INSTRUCIÓNS POLAS QUE SE REGULAN OS PROCEDEMENTOS DE
CONTRATACIÓN DA ASOCIACIÓN FORESTAL DE GALICIA (AFG)
A Asociación Forestal de Galicia (en adiante, AFG) é unha entidade privada sen ánimo de lucro,
creada en Santiago de Compostela en 1986 e inscrita co número 2004/007827-1 no Rexistro
Central de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia.
Actualmente participa en 3 programas europeos: LIFE, INTERREG POCTEP E INTERREG SUDOE
que se financian con fondos propios e fondos públicos.
O apartado h) do art. 3.1 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de Contratos do Sector Público
(LCSP) inclúe como sector público aos efectos da Lei, entre outros, a:
“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 a máis da metade
dos membros do seu órgano de administración, dirección ou vixilancia.”

A AFG non é Administración pública, nin forma parte do sector público e, en consecuencia, non
ostenta a condición de poder adxudicador, se ben pretende que os contratos incluídos no
ámbito de programas de cooperación territorial europea transnacionais e interrexionais
deberán axustarse aos principios de publicidade, concorrencia, transparencia,
confidencialidade, igualdade e non discriminación, debendo efectuarse a adxudicación en
forma que recaia na oferta máis vantaxosa debendo poñerse a disposición de todos os
interesados en participar nos procedementos de adxudicación de contratos regulados por elas.

DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1 Entidade contratante.
A entidade contratante é a Asociación Forestal de Galicia (en adiante, AFG) que reviste a
forma xurídica de asociación sen ánimo de lucro.
Artigo 2. Obxecto social ou finalidade.
Os seus fins principais son defender os intereses profesionais dos seus membros,
representalos ante as administracións públicas, a industria forestal e as entidades relacionadas
co sector forestal, así como realizar todas aquelas actividades que melloren a silvicultura e a
xestión sostible dos montes dos seus socios e que contribúan a aumentar a rendibilidade e
calidade dos recursos forestais galegos. En particular, apoiar e impulsar a investigación forestal
e propor liñas e proxectos de investigación que respondan ás necesidades dos silvicultores
galegos.
O equipo técnico e administrativo da AFG ocúpase de prestarlle ós silvicultores apoio e
asistencia técnica en todas aquelas cuestións relacionadas co monte e a propiedade. Entre os
servizos máis demandados polos socios pódense destacar: asesoramento e asistencia técnica
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en materia forestal, xestión de montes veciñais e de montes particulares, asesoramento en
procedementos xurídicos e administrativos no ámbito forestal, asesoramento en fiscalidade
forestal, organización de poxas, realización de informes técnicos e peritacións, tramitación de
axudas públicas e asistencia técnica para a constitución de agrupacións forestais.
Artigo 3. Ámbito obxectivo de aplicación destas instrucións.
As regras contidas nestas instrucións serán de aplicación aos contratos onerosos que
celebre a AFG e que queden incluídos dentro do ámbito de aplicación da LCSP.
Artigo 4. Natureza xurídica dos contratos celebrados pola AFG.
Os contratos celebrados pola AFG teñen a consideración de contratos privados.
A orde xurisdicional civil será a competente para coñecer e resolver as controversias que
podan xurdir nos contratos celebrados pola AFG, salvo se a controversia xurde na
preparación e adxudicación de contratos suxeitos á regulación h armonizada, en cuxo
caso a orde xurisdicional competente será a do contencioso administrativo.
Artigo 5. O perfil do contratante.
De acordo co previsto no artigo 42 da LCSP, co fin de asegurar a transparencia e o acceso
público á información relativa á súa actividade contractual, a A F G pon a disposición o
s e u perfil do contratante na súa páxina web institucional (www.asociacionforestal.gal).
A AFG servirase do seu perfil do contratante como medio principal para publicar e difundir
calquera dato e información relativa á súa actividade contractual, sen prexuízo da utilización
de outros medios de publicidade nos casos esixidos pola normativa que resulte de
aplicación ou cando así o recomende a natureza da información que se pretenda difundir.
Publicaranse as licitacións abertas e os contratos adxudicados, así como calquera outra
información que se estime conveniente.
Para os cualificados como contratos menores no artigo nº 11 deste documento non será
obrigatorio recorrer a este procedemento de publicidade a través do perfil do contratante.
Artigo 6. Órgano de contratación.
O órgano de valoración das ofertas e da contratación é o presidente da asociación, segundo
o establecido no estatutos da AFG.
Deberán terse en conta, ademais, no seu caso, os acordos de delegación que poda realizar a
Xunta de Goberno a favor do presidente, segundo posibilidade establecida nos estatutos da
AFG.
Os pregos de contratos por importe superior aos valores SARA (artigo 7) requirirán sempre
a aprobación da Xunta de Goberno.

