
 

PREGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS PARTICULARES QUE, COMO LEI 
FUNDAMENTAL DO CONTRATO, REXERÁ O PROCEDEMENTO PARA ADXUDICA-LO 

CONTRATO PARA A “EXPLOTACIÓN DO “BAR-CAFETERÍA DAS INTALACIÓNS DEPORTIVAS 
CASAL” (SALVATERRA DE MIÑO).” 

 
- PROCEDEMENTO ADXUDICACIÓN: ABERTO, CUN ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN. 
- TRAMITACIÓN: ORDINARIA  

 
CAP. I. ELEMENTOS DO CONTRATO. 

1. Obxecto. Necesidades administrativas a satisfacer 
 É obxecto do presente contrato a explotación do “bar-cafetería” das Instalacións Deportivas 
Casal (Salvaterra de Miño).  

 
 Considerando a crise económica e laboral que atravesa España – que segundo os 
entendidos- durará bastante tempo, os ingresos e beneficios que obteña o adxudicatario do bar-
cafetería” das Instalacións Deportivas Casal serán relativamente pequenos. 
 Considerando os gastos que teñen que sufragar os adxudicatarios tales como: abono de 
canon, electricidade, autónomos, facenda, seguridade social, adquisición de electrodomésticos, TV e 
louza; limpeza, mantemento das instalacións incluído mobiliario e TV e as súas reparacións, e Poliza 
de Responsabilidade Civil. 
 Considerando que renunciaron varios adxudicatarios das Cafeterías das Casas Municipais de 
Meder e Leirado polos gastos que ocasionaban e os escasos ingresos segundo manifestaron. Estas 
renuncias son constantes. 
 Considerando que ao non estar adxudicado, perxudícase especialmente os pais, nenos e 
veciños en xeral, polos servizos que presta aos veciños. 
 Polo exposto dedúcese que aínda que o adxudicatario non aboase cantidade algunha, sería 
rendible para o Concello en xeral, polo servizo que presta. 
 Dito café-bar usará os baños públicos das Instalacións Deportivas Casal. 
 

O contrato defínese como administrativo especial, ó amparo do disposto no artigo 19.1.b) do 
Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de 
Contratos do Sector Público. 

A xestión e explotación dos servicios serán de conta do risco e ventura do adxudicatario. 
.- CPV: Considérase o seguinte código segundo a CPV: 55400000-4, 55410000-7 .  
 
2.  Procedemento de adxudicación 

A adxudicación do contrato efectuaráse por procedemento aberto, en aplicación do artigo 157 do 
Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de 
Contratos do Sector Público da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (en 
diante, LCSP). 

 
3. Contraprestación económica ou canon. 

O presente contrato non orixina gastos para a Administración. 
O adxudicatario deberá aboar ó Concello un canon anual mínimo por importe de  247,93 

euros, máis o 21% do IVE, é dicir, un canon mínimo total de 300,00 euros. As ofertas económicas 
efectuaránse á alza partindo de dita cantidade. 
 O adxudicatario deberá aboar igualmente os demais impostos ou taxas que se deriven deste 
contrato. 
 O ingreso do prezo será efectuado polo adxudicatario en calquera das entidades bancarias 
colaboradoras do Concello mediante calquera medio de pago admitido en Dereito, por anos 
adiantados mediante o procedemento de autoliquidación, sen necesidade de liquidación 
previa. O importe do 1º ano, o adxudicatario presentará copia de ter realizado o ingreso nunha 
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entidade bancaria da vila no momento da sinatura do contrato, e os importes dos anos 
seguintes ingresaranse antes de iniciar o ano correspondente. 
 
4. Duración do contrato. 
 O contrato outórgase polo prazo de dous anos a partir da formalización do contrato, e poderá 
ser prorrogado, por mutuo acordo das partes antes do remate deste, sen que a duración total do 
contrato, incluídas as prórrogas, poidan exceder de catro anos, nin estas poidan ser concertadas 
illadamente ou conxuntamente por un prazo superior o fixado orixinariamente. 

