
1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 33325,0116

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 37.324,01 €

en LETRA: Trinta e sete mil trescentos vinte e catro 
euros con un céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 087/19

MONTE: Argán de Moncelos

Entidade titular: CMVMC  de Moncelos

Localización: Abadín

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 1674;  1640 

Especie/s: Pinus radiata;  Pinus pinaster 

Contía: 835,22;  858,3 m3 con cortiza.

Precio unitario: 19,83;  19,53 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

666,50 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 48797,7512

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 54.653,48 €

en LETRA: Cincuenta e catro mil seiscentos cincuenta 
e tres euros con cuarenta e oito céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 088/19

MONTE: Corda de Neda

Entidade titular: CMVMC  de Abeledo

Localización: Abadín

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 3528 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 2286,68 m3 con cortiza.

Precio unitario: 21,34 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

975,96 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 65500,4768

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 73.360,53 €

en LETRA: Setenta e tres mil trescentos sesenta euros 
con cincuenta e tres céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 089/19

MONTE: Serra de Regulfe e out.

Entidade titular: CMVMC de Martín

Localización: Bóveda

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 7068 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 2822,08 m3 con cortiza.

Precio unitario: 23,21 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

1.310,01 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 91946,8156

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 102.980,43 €

en LETRA: Cento dous mil novecentos oitenta euros 
con cuarenta e tres céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 090/19

MONTE: Rodela e Touzón

Entidade titular: CMVMC de Viladonga

Localización: Castro de Rei

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 525;  1513 

Especie/s: Pinus pinaster;  Pinus radiata 

Contía: 375,96;  2745,56 m3 con cortiza.

Precio unitario: 24,24;  30,17 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

1.838,94 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 57637,6955

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 64.554,22 €

en LETRA: Sesenta e catro mil cincocentos cincuenta 
e catro euros con vinte e dous céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 091/19

MONTE: Rodela e Gándaras de Castro

Entidade titular: CMVMC de Loentia

Localización: Castro de Rei

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 432;  2250 

Especie/s: Pinus pinaster;  Pinus radiata 

Contía: 393,96;  1662,01 m3 con cortiza.

Precio unitario: 24,34;  28,91 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

1.152,75 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 12863,75

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 14.407,40 €

en LETRA: Catorce mil cuatrocentos sete euros con 
cuarenta céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 092/19

MONTE: Coutado e Pena da Sarna

Entidade titular: Comunidade de Santo André de Barredo

Localización: Castroverde

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 718 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 514,55 m3 con cortiza.

Precio unitario: 25 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

257,27 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable6

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 11047,196

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 12.372,86 €

en LETRA: Doce mil trescentos setenta e dous euros 
con oitenta e seis céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 093/19

MONTE: Corva

Entidade titular: CMVMC de Pino

Localización: Cospeito

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 726 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 492,08 m3 con cortiza.

Precio unitario: 22,45 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

220,94 €

Informe de Patrimonio Cultural/Informe Deputación Provincial de Lugo



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable6

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 36780,6209

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 41.194,30 €

en LETRA: Cuarenta e un mil cento noventa e catro 
euros con trinta céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 094/19

MONTE: Bacariza de Nogueira, do Candedo e Fervedoira

Entidade titular: CMVMC de Nogueira

Localización: Chantada

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 1160;  1292 

Especie/s: Pinus radiata;  Pinus pinaster 

Contía: 720,49;  905,14 m3 con cortiza.

Precio unitario: 22,67;  22,59 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

735,61 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 15561

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 17.428,32 €

en LETRA: Dazasete mil cuatrocentos vinte e oito 
euros con trinta e dous céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 095/19

MONTE: De Carballal

Entidade titular: CMVMC de Carballal

Localización: Folgoso do Courel

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 5522 

Especie/s: Pinus pinaster 

Contía: 2223 m3 con cortiza.

Precio unitario: 7 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

311,22 €

Informe de Patrimonio Cultural/Informe Rede Natura/Informe Confeder



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 37713,95

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 42.239,62 €

en LETRA: Cuarenta e dous mil douscentos trinta e 
nove euros con sesenta e dous céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 096/19

MONTE: Viladriz

Entidade titular: Montes Abertales de Viladriz

Localización: Fonsagrada

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 4397 

Especie/s: Pinus pinaster 

Contía: 4090,45 m3 con cortiza.

