade a estes polo 
órgano de contratación, os órganos de fiscalización e control, os órganos xurisdicionais 
e os interesados, durante o prazo polo que deba conservarse o expediente. Nos 
procedementos de adxudicación de contratos, os formatos admisibles deberán 
indicarse no anuncio ou nos pregos. 

j) Como requisito para a tramitación de procedementos de adxudicación de 
contratos por medios electrónicos, os órganos de contratación poderán esixir aos 
licitadores a previa inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas 
Clasificadas que corresponda dos datos a que se refiren as letras a) a d) do artigo 
303.1. 

2. Axustándose aos requisitos establecidos no apartado anterior e aos sinalados nas 
normas que regulen con carácter xeral o seu uso no tráfico xurídico, as disposicións de 
desenvolvemento desta Lei establecerán as condicións en que poderán utilizarse 
facturas electrónicas na contratación do sector público. 

Disposición Adicional vixésimo primera.Garantía de accesibilidade para 
persoas con minusvalidez 

No ámbito da contratación pública, a determinación dos medios de comunicación 
admisibles, o deseño dos elementos instrumentais e a implantación dos trámites 
procedimentales, deberán realizarse tendo en conta criterios de accesibilidade 
universal e de deseño para todos, tal e como son definidos estes termos na Lei 
51/2003, do 2 de decembro, de Igualdade de Oportunidades, non Discriminación e 
Accesibilidade Universal das Persoas con Minusvalidez. 
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Disposición Adicional vixésimo séptima.Prácticas contrarias á libre 
competencia 

Os órganos de contratación e a Xunta Consultiva de Contratación Administrativa 
do Estado notificarán á Comisión Nacional da Competencia calquera feitos dos que 
teñan coñecemento no exercicio das súas funcións que poidan constituír infracción á 
lexislación de defensa da competencia. En particular, comunicarán calquera indicio 
de acordo, decisión ou recomendación colectiva, ou práctica concertada ou 
conscientemente paralela entre os licitadores, que teña por obxecto, produza ou 
poida producir o efecto de impedir, restrinxir ou falsear a competencia no proceso de 
contratación. 

Disposición Adicional trixésimo primera.Protección de datos de carácter 
persoal 

1. Os contratos regulados na presente Lei que impliquen o tratamento de datos de 
carácter persoal deberán respectar na súa integridade a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de 
decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a súa normativa de 
desenvolvemento. 

2. Para o caso de que a contratación implique o acceso do contratista a dato de 
carácter persoal do tratamento da cal sexa responsable a entidade contratante, aquel 
terá a consideración de encargado do tratamento. 

Neste suposto, o acceso a eses datos non se considerará comunicación de datos, 
cando se cumpra o previsto no da Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (RCL 
1999, 3058).artículo 12.2 y 3 En todo caso, as previsións do artigo 12.2 da devandita 
Lei deberán de constar por escrito. 

Cando finalice a prestación contractual os datos de carácter persoal deberán ser 
destruídos ou devoltos á entidade contratante responsable, ou ao encargado de 
tratamento que esta designase. 

O terceiro encargado do tratamento conservará debidamente bloqueados os datos 
en tanto puidesen derivarse responsabilidades da súa relación coa entidade 
responsable do tratamento. 

3. No caso de que un terceiro trate datos persoais por conta do contratista, 
encargado do tratamento, deberán de cumprirse os seguintes requisitos: 

a) Que o devandito tratamento se especificara no contrato asinado pola entidade 
contratante e o contratista. 

b) Que o tratamento de datos de carácter persoal se axuste ás instrucións do 
responsable do tratamento. 

c) Que o contratista encargado do tratamento e o terceiro formalicen o contrato nos 
termos previstos no artigo 12.2 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro. 

Nestes casos, o terceiro terá tamén a consideración de encargado do tratamento. 

 

Disposición Adicional trixésimo segunda. 



 

 67

As Agrupacións europeas de cooperación territorial reguladas no Reglamento (CE) 
número 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006 , 
cando teñan o seu domicilio social en España, axustarán a preparación e adxudicación 
dos seus contratos ás normas establecidas nesta Lei para os poderes 
adxudicadores. 