 
5. Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas por demora e outros 

incumprimentos. 
O contratista está obrigado a cumpri-lo contrato dentro do prazo total fixado  para a súa 

realización, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da Administración. 
Cando o contratista por causas imputables a el, incorra en demora respecto ó cumprimento do 

prazo total, a Administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola 
imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do 
contrato. 
 Estas penalidades serán deducidas das certificacións ou documentos de pago e, de ser estas 
insuficientes, da propia garantía definitiva. 

A Administración terá a mesma facultade á que se refire o apartado anterior respecto ó 
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento 
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. 

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do 
contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acorda-la 
continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. 

 
CAP. II. LICITACIÓN. 

6. Capacidade para contratar.  
 Están capacitados para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou 
estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten solvencia económica, financeira ou 
técnica nos termos dos arts. 54 e seguintes do TRLCSP e 9 e seguintes do RD 1098/2001 polo que 
se aproba o RXCAP, e non estean afectos por ningunha das circunstancias que enumera o art. 60 
TRLCSP como prohibitivas para contratar. De conformidade co artigo 57.1 TRLCSP, as persoas 
xurídicas só poderán ser adxudicatarias de contratos cuxas prestacións estean comprendidas dentro 
dos fins, obxecto ou ámbito de actividade que, a tenor dos seus estatutos ou regras fundacionais, lles 
sexan propios. 
 A Administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan 
temporalmente ó efecto (sen que sexa necesaria a formalización destas en escritura pública ata que 
se efectuara a adxudicación ó seu favor.- artigo 59 TRLCSP), que responderán solidariamente ante a 
Administración e ante a que se nomeará un representante ou un apoderado único. Para que esta 
unión sexa eficaz fronte á Administración na fase previa á adxudicación, será necesario que os 
empresarios que acudan integrados nela indiquen os nomes e circunstancias dos que a constitúan, a 
participación de cada un deles e que asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión 
temporal para o caso de resultar adxudicatarios. 
 As referidas empresas deberán ter como finalidade realizar actividades que garden relación 
directa co obxecto do contrato e dispoñan dunha organización dotada de elementos persoais e 
materiais suficientes para a debida execución deste. Neste senso, e de conformidade co art. 24 do 
RD 1098/2001, cada unha das empresas que compoñen a Unión deberá de acredita-la súa 
capacidade e solvencia conforme o sinalado no parágrafo 1º desta cláusula, acumulándose as 
características de cada un dos integrantes a efectos de aprecia-la solvencia da unión temporal.  
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 No suposto de resultar adxudicataria a unión de empresarios, estes deberán formaliza-la 
unión temporal en escritura pública e presenta-lo CIF dentro do prazo outorgado para a formalización 
do contrato, e a duración da mesma será coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 
 
7. Garantía provisional.  
 Non se esixe, de acordo co sinalado no art. 103 do TRLCSP.    
 
8. Presentación de proposicións: lugar e prazo de presentación, formalidades e 

documentación. 
 Informacións do servicio.- Publicaráse anuncio de licitación no BOP, DOG e Perfil do 
Contratante do Concello de Salvaterra de Miño (http://www.concellodesalvaterra.org/). 
 Os presentes pregos serán publicados, asimesmo, no perfil do contratante do Concello 
(http://www.concellodesalvaterra.org/). Poderá publicarse, así mesmo, aquela outra información ou 
documentación que sexa necesaria ou conveniente. Para a obtención desta información, e da 
adicional que puidera solicitarse, estarase ó sinalado no art. 158 do TRLCSP.  

En todo caso debe de terse en conta: 
- Que só será obrigatoria a remisión de aqueles documentos que non se encontren publicados no 
perfil do contratante municipal. 
- Que só será obrigatoria a remisión daquela documentación ou información que sexa precisa, ou 
conveniente, para a formulación das ofertas. 
 