Precio unitario: 9,22 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

754,28 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 33308

IVE APLICABLE (%): 21,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 40.302,68 €

en LETRA: Cuarenta mil trescentos dous euros con 
sesenta e oito céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 097/19

MONTE: Vieiro

Entidade titular: Xunta de Galicia

Localización: Fonsagrada

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 1350 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 1514 m3 con cortiza.

Precio unitario: 22 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

666,16 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 55742,5

IVE APLICABLE (%): 21,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 67.448,43 €

en LETRA: Sesenta e sete mil cuatrocentos cuarenta e 
oito euros con cuarenta e dous céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 098/19

MONTE: Vieiro

Entidade titular: Xunta de Galicia

Localización: Fonsagrada

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 5069 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 2533,75 m3 con cortiza.

Precio unitario: 22 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

1.114,85 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 69094,08

IVE APLICABLE (%): 21,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 83.603,84 €

en LETRA: Oitenta e tres mil seiscentos tres euros con 
oitenta e catro céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 099/19

MONTE: Vieiro

Entidade titular: Xunta de Galicia

Localización: Fonsagrada

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 5980 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 3140,64 m3 con cortiza.

Precio unitario: 22 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

1.381,88 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 27666,4

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 30.986,37 €

en LETRA: Trinta mil novecentos oitenta e seis euros 
con trinta e sete céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 100/19

MONTE: De Anafreita

Entidade titular: Comunidade de Anafreita

Localización: Friol

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 958;  28 

Especie/s: Pinus radiata;  Pinus sylvestris 

Contía: 1386,41;  4,84 m3 con cortiza.

Precio unitario: 19,89;  18,74 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

553,33 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 10653,1776

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 11.931,56 €

en LETRA: Once mil novecentos trinta e un euros con 
cincuenta e seis céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 101/19

MONTE: De Anafreita

Entidade titular: Comunidade de Anafreita

Localización: Friol

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 586 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 541,32 m3 con cortiza.

Precio unitario: 19,68 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

213,06 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable6

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 25695,2808

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 28.778,71 €

en LETRA: Vinte e oito mil setecentos setenta e oito 
euros con setenta e un céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 102/19

MONTE: De Carlín

Entidade titular: CMVMC de Carlín

Localización: Friol

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 2521;  350;  987 

Especie/s: Pinus radiata;  Pinus pinaster;  Mezcla de frondosas 

Contía: 1130,57;  121,78;  197,4 m3 con cortiza.

Precio unitario: 19,28;  19,04;  8 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

513,91 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 12105,5295

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 13.558,19 €

en LETRA: Trece mil cincocentos cincuenta e oito 
euros con dazanove céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 103/19

MONTE: De Xiá

Entidade titular: Comunidade de Xiá

Localización: Friol

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 1045 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 573,45 m3 con cortiza.

Precio unitario: 21,11 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

242,11 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable6

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 14350,33

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 16.072,37 €

en LETRA: Dazaséis mil setenta e dous euros con 
trinta e sete céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 104/19

MONTE: Mariz

Entidade titular: CMVMC de Mariz

Localización: Guitiriz

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 479 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 585,25 m3 con cortiza.

Precio unitario: 24,52 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

287,01 €

Informe de Patrimonio Cultural/Informe Confederación Hidrográfica Miñ



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable6

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 13239,43

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 14.828,16 €

en LETRA: Catorce mil oitocentos vinte e oito euros 
con dazaséis céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 105/19

MONTE: Guntín

Entidade titular: CMVMC de Guntín

Localización: Guntín

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 2514;  402 

Especie/s: Pinus radiata;  Eucalyptus sp 

Contía: 739,21;  79,33 m3 con cortiza.

Precio unitario: 16,22;  15,75 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

264,79 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable6

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 23257,12

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 26.047,97 €

en LETRA: Vinte e séis mil cuarenta e sete euros con 
noventa e sete céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 106/19

MONTE: Illoa Ferradal e a Chá

Entidade titular: Veciños da Parroquia de Armeá (agás Leirad

Localización: Láncara

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 1634 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 1067,33 m3 con cortiza.