Disposición Transitoria primera.Expedientes iniciados e contratos 
adxudicados con anterioridade á entrada en vigor desta Lei 

1. Os expedientes de contratación iniciados antes da entrada en vigor desta Lei 
rexeranse pola normativa anterior. PARA estes efectos entenderase que os expedientes 
de contratación foron iniciados se se publicase a correspondente convocatoria do 
procedemento de adxudicación do contrato. No caso de procedementos negociados, 
para determinar o momento de iniciación tomarase en conta a data de aprobación dos 
pregos. 

Disposición Transitoria cuarta. Rexistros de licitadores 

1. Regulamentariamente regularase o funcionamento do Rexistro Oficial de 
Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado, e determinarase o momento a partir 
do cal estará operativo, subsistindo, ata entón, os rexistros voluntarios de licitadores 
que se creasen ata a entrada en vigor da presente Lei conforme ao disposto na do 
Texto Refundido da Lei dedisposición adicional decimoquinta Contratos das 
Administracións Públicas, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de 
xuño, así como o Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas. 

2. Durante o prazo de seis meses dende a posta en funcionamento do Rexistro 
Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado, a capacidade dos 
empresarios poderá seguir acreditándose ante os órganos de contratación da 
Administración Xeral do Estado e os seus Organismos públicos mediante os 
certificados expedidos polos Rexistros voluntarios de licitadores correspondentes ao 
seu ámbito, o contido da cal poderá ser trasladado ao Rexistro de Licitadores e 
Empresas Clasificadas do Estado conforme ao procedemento e cos requisitos que se 
establezan regulamentariamente. 

Disposición Transitoria sexta.Régimen transitorio dos procedementos de 
adxudicación dos contratos non suxeitos a regulación harmonizada 
celebrados por entidades que non teñen o carácter de Administración 
Pública 

1. A partir da entrada en vigor da Lei, e en tanto non se aproben as instrucións 
internas a que se refire o artigo 175.b), os poderes adxudicadores que non teñan o 
carácter de Administracións Públicas rexeranse, para a adxudicación de contratos non 
suxeitos a regulación harmonizada, polas normas establecidas no artigo 174. 

2. Estas normas deberán igualmente aplicarse polas restantes entidades do sector 
público que non teñan o carácter de Administracións Públicas para a adxudicación de 
contratos, en tanto non aproben as instrucións previstas no artigo 176.3. 

Disposición Transitoria séptima.Aplicación anticipada da delimitación 
do ámbito subxectivo de aplicación da Lei 



 

 68

1. Ata a entrada en vigor desta Lei, as normas da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas, Texto Refundido aprobado polo Real Decreto Lexislativo 
2/2000, do 16 de xuño, aplicaranse nos seguintes termos: 

b) Os entes, organismos e entidades que sexan poderes adxudicadores 
conforme ao artigo 3.3 desta Lei e non teñan o carácter de Administracións Públicas de 
acordo co artigo 1 da Lei de Contratos das Administracións Públicas, aplicarán as 
normas da devandita Lei relativas á capacidade das empresas, publicidade, 
procedementos de licitación, formas de adxudicación e réxime de recursos e medidas 
preventivos, cando celebren contratos de obras de contía igual ou superior a 5.278.000 
euros, excluídos o Imposto sobre o Valor Engadido, e contratos de subministración, de 
consultoría e asistencia e de servizos de contía igual ou superior a 211.000 euros, con 
exclusión, igualmente, do referido imposto. En contratos distintos aos mencionados, 
estes entes, organismos ou entidades observarán os principios de publicidade, 
concorrencia, non discriminación e igualdade de trato. 

2. Igualmente, ata a entrada en vigor da presente Lei, as normas de Lei de 
Contratos das Administracións Públicas relativas á capacidade das empresas, 
publicidade, procedementos de licitación, formas de adxudicación e réxime de 
recursos e medidas preventivos serán aplicables aos contratos de obras que teñan por 
obxecto actividades de enxeñaría civil da sección F, división 45, grupos 45.2 de 
Nomenclatura Xeneral de Actividades Económicas das Comunidades Europeas 
(NACE), ou a construción de hospitais, centros deportivos, recreativos ou de ocio, 
edificios escolares ou universitarios e edificios de uso administrativo, así como aos 
contratos de consultoría e asistencia e de servizos que estean relacionados cos 
contratos de obras mencionados, cando sexan subvencionados directamente por entes, 
organismos ou entidades dos mencionados nas letras a) ou b) do apartado anterior en 
máis do 50 por 100 do seu importe, e este, con exclusión do Imposto sobre o Valor 
Engadido, sexa igual ou superior a 5.278.000 euros, se se trata de contratos de obras, 
ou a 211.000 euros, se se trata de calquera outro contrato dos mencionados. 