 Tales copias recolleranse persoalmente nas oficinas municipais; no seu defecto, remitiranse 
por mensaxeiro ou entrega de paquetería baixo a modalidade de portes debidos, en ambos casos sen 
prexuízo da exacción da taxa a que houbera lugar de así atoparse establecido. Da remisión e 
recepción polo interesado deixarase a debida constancia no expediente. 

As consultas poderán efectuarse no Departamento de Secretaría do Concello de Salvaterra 
de Miño (Praza da Constitución, 1 – Salvaterra de Miño). 
 
 Lugar e prazo de presentación. As proposicións presentaranse no Rexistro de Licitacións 
(Secretaría Xeral) en man, de Luns a Venres (exceptuando días festivos ou non hábiles) das 9 ás 13 
horas, durante os 26 días naturais seguintes ó da publicación do anuncio no último dos boletíns en 
que apareza (DOG ou BOP). 
 

Tamén poderán presentarse proposicións por correo, se ben neste caso o interesado deberá 
acreditar, con resgardo correspondente, a data de imposición do envío na Oficina de Correos e 
anunciar o mesmo día ó Órgano de Contratación, por fax, télex ou telegrama, a remisión da 
proposición. A acreditación da recepción do referido télex, fax ou telegrama efectuaráse mediante 
diligencia estendida no mesmo polo Secretario municipal. En todo caso, transcorridos dez días 
seguintes a esa data sen que se reciba a documentación, esta non será admitida. 

Sen cumprir tales requisitos non será admitida a proposición no caso en que se recibira no 
rexistro xeral municipal fóra do prazo fixado no anuncio de licitación. No suposto de presentarse 
proposicións por correo establécese o mesmo prazo sinalado anteriormente.  

Igual advertencia será de aplicación para os casos en que se use a posibilidade prevista polo 
art. 38.4 da Lei 30/1992, debendo de anunciarse de igual modo a súa presentación mediante esta vía, 
e coas mesmas salvedades expostas. 

Tales prazos poderán ser prorrogados de concorrer as circunstancias previstas no art. 78.3 
do RD 1098/2002. 

Unha vez remitida a proposición ou entregada, non poderá ser retirada salvo causa 
debidamente xustificada. 
 
 Formalidades. 
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 As proposicións constarán de dous sobres pechados denominados A e B, coas inscricións e 
contendo a documentación que en cada un se sinala. No interior de cada sobre, necesariamente, 
farase consta-lo seu contido en folla independente, a modo de índice, enunciándoo numéricamente. 
 
A) Sobre A, denominado de "Documentación Xeral", expresará, xunto co nome do licitador, enderezo 
a efectos de notificacións e nº de teléfono e fax, a inscripción de: "DOCUMENTACION XERAL DO 
PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DA “EXPLOTACIÓN DO BAR-CAFETERÍA 
DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CASAL (SALVATERRA DE MIÑO)”, será asinado polo propio 
licitador. No seu interior conterá os seguintes documentos: 
- Declaración responsable do licitador indicativa do cumprimento das condicións establecidas 
legalmente para contratar coa Administración. Presentaráse conforme ao modelo fixado no anexo I 
dos presentes pregos. 
 
B) Sobre B, denominado DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A 
CONTRATACIÓN DA “EXPLOTACIÓN DO BAR-CAFETERÍA DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 
CASAL (SALVATERRA DE MIÑO).”. Conterá  a oferta, que se efectuará segundo o modelo do anexo 
II dos presentes pregos.  

 
CAP. III. ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 

9. Criterios de valoración. 
 Valoraráse como criterio para proceder á adxudicación: 
- Mellora á alza do canon establecido na cláusula 3ª dos presentes pregos. 
- En caso de empate por orden de entrada no Rexistro do Concello. 
 
10. Mesa de Contratación. 
A Mesa de Contratación estará integrada do modo seguinte: 
- Presidente: D. Arturo Grandal Vaqueiro, Alcalde. 
- Vocais:  D. Manuel Andrés Acuña, Segundo Tenente de Alcalde. 
  D. Jesús Fernández González, Concelleiro. 