REXIME APLICABLE AOS CONTRATOS SUXEITOS A REGULACIÓN HARMONIZADA
Artigo 7. Contratos suxeitos a regulación harmonizada.
1. Son contratos suxeitos a unha regulación harmonizada (SARA) os definidos como
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tales na LCSP pero con un carácter internacional ao seren o resultado dun
desenvolvemento das Directivas europeas nas que se establecen unha serie de
requisitos subxectivos, obxectivos e de contía.
2. As cantidades de referencia a partires das cales son de aplicación son:
a) Os contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior a 5.548.000

euros.

b) Os contratos de concesión de obra pública cuxo valor estimado sexa igual ou

superior a 4.845.000 euros.

c) Os contratos de subministro cuxo valor estimado sexa igual ou superior a

221.000 euros.

d) Os contratos de servizos comprendidos nas categorías 1 a 16 do Anexo II da LCSP

cuxo valor estimado sexa igual ou superior a 221.000 euros.

e) Os contratos de colaboración entre o sector público e o sector privado en

tódolos casos.

3. Así mesmo, terán a consideración de contratos suxeitos a regulación harmonizada
aqueles contratos celebrados pola AFG que, non estando comprendidos no apartado
anterior, sexan cualificados como tales polos artigos 13 a 17 da LCSP.
4. Todos os importes contidos no presente artigo enténdense sen incluír o Imposto
sobre o Valor Engadido e actualizaranse automaticamente coa incorporación polo
Estado á normativa sobre contratación pública da actualización dos limiares
establecidos nas directivas europeas.
Artigo 8. Preparación, adxudicación, efectos e extinción dos contratos suxeitos a regulación
harmonizada celebrados pola AFG .

3

1.

O réxime xurídico aplicable á preparación dos contratos celebrados pola AFG y que
estean suxeitos a regulación harmonizada é o previsto na LCSP.

2.

O réxime xurídico aplicable á adxudicación dos contratos celebrados pola AFG e que
estean suxeitos a regulación harmonizada é o previsto na LCSP coas adaptacións
introducidas polo artigo 174 da mesma LCSP.

3.

O réxime xurídico aplicable aos efectos e extinción dos contratos suxeitos a
regulación harmonizada celebrados pola AFG será o establecido nas presentes
instrucións, nos correspondentes pregos de condicións particulares e de
prescricións técnicas que rexan a licitación e na oferta presentada polo contratista e
que fose determinante da adxudicación.

RÉXIME APLICABLE AOS CONTRATOS QUE NON ESTEAN SUXEITOS A REGULACIÓN
HARMONIZADA
Artigo 9. Contratos que non estean suxeitos a regulación harmonizada1.
1.

Enténdese por contratos que non estean suxeitos a unha regulación harmonizada
todos aqueles contratos distintos dos incluídos no artigo 9 das presentes
instrucións.

2.

A persoa natural ou xurídica que pretenda contratar con AFG deberá ter:
a) Plena capacidade de obrar.
b) Reunir os requisitos mínimos de solvencia económica, financeira, técnica e
profesional.
c) Non deberá estar incursa en ningunha das prohibicións de contratar previstas na
LCSP.

Non será necesario que quede acreditado no expediente o cumprimento destes requisitos
por parte do adxudicatario nos contratos menores.
Polo contrario, deberá quedar acreditado no expediente o cumprimento destes requisitos
por parte do adxudicatario n o resto dos contratos, nos cales se esixe a súa
formalización escrita.
1.