Precio unitario: 21,79 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

465,14 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 46745,44

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 52.354,89 €

en LETRA: Cincuenta e dous mil trescentos cincuenta 
e catro euros con oitenta e nove céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 107/19

MONTE: Illoa

Entidade titular: CMVMC de Cedrón e Xusaos

Localización: Láncara

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 1722 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 1669,48 m3 con cortiza.

Precio unitario: 28 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

934,91 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 17197,2

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 19.260,86 €

en LETRA: Dazanove mil douscentos sesenta euros 
con oitenta e seis céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 108/19

MONTE: Illoa

Entidade titular: CMVMC de Lama

Localización: Láncara

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 894 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 716,55 m3 con cortiza.

Precio unitario: 24 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

343,94 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable6

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 73984,9211

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 82.863,11 €

en LETRA: Oitenta e dous mil oitocentos sesenta e 
tres euros con once céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 109/19

MONTE: Arco de Santa Mariña e Penalba

Entidade titular: CMVMC de Teixeiro

Localización: Lugo

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 1633 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 3120,41 m3 con cortiza.

Precio unitario: 23,71 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

1.479,70 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 59892,5842

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 67.079,69 €

en LETRA: Sesenta e sete mil setenta e nove euros 
con sesenta e nove céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 110/19

MONTE: Arco de Santa Mariña e Penalba

Entidade titular: CMVMC de Teixeiro

Localización: Lugo

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 1680 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 2528,18 m3 con cortiza.

Precio unitario: 23,69 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

1.197,85 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 70984,4206

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 79.502,55 €

en LETRA: Setenta e nove mil cincocentos dous euros 
con cincuenta e cinco céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 111/19

MONTE: Arco de Santa Mariña e Penalba

Entidade titular: CMVMC de Teixeiro

Localización: Lugo

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 1666 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 2993,86 m3 con cortiza.

Precio unitario: 23,71 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

1.419,69 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 28375

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 31.780,00 €

en LETRA: Trinta e un mil setecentos oitenta euros

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 112/19

MONTE: Serra Pequena, Moncaio e out.

Entidade titular: Comunidade de Reigada

Localización: Monforte de Lemos

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 969 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 1135 m3 con cortiza.

Precio unitario: 25 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

567,50 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 85042,69

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 95.247,81 €

en LETRA: Noventa e cinco mil douscentos cuarenta e 
sete euros con oitenta e un céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 113/19

MONTE: Pol

Entidade titular: CMVMC de Pol

Localización: Monterroso

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 3070 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 2963,16 m3 con cortiza.

Precio unitario: 28,7 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

1.700,85 €

Informe de Patrimonio Cultural/Informe Augas de Galicia



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 21835,6566

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 24.455,94 €

en LETRA: Vinte e catro mil cuatrocentos cincuenta e 
cinco euros con noventa e catro céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 114/19

MONTE: Sampaio

Entidade titular: Comunidade de Següín

Localización: Pantón

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 842;  70 

Especie/s: Pinus radiata;  Pinus pinaster 

Contía: 736,21;  42,33 m3 con cortiza.

Precio unitario: 28,11;  26,95 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

436,71 €

Informe Cultura/CH Miño-Sil/Deputación Lugo



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable6

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 45636,7272

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 51.113,13 €

en LETRA: Cincuenta e un mil cento trece euros con 
trece céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 115/19

MONTE: Sampaio

Entidade titular: Comunidade de Següín

Localización: Pantón

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 1735;  150 

Especie/s: Pinus radiata;  Pinus pinaster 

Contía: 1613,96;  51 m3 con cortiza.

Precio unitario: 27,57;  22,35 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

912,73 €

Informe Cultura/CH Miño-Sil/Deputación Lugo



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 26255,4624

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 29.406,12 €

en LETRA: Vinte e nove mil cuatrocentos seis euros 
con doce céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 116/19

MONTE: Montareda e Corredoira

Entidade titular: CMVMC  de Saldanxe

Localización: A Pastoriza

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 1360 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 1176,32 m3 con cortiza.