 

ANEXO I 
Actividades ás que se refire o apartado 1 do artigo 6 

NACE1  

Sección F Construción 

División Grupo Clase Descrición Notas 

Código 
CPV 

45   Construción Esta división comprende: 
•As construcións novas, obras 
de restauración e reparacións 
correntes 

45000000 

 45.1  Preparación de obras  45100000 

  45.11 Demolición de inmobles e 
movementos de terras 

Esta clase comprende: 
•a demolición e derrubamento 
de edificios e outras estruturas 
•a limpeza de entullos 
•o movemento de terras: 
escavación, enchido e 
nivelación de localizacións de 
obras, escavación de gabias, 
rexeitamento de rochas, 
voaduras, etcétera 
•a preparación de explotacións 
mineiras: obras subterráneas, 

45110000 
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rexeitamento de monteira e 
outras actividades de 
preparación de minas 
Esta clase comprende tamén: 
•a drenaxe de localizacións de 
obras 
•a drenaxe de terreos 
agrícolas e forestais 

  45.12 Perforacións e sondaxes Esta clase comprende: 
•as perforacións, sondaxes e 
mostraxes con fins de 
construción, xeofísicos, 
xeolóxicos ou outros 
Esta clase non comprende: 
•a perforación de pozos de 
produción de petróleo e gas 
natural (véxase 11.20) 
•a escavación de pozos de 
minas (véxase 45.25) 
•a perforación de pozos 
hidráulicos (véxase 45.25) 
•a prospección de depósitos 
de petróleo e gas natural e os 
estudios físicos, xeolóxicos ou 
sismográficos (véxase 74.20) 

45120000 

 45.2  Construción xeral de 
inmobles e obras de 
enxeñaría civil 

 45200000 

  45.21 Construción xeral de 
edificios e obras 
singulares de enxeñaría 
civil (pontes, túneles, 
etc.) 

Esta clase comprende: 
•A construción de todo tipo de 
edificios 
•a construción de obras de 
enxeñaría civil: 
•Pontes (incluídos os de 
estradas elevadas), viadutos, 
túneles e ferrocarrís 
metropolitanos 
•redes de enerxía, 
comunicación e condución de 
longa distancia 
•instalacións urbanas de 
canalizacións, redes de 
enerxía e de comunicacións; 
obras urbanas anexas 
•a montaxe «in situ» de 
construcións prefabricadas 
Esta clase non comprende: 
•Os servizos relacionados coa 
extracción de gas e de 
petróleo (véxase 11.20) 
•a montaxe de construcións 
prefabricadas completas a 
partir de pezas de produción 
propia que non sexan de 
formigón (véxanse as divisións 
20, 26 e 28) 
•a construción de estadios, 
piscinas, ximnasios, pistas de 
tenis, campos de golf e outras 
instalacións deportivas, 
excluído os seus edificios 
(véxase 45.23) 
•as instalacións de edificios e 
obras (véxase 45.3) 

45210000 
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•o acabado de edificios e 
obras (véxase 45.4) 
•as actividades de 
arquitectura e enxeñaría 
(véxase 74.20) 
•a dirección de obras de 
construción (véxase 74.20) 

  45.22 Construción de cubertas e 
estruturas de cerramento 

Esta clase comprende: 
•A construción de tellados 
•a cuberta de tellados 
•a impermeabilización de 
edificios e balcóns 

45220000 

  45.23 Construción de 
autoestradas, estradas, 
campos de aterraxe, vías 
férreas e centros 
deportivos 

Esta clase comprende: 
•A construción de 
autoestradas, rúas, estradas e 
outras vías de circulación de 
vehículos e peóns 
•a construción de vías férreas 
•a construción de pistas de 
aterraxe 
•a construción de 
equipamentos de estadios, 
piscinas, ximnasios, pistas de 
tenis, campos de golf e outras 
instalacións deportivas, 
excluídos os seus edificios 
•a pintura de sinais en 
estradas e aparcamentos 
Esta clase non comprende: 
•O movemento de terras 
previo (véxase 45.11) 