Non obstante, a AFG poderá esixir ao adxudicatario a acreditación da súa aptitude
para contratar, en calquera suposto de contratación que estime conveniente.

2.

A forma de acreditar o adxudicatario a súa aptitude para contratar queda regulada
no art. 25 destas instrucións.

3.

No cálculo do valor estimado dos contratos aos efectos de seleccionar o
procedemento aplicable para a contratación non se incluirá o Imposto sobre o Valor
Engadido.

PROCEDEMENTOS DE CONTRATACIÓN NON SUXEITOS A REGULACIÓN
HARMONIZADA.
Artigo 10. Procedementos utilizables
A AFG utilizará os seguintes procedementos, segundo a regulación contida nestas
instrucións e, no seu caso, aqueles outros previstos na LCSP, aténdose, nese caso, á
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Cadro resumo
OBRAS

SERVIZOS E SUBMINISTROS

Ata 30.000 €: un orzamento

Ata 6.000 €: un orzamento

30.000,01-40.000: tres orzamentos
40.000,01-importes SARA: publicidade
perfil+instrución+pregos+ formalización contrato

6.000,01-15.000 €: tres orzamentos
15.000,01-50.000 €: tres ofertas +documento con
características básicas do contrato + formalización contrato
50.000,01-importes SARA: publicidade
perfil+instrución+pregos+formalización contrato

+ Importes SARA: suxeición a LCSP

+Importes SARA: suxeición a LCSP
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regulación establecida na propia LCSP.
a) Contratos menores
b) Contratos de subministros e servizos de importes comprendidos entre 15.000 € e
40.000 €
c) Contratos de obra, servizos e subministros de importe superior a 40.000 €
d) Contratación directa de obras, servizos e subministros independentemente da súa
cantidade
e) Diálogo competitivo
f) Concurso de proxectos
g) Calquera outro regulado na LCSP
Artigo 11. Contratos menores
1.

Enténdese por contratos menores os contratos de obras de importe hasta
40.000,00 euros e os contratos de servizos e subministros de importe hasta
15.000,00 euros.

2.

Estes contratos caracterízanse por non esixirse a súa formalización escrita.

3.

Con carácter xeral, coas puntualizacións establecidas no apartado 4º e 5 º deste
artigo, nestes contratos bastará a solicitude dun orzamento de obras, servizos e
subministros por parte do contratante. No contrato de obras elaborarase
orzamento das obras e o proxecto cando as normas especiais así o requiran.

4.

No caso de contratos de subministros e servizos de importes superiores a 6.000 €,
deberán solicitarse, polo menos, tres orzamentos.

5.

No caso de contratos de obras de importe superior a 30.000 €, deberán solicitarse,
polo menos, tres orzamentos.

6.

Por parte da contratante, poderase proceder á adxudicación directa destes
contratos a calquera empresario que conte con capacidade de obrar, non estea
incurso nas prohibicións e ostente a necesaria habilitación que se precise segundo
o obxecto do contrato, sen que sexa necesario acreditar no expediente o
cumprimento destes extremos.

7.

Se a adxudicación realízase sobre unha oferta que non é a economicamente máis
vantaxosa, deberá motivarse no informe.

Artigo 12. Contratos de subministros e servizos de importes comprendidos entre 15.000 € e
50.000 €
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1.

Neste tipo de contratos solicitaranse polo menos tres ofertas.

2.

Formularase polo xestor do contrato un documento no que se sinalen as
características básicas do subministro ou servizo a contratar, indicándolle
que o adxudicatario deberá presentar a documentación acreditativa da plena
capacidade de obrar, do cumprimento dos requisitos mínimos de solvencia
económica, financeira, técnica e profesional e declaración responsable de non
estar incurso en ningunha das prohibicións de contratar previstas no art. 49.1 da
LCSP.

3.

Poderá negociarse polo xestor do contrato entre os ofertantes en condicións de
igualdade, sen establecer distincións que poidan entenderse como
discriminatorias e sen facilitar información que poda dar vantaxe a
determinados licitadores sobre outros.