Precio unitario: 22,32 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

525,11 €

Informe de Patrimonio Cultural/Informe de Infraestruturas



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 54683,5527

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 61.245,58 €

en LETRA: Sesenta e un mil douscentos cuarenta e 
cinco euros con cincuenta e oito céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 117/19

MONTE: Arufe de Aldoar

Entidade titular: Comunidade de Arufe, Fontefreixo e out.

Localización: A Pastoriza

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 1571 

Especie/s: Pinus radiata 

Contía: 2039,67 m3 con cortiza.

Precio unitario: 26,81 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

1.093,67 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 16324

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 18.282,88 €

en LETRA: Dazaoito mil douscentos oitenta e dous 
euros con oitenta e oito céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 118/19

MONTE: Veneira

Entidade titular: CMVMC de Veneira de Roques

Localización: Pobra de Brollón

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 2272 

Especie/s: Pinus sylvestris 

Contía: 742 m3 con cortiza.

Precio unitario: 22 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

326,48 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable6

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 40464

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 45.319,68 €

en LETRA: Cuarenta e cinco mil trescentos dazanove 
euros con sesenta e oito céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 119/19

MONTE: Salcedo e Bairán

Entidade titular: CMVMC de Salcedo e Bairán

Localización: Pobra de Brollón

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 3840 

Especie/s: Pinus pinaster 

Contía: 1686 m3 con cortiza.

Precio unitario: 24 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

809,28 €

Informe de Patrimonio Cultural/Informe Rede Natura



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 18000

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 20.160,00 €

en LETRA: Vinte mil cento sesenta euros

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 120/19

MONTE: Penido e Cazola

Entidade titular: CMVMC de Mazo de Santigoso (Folgoso do 

Localización: Pobra de Brollón

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 2015 

Especie/s: Pinus pinaster 

Contía: 1200 m3 con cortiza.

Precio unitario: 15 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

360,00 €

Informe Patrimonio Cultural/ Rede Natura/Deputación Lugo



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 31966

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 35.801,92 €

en LETRA: Trinta e cinco mil oitocentos un euros con 
noventa e dous céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 121/19

MONTE: Pedriñeira e Costa

Entidade titular: CMVMC de Vilachá

Localización: Pobra de Brollón

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 628;  274;  1279 

Especie/s: Pinus pinaster;  Pinus sylvestris;  Pinus radiata 

Contía: 282;  47;  1124 m3 con cortiza.

Precio unitario: 22;  22;  22 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

639,32 €

Informe Patrimonio Cultural/CH Miño-Sil



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 19139,56

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 21.436,31 €

en LETRA: Veinte e un mil cuatrocentos trinta e seis 
euros con trinta e un céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 122/19

MONTE: Nespereira

Entidade titular: CMVMC de Nespereira

Localización: Portomarín

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 859;  62 

Especie/s: Pinus radiata;  Pinus pinaster 

Contía: 692,29;  13,19 m3 con cortiza.

Precio unitario: 27,36;  15,05 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

382,79 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable6

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 6706

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 7.510,72 €

en LETRA: Sete mil cincocentos dez euros con setenta 
e dous céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 123/19

MONTE: Nocedo

Entidade titular: CMVMC de Nocedo

Localización: Quiroga

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 1617 

Especie/s: Pinus pinaster 

Contía: 479 m3 con cortiza.

Precio unitario: 14 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

134,12 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable6

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 5404,8

IVE APLICABLE (%): 21,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 6.539,81 €

en LETRA: Seis mil cincocentos trinta e nove euros 
con oitenta e un céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 124/19

MONTE: Figueiredo

Entidade titular: CMVMC dos Vales Pobos de Figueiredo

Localización: Ribas de Sil

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 3739 

Especie/s: Pinus pinaster 

Contía: 563 m3 con cortiza.

Precio unitario: 9,6 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

108,10 €

Informe Cultura/CH Miño-Sil



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable6

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 22780

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 25.513,60 €

en LETRA: Vinte e cinco mil cincocentos trece euros 
con sesenta céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 125/19

MONTE: Sarandeiras e Remeite

Entidade titular: CMVMC  de Rairós

Localización: Ribas de Sil

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 2403 

Especie/s: Pinus pinaster 

Contía: 1139 m3 con cortiza.