45230000 

  45.24 Obras hidráulicas Esta clase comprende a 
construción de: 
•Vías navegables, instalacións 
portuarias e fluviais, portos 
deportivos, esclusas, etcétera 
•pantanos e diques 
•os dragados 
•as obras subterráneas 

45240000 

  45.25 Outras construcións 
especializadas 

Esta clase comprende: 
•As actividades de construción 
que se especialicen nun 
aspecto común a diferentes 
tipos de estrutura e que 
requiran aptitudes ou 
materiais específicos: 
•Obras de cimentación, 
incluída fíncaa de estacas 
•construción e perforación de 
pozos hidráulicos, escavación 
de pozos de minas 
•montaxe de pezas de aceiro 
que non sexan de produción 
propia 
•curvado do aceiro 
•colocación de ladrillos e 
pedra 
•montaxe e desmantelamento 
de estadas e plataformas de 
traballo, incluído o seu aluguer 
•montaxe de chemineas e 
fornos industriais 
Esta clase non comprende: 

45250000 
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•O aluguer de estadas sen 
montaxe nin o 
desmantelamento (véxase 
71.32) 

 45.3  Instalación de edificios e 
obras 

 45300000 

  45.31 Instalación eléctrica Esta clase comprende a 
instalación en edificios e 
outras obras de construción 
de: 
•Cables e material eléctrico 
•sistemas de telecomunicación 
•instalacións de calefacción 
eléctrica 
•antenas de vivendas 
•alarmas contra incendios 
•sistemas de alarma de 
protección contra roubos 
•ascensores e escaleiras 
mecánicas 
•pararraios, etcétera 

45310000 

  45.32 Illamento térmico, 
acústico e antivibratorio 

Esta clase comprende: 
•A instalación en edificios e 
outras obras de construción de 
illamento térmico, acústico ou 
antivibratorio 
Esta clase non comprende: 
•A impermeabilización de 
edificios e balcóns (véxase 
45.22) 

45320000 

  45.33 Fontanaría Esta clase comprende a 
instalación en edificios e 
outras obras de construción 
de: 
•Fontanaría e sanitarios 
•aparatos de gas 
•aparatos e conducións de 
calefacción, ventilación, 
refrixeración ou aire 
acondicionado 
•instalación de extintores 
automáticos de incendios 
Esta clase non comprende: 
•A instalación e reparación de 
instalacións de calefacción 
eléctrica (véxase 45.31) 

45330000 

  45.34 Outras instalacións de 
edificios e obras 

Esta clase comprende: 
•A instalación de sistemas de 
iluminación e sinalización de 
estradas, portos e aeroportos 
•a instalación en edificios e 
outras obras de construción de 
aparatos e dispositivos 
n.c.o.p. 

45340000 

 45.4  Rematado de edificios e 
obras 

 45400000 

  45.41 Revocamiento Esta clase comprende: 
•A aplicación, en edificios e 
outras obras de construción, 
de xeso e estuco interior e 
exterior, incluído os materiais 
de listado correspondentes 

45410000 
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  45.42 Instalacións de carpintaría Esta clase comprende: 
•A instalación de portas, 
ventás e marcos, cociñas 
equipadas, escaleiras, 
mobiliario de traballo e 
similares de madeira ou outros 
materiais, que non sexan de 
produción propia 
•acabados interiores, como 
teitos, revestimentos de 
madeira para paredes, 
tabiques móbiles, etcétera 
Esta clase non comprende: 
•Revestimentos de parqué e 
outras madeiras para chans 
(véxase 45.43) 

45420000 

  45.43 Revestimento de chans e 
paredes 

Esta clase comprende a 
colocación en edificios e outras 
obras de construción de: 
•Revestimentos de cerámica, 
formigón ou pedra tallada para 
chans 
•revestimentos de parqué e 
outras madeiras para paredes 
e chans 
•revestimentos de moqueta e 
linóleo para paredes e chans 
•revestimentos de terrazo, 
mármore, granito ou lousa 
para paredes e chans 
•papeis pintados 