4.

Se a adxudicación se realiza sobre unha oferta que non é a máis vantaxosa
economicamente, deberá motivarse no informe.

5.

Ao ofertante sobre o q u e r e c a e s e a proposta de contratación,
comunicaráselle polo xestor do contrato esta circunstancia, sinalándolle a
documentación que ten que aportar para proceder á súa adxudicación.

6.

A adxudicación notificaráselle a todos os empresarios que presentaron oferta.

7.

Posteriormente procederase a formalizar o contrato.

8.

No expediente deberase deixar constancia das invitacións cursadas, das ofertas
recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeitamento, coa valoración
das mesmas.

Artigo 13. Contratos de obra, servizos e subministros de importes superiores a 40.000 €
1.

O x e s t o r d o c o n t r a t o formulará as condicións técnicas e xurídicas ás que se
supedita a contratación que se plasmarán por escrito nun 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, no seu caso, os licitadores ou o
adxudicatario, e os requisitos para acreditar a aptitude para contratar, sendo
de aplicación, así mesmo, o disposto na LCSP en relación coa subrogación de
traballadores. Sinalarase, así mesmo, a persoa responsable do contrato. Estes
pregos serán parte integrante do contrato.

2 . Publicarase o prego no perfil do contratante da páxina web, sen prexuízo doutras

publicacións adicionais que poidan estimarse convenientes.
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3.

P o d e r a s e negociar entre os ofertantes en condicións de igualdade, sen
establecer distincións que poidan entenderse como discriminatorias e sen facilitar
información que poda dar vantaxe a determinados licitadores sobre outros.

4.

Corresponderá a valoración das ofertas ao órgano encargado da x estión do
contrato.

5.

Ao empresario seleccionado por ter realizado a oferta economicamente máis
vantaxosa notificaráselle polo xestor do contrato a proposta de adxudicación,
debendo cubrir a documentación que sexa precisa segundo o prego, aportar a
garantía que proceda de ser esixible e os documentos que acrediten a súa aptitude
para contratar.

6.

Aportada a documentación ou cubertos os requisitos de garantía, procederase polo
órgano de contratación á súa adxudicación.

7.

Dentro do prazo establecido a tal efecto no prego que rexa a licitación, procederase
a formalizar o contrato.

8.

No expediente deixarase constancia das ofertas recibidas, a súa valoración, e as
razóns da súa aceptación ou rexeitamento.

9.

A todos os empresarios que tiveran presentado oferta notificaráselles a
adxudicación do contrato.

10. A adxudicación publicarase no perfil do contratante.

Artigo 14. Contratación directa de obras, servizos e subministros con independencia do seu
importe.
Non obstante o disposto anteriormente, poderá aplicarse o procedemento de contratación
directa con independencia do importe da contratación cando por razóns técnicas ou
artísticas ou por motivos relacionados cola protección de dereitos de exclusiva do contrato
este só poda encomendarse a un empresario determinado.
A aplicación da contratación directa en virtude deste punto da instrución requirirá previo
informe motivado do que quedará constancia no procedemento.

PREPARACIÓN, ADXUDICACIÓN, FORMALIZACIÓN E EXECUCIÓN DOS CONTRATOS
Artigo 15. Comunicacións.
Nas comunicacións aos interesados, a AFG poderá servirse do correo electrónico o u o
c o r r e o p o s t a l como medios adecuados e suficientes para a práctica das notificacións
correspondentes.
Artigo 16. Prazos para a recepción de ofertas y solicitudes de participación.
1. A AFG fixará os seguintes prazos mínimos de recepción das ofertas e solicitudes de

participación:

a) Contratos de obras: 13 días.
b) Outros contratos: 8 días.
2. Salvo que no anuncio de licitación, na invitación para participar ou no prego de

condicións particulares se estableza outra cosa, os prazos previstos nos apartados
anteriores entenderanse sempre en días naturais.

3. O cómputo dos prazos previstos nos apartados anteriores comezará a partir do día

seguinte ao da publicación do anuncio ou ao do envío da invitación.