Precio unitario: 20 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

455,60 €

Informe de Patrimonio Cultural



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 76242,32

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 85.391,40 €

en LETRA: Oitenta e cinco mil trescentos noventa e 
un euros con cuarenta céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 126/19

MONTE: Buio

Entidade titular: CMVMC de Boimente

Localización: Viveiro

Motivo da corta: Quenda

Cousa certa: 3646 

Especie/s: Pinus pinaster 

Contía: 3465,56 m3 con cortiza.

Precio unitario: 22 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

1.524,85 €

Informe de Patrimonio Cultural/Informe de Augas de Galicia



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.





1.- Obxeto do contrato

5.- Prezo de saída/taxaxión

Prezo base (sen IVE): 23887,42

IVE APLICABLE (%): 12,00

Prezo (con IVE) en CIFRA: 26.753,91 €

en LETRA: Vinte e séis mil setecentos cincuenta e tres 
euros con noventa e un céntimos

Realización do aproveitamento, e de ser o caso, posterior restauración da cuberta xetal dun lote de madeira 
situada en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Publicidade:

Diario Oficial de Galicia.

3.- Características do lote de madeira

LOTE: 127/19

MONTE: Laxamoura

Entidade titular: CMVMC S. Isidro del Monte

Localización: Xove

Motivo da corta: Adaptación 
de distancias

Cousa certa: 1231;  489;  549;  59 

Especie/s: Pinus sylvestris;  Pinus pinaster;  Pinus radiata;  Eucalitpus globulus 

Contía: 574,6;  322,92;  176,34;  8,75 m3 con cortiza.

Precio unitario: 22;  22;  22;  30 €/m3 con cortiza.

4.- Características do aproveitamento e restauración

As caracteríticas do aproveitamento, e de ser o caso, a posterior restauración da cuberta vexetal, virán 
detalladas no prego de prescricións técnicas partitulares.

6.- Modalidade de execución:

A Risco e ventura.

ANEXO IV

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

          

 

                
 

  

 



7.- Documentos que revisten carácter contractual

Sen prexuízo das obrigas adicionais asumidas polo adxudicatario ao formular a súa proposición, revestirán 
carácter contractual os seguintes documentos e na seguinte prelación en caso de contraqdición:

- Prego de cláusulas administrativas particulares

- Prego de prescripcións técnicas particulares

- Os planos do proxecto

- Documento de formalización

- As condicións á execución que constan nos informes preceptivos en virtude da lexislación sectorial de 
aplicación

8.- Medios de acreditación da solvencia económica e financeira:

A solvencia económica e financeira deberá probarse por medio dunha declaración sobre o volume global de 
negocios, ou ben sobre o volume de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor 
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de 
actividades do empresario e de presentación das ofertas por importe igual ou superior ao esixido no 
anuncio de licitación e nos pregos do contrato, segundo se establece no artigo 87.1.a) da LCSP.                  No 
caso de presentar unha declaración da cifra de negocio da sociedade, reputarase solvente aquela que teña 
un volume de negocio superior ao do orzamento base de licitación.

9.- Medios de acreditación da técnica:

Reputarase solvente o licitador que:

1) Presente declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispoñerá para a 
execución das obras, debéndose achegar, a tal efecto, copia da documentación acreditativa da pertenza da 
maquinaria e material, ou certificado de dispoñibilidade de ditos medios.

2) Si          Non         Certificado de cadea de custodia para as superficies baixo xestión forestal sostible a través 
da norma UNE 162000 ou consonte aos estándares FSC, segundo sexa aplicable.

10.- Fianza provisional (2%):

X

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.

477,75 €

Informe Cultura/Rede Natura/Augas de Galicia



11.- Criterio de adxudicación:

UNICRITERIO: O prezo de licitación máis alto.

12.- Prazo de execución (meses)

Prorrogable18

13.- Fianza definitiva (5%) e, de ser o caso, fianza complementaria (5%)

                                             

14.- Prazo de garantía

No caso de esixirse, no prego de prescricións técnicas particulares, a restauración da cuberta vexetal, o prazo 
de garantía será dun ano a partir do día seguinte ao da acta de recepción.

Lugo,

O xefe do Servizo de Montes

-Miguel A. Cela González

5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

de acordo co artigo 106 da LCSP, debido os prexuízos asociados a non execución da corta de 
madeira.