45430000 

  45.44 Pintura e acristalamento Esta clase comprende: 
•A pintura interior e exterior 
de edificios 
•a pintura de obras de 
enxeñaría civil 
•a instalación de cristais, 
espellos, etcétera 
Esta clase non comprende: 
•A instalación de ventás 
(véxase 45.42) 

45440000 

  45.45 Outros acabados de 
edificios e obras 

Esta clase comprende: 
•A instalación de piscinas 
particulares 
•a limpeza ao vapor, con 
chorro de area ou similares, 
do exterior dos edificios 
•outras obras de rematado de 
edificios n.c.o.p. 
Esta clase non comprende: 
•A limpeza interior de edificios 
e obras (véxase 74.70) 

45450000 

 45.5  Aluguer de equipo de 
construción ou demolición 
con operario 

 45500000 

  45.50 Aluguer de equipo de 
construción ou demolición 
con operario 

Esta clase non comprende: 
•O aluguer de equipo e 
maquinaria de construción ou 
demolición desprovisto de 
operario (véxase 71.32) 
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1 En caso de diferentes interpretacións entre CPV e NACE, aplicarase a nomenclatura 
NACE. 

 

ANEXO II 
Servizos aos que se refire o artigo 10 

Categoría Descrición 

Número 
de 

referencia 
CCP1 

Número de referencia 
CPV2 

1 Servizos de mantemento e reparación. 6112, 
6122, 633, 

886 

De 50100000 a 50982000 
(agás 50310000 a 
50324200 e 50116510-9, 
50190000-3, 50229000-6, 
50243000-0) 

2 Servizos de transporte por vía terrestre3, 
incluídos servizos de furgóns blindados e 
servizos de mensaxería, agás transporte 
de correo. 

712 (agás 
71235) 
7512, 
87304 

De 60112000-6 a 
60129300-1 (agás 
60121000 a 60121600, 
60122200-1, 60122230-0), 
e de 64120000-3 a 
64121200-2 

3 Servizos de transporte aéreo: transporte 
de pasaxeiros e carga, agás o transporte 
de correo. 

73 (agás 
7321) 

De 62100000-3 a 
62300000-5 (agás 
62121000-6, 62221000-7) 

4 Transporte de correo por vía terrestre4 e 
por vía aérea. 

71235, 
7321 

60122200-1, 60122230-0, 
62121000-6, 62221000-7 

5 Servizos de telecomunicación. 752 De 64200000-8 a 
64228200-2, 72318000-7, 
e e de 72530000-9 a 
72532000-3 

6 Servizos financeiros: 
a) Servizos de seguros. 
b) Servizos bancarios e de inversiones5. 

ex 81, 
812, 814 

De 66100000-1 a 
66430000-3 e de 
67110000-1 a 67262000-
13 

7 Servizos de informática e servizos 
conexos. 

84 De 50300000-8 a 
50324200-4, de 
72100000-6 a 72591000-4 
(agás 72318000-7 e de 
72530000-9 a 72532000-
3) 

8 Servizos de investigación e desarrollo6. 85 De 73000000-2 a 
73300000-5 (agás 
73200000-4, 73210000-7, 
7322000-0) 

9 Servizos de contabilidade, auditoría e 
contabilidade de libros. 

862 De 74121000 a 74121250-
0 

10 Servizos de investigación de estudios e 
enquisas da opinión pública. 

864 De 74130000-9 a 
74133000-0, e 74423100-
1, 74423110-4 

11 Servizos de consultores de dirección7 e 
servizos conexos. 

865, 866 73200000, 73210000, 
73220000, 7 De 
73200000-4 a 73220000-
0, de 74140000-2 a 
74150000-5 (agás 
74142200-8) e 74420000-
9, 74421000-6, 74423000-
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0, 74423200-2, 74423210-
5, 74871000-5, 93620000-
0 

12 Servizos de arquitectura; servizos de 
enxeñaría e servizos integrados de 
enxeñaría; Servizos de planificación 
urbana e servizos de arquitectura 
paisaxista. Servizos conexos de 
consultores en ciencia e tecnoloxía. 
Servizos de ensaios e análises técnicas. 