4. No caso de que o último día do prazo para a recepción de ofertas ou de solicitudes

de participación fose sábado ou fose un día inhábil, este prazo entenderase
automaticamente prorrogado ata o día hábil seguinte.

Artigo 17. Lugar para a presentación de ofertas.
Con carácter xeral, salvo que na solicitude de oferta se especifique outra cosa, as ofertas
presentaranse ou se remitirán a Rúa do Vilar, nº 33, 1º, 15705, Santiago de Compostela.
Artigo 18. Adxudicación do contrato.
1. Unha vez seleccionada a oferta máis vantaxosa o órgano de contratación ratificará,
no seu caso, a clasificación das proposicións presentadas, ordenando que se requira
ao licitador elixido para que aporte, en tempo e forma, a documentación
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acreditativa necesaria para a formalización do contrato.
2. Unha vez ratificada a proposta do licitador que presentase a opción máis vantaxosa
a AFG o notificará aos licitadores e, simultaneamente, nos casos de expedientes con
publicidade, o publicará no perfil do contratante.
Artigo 19. Formas de acreditar o adxudicatario a súa aptitude para contratar.
1. A aptitude para contratar deberá quedar acreditada no expediente:
a) En contratos menores. Cando se lle requira pola AFG
b) No resto dos contratos. En todos os casos, na forma que se estableza na
solicitude de oferta o nestas instrucións.
2. A capacidade de obrar. As persoas físicas a acreditarán mediante fotocopia do seu
documento de identidade e as xurídicas mediante a escritura ou documento de
constitución, os estatutos ou o acto fundacional.
3. Reunir os requisitos mínimos de solvencia económica, financeira, técnica e profesional.
Acreditarase con algunha das posibilidades reguladas en na LCSP.
4. O non estar incurso en ningunha das prohibicións de contratar previstas no artigo 49.1
da LCSP, acreditarase mediante declaración responsable e con certificado de estar ao
corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
Artigo 20. Formalización dos contratos.
As partes, coa única excepción dos contratos menores que non teñan especial relevancia
ou interese, formalizarán por escrito os contratos nos termos e prazos que se recollan
nos pregos de condicións particulares que rexan os procedementos, ou no documento
que sinale as características básicas do contrato, así como a oferta do adxudicatario.
Artigo 21. Adxudicación en caso de resolución dun contrato.
No caso d e que durante a fase de execución dun contrato as partes acordasen a
resolución do mesmo, o órgano de contratación poderá acordar unha nova adxudicación a
favor do licitador que obtivese a seguinte mellor valoración no contrato primitivo para
continuar a execución pendente do contrato e polas condicións recollidas na súa oferta
orixinal.
Artigo 22. Execución dos contratos.
1. Os contratos executaranse con estrita suxeición á s condicións recollidas nos mesmos

e nos pregos de condicións particulares, nos pregos de prescricións técnicas e na oferta
determinante da adxudicación, que terán a consideración de documentos contractuais.

2. As partes cumprirán cos seus deberes contractuais coa máxima dilixencia profesional

e con respecto aos correspondentes principios de deontoloxía profesional,
obrigándose ao cumprimento de todo canto sexa esixible de conformidade co
principio da boa fe contractual.
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Artigo 23. Solución de controversias.
1. Para calquera controversia derivada desde contrato ou que garde relación con el,

incluída calquera cuestión relativa á súa existencia, validez ou terminación, as partes
acordan someterse aos tribunais de Santiago de Compostela, renunciando a calquera
outro foro que puidera serlles de aplicación. En contratos internacionais poderá
someter os efectos e a extinción a cortes de arbitraxe internacional.

2. En aqueles casos en que proceda a súa aplicación, os contratos celebrados pola AFG

someteranse ás regras especiais de nulidade contractual e ao réxime especial de
revisión de decisións en materia de contratación e medios alternativos de resolución
de conflitos establecidas na normativa sobre contratación do sector público vixente.

Articulo 24. Modificación destas instrucións.
O presidente é o órgano competente para a aprobación e posterior modificación destas
instrucións de contratación, en virtude das súas competencias residuais, recollidas nos
estatutos da AFG.
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