867 De 74200000-1 a 
74276400-8, e de 
74310000-5 a 74323100-
0, e 74874000-6 

13 Servizos de publicidade. 871 De 74400000-3 a 
74422000-3 (agás 
74420000-9 e 74421000-
6) 

14 Servizos de limpeza de edificios e 
servizos de administración de bens 
raíces. 

874, 
82201 a 
82206 

De 70300000-4 a 
70340000-6, e de 
74710000-9 a 74760000-4 

15 Servizos editoriais e de imprenta, por 
tarifa ou por contrato. 

88442 De 78000000-7 a 
78400000-1 

16 Servizos de rede de sumidoiros e 
eliminación de desperdicios: servizos de 
saneamento e servizos similares. 

94 De 90100000-8 a 
90320000-6, e 50190000-
3, 50229000-6, 50243000-
0 

17 Servizos de hostalaría e restaurante. 64 De 55000000-0 a 
55524000-9, e de 
93400000-2 a 93411000-2 

18 Servizos de transporte por ferrocarril. 711 60111000-9, e de 
60121000-2 a 60121600-8 

19 Servizos de transporte fluvial e marítimo. 72 De 61000000-5 a 
61530000-9, e de 
63370000-3 a 63372000-7 

20 Servizos de transporte complementarios 
e auxiliares. 

74 662400000-6, 62440000-
8, 62441000-5, 62450000-
1, de 63000000-9 a 
63600000-5 (agás 
63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7), e 74322000-
2, 93610000-7 

21 Servizos xurídicos. 861 De 74110000-3 a 
74114000-1 

22 Servizos de colocación e subministración 
de personal8 

872 De 74500000-4 a 
74540000-6 (agás 
74511000-4), e de 
95000000-2 a 95140000-5 

23 Servizos de investigación e seguridade, 
agás servizos de furgóns blindados. 

873 (agás 
87304) 

De 74600000-5 a 
74620000-1 

24 Servizos de educación e formación 
profesional. 

92 De 80100000-5 a 
80430000-7 

25 Servizos sociais e de saúde. 93 74511000-4, e de 
85000000-9 a 85323000 
(agás 85321000-5 e 
85322000-2) 

26 Servizos de esparexemento, culturais e 
deportivos. 

96 De 74875000-3 a 
74875200-5, e de 
92000000-1 a 92622000-7 
(agás 92230000-2) 

27 Outros servizos.   
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NOTAS 

1 En caso de diferentes interpretacións entre CPV e NACE, aplicarase a nomenclatura 
NACE 

 

2 La Nomenclatura CCP (versión provisional) utilízase para definir o ámbito de 
aplicación da Directiva 93/38/CEE en relación cos contratos de servizos. 

 
3 Regulamento (CE) número 2195/2002 do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de 
novembro de 2002, polo que se aproba o Vocabulario común de contratos públicos 
(CPV). 

 
4 Exceptuando os servizos de transporte por ferrocarril incluídos na categoría 18. 

 
5 Exceptuando os servizos de transporte por ferrocarril incluídos na categoría 18. 

 
6 Exceptuando os servizos financeiros relativos á emisión, compra, venda e 
transferencia de títulos ou outros instrumentos financeiros, e os servizos prestados 
polos bancos centrais. Quedan tamén excluídos os servizos consistentes na adquisición 
ou aluguer, con independencia de cáles sexan as súas modalidades financeiras, de 
terreos, edificios xa existentes ou outros bens inmobles ou relacionados cos dereitos 
sobre os devanditos bens; non obstante, os servizos financeiros prestados ben ao 
mesmo tempo, ben con anterioridade ou posterioridade ao contrato de adquisición ou 
de arrendamento, en calquera das súas formas, se regularán polo disposto na presente 
Directiva. 

 
7 Exceptuando os servizos de investigación e desenvolvemento distintos daqueles os 
resultados dos cales corresponden á entidade adxudicadora para o seu uso exclusivo, 
sempre que esta remunere integramente a prestación do servizo. 

 
8 Exceptuando os servizos de arbitraxe e conciliación. 

 
9 Exceptuando os contratos de traballo. 

 

 
 
 
 

  
 