D. Micael Domínguez Bouza, Concelleiro. 
  Dª Cristina Amil Fernández, Concelleira. 
  Dª Paula Riádigos Iglesias, Secretaria do Concello. 
  D. Ricardo Pernas Romaní, Interventor do Concello. 
- Secretario Mesa Contratación: D. Ricardo Grandal Pazos, funcionario do Concello. 
 
No caso de ausencia xustificada, os membros da mesa serán substituídos polos funcionarios ou 
membros da Corporación, segundo o caso, en quen deleguen, e polos funcionarios que substitúan á 
interventora ou á secretaria no exercicio das súas funcións. 
 
A Mesa poderá constituírse validamente coa asistencia, polo menos, do seu Presidente, Secretario e 
da maioría absoluta dos seus membros, entre os que deberán encontrarse, necesariamente, os 
vocais en funcións de Secretaría e Intervención. No curso das súas funcións poderá pedir os informes 
e asesoramentos que estime convenientes. 
11. Ofertas temerarias. 

O carácter desproporcionado ou temerario da oferta será analizado á vista do informe que, 
sobre este extremo, emita o técnico municipal, en función dos parámetros establecidos no art.. 85 do 
RD 1098/2001, do 12 de outubro. 
 Antes da emisión deste informe, de conformidade co art. 152 TRLCSP, solicitaráse da 
empresa ofertante a xustificación da viabilidade da súa proposta, xustificación sobre a que así mesmo 
se pronunciará o técnico ó servicio do Concello. 
 Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os 
informes anteriormente mencionados, estimase que a oferta non pode ser cumprida como 
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consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a adxudicación 
provisional a favor da seguinte proposición económicamente máis vantaxosa, de acordo co orde en 
que tiveran sido clasificadas. 
 
12. Apertura e cualificación da documentación xeral 

Concluído o prazo de presentación de proposicións, a Mesa de Contratación, previa a súa 
constitución, procederá á cualificación previa da documentación xeral presentada en sesión non 
pública. 

A mesa de contratación, de acordo co previsto no art. 22 do RD. 1098/2001, poderá instar do 
empresario aclaracións sobre os certificados ou documentos presentados para xustificación da súa 
capacidade, solvencia técnica e económica e ausencia de prohibicións para contratar, ou incluso 
pedirlle a presentación doutros complementarios. Tales requirimentos deberán de cumprimentarse 
nun prazo máximo de 5 días naturais. 

Por outra parte, se se observasen defectos ou omisións subsanables na documentación 
presentada comunicaráse verbalmente, ou mediante fax ou telemáticamente de así estimarse, ós 
interesados concedéndolles un prazo de tres días hábiles para subsanación, sen prexuízo do 
correspondente anuncio no Perfil de contratante do Concello e no Taboleiro de Anuncios, momento 
desde o que contará o prazo de subsanación. 

Cualificada a documentación e subsanados, no seu caso, os defectos ou omisións, a Mesa 
procederá a declarar as admitidas e as rexeitadas con expresión das causas do rexeitamento. 

A non idoneidade ou a non xustificación da solvencia técnica ou económica aportada, segundo 
criterio motivado da Mesa de Contratación, terá carácter excluínte. 
 
13. Apertura das proposicións e proposta de adxudicación. 

O acto de apertura das proposicións será público. O día de apertura de proposicións fixarase no 
perfil de contratante ou Taboleiro de Anuncios do Concello cunha antelación de, cando menos, 2 días 
ó da súa celebración. 

O acto transcorrerá segundo o disposto no art. 83 do RD 1098/2001. 
As proposicións afectas por calquera das causas precisadas no art. 84 do RD 1098/2001 serán 

rexeitadas motivadamente.  
A Mesa de Contratación formulará proposta de adxudicación ó órgano de contratación a favor do 

licitador que presentara a proposición que contivese a oferta economicamente máis vantaxosa, como 
resultado de aplicar os criterios de selección establecidos nestes pregos. 
 A proposta de adxudicación non crea dereito ningún a favor do licitador proposto fronte á 
Administración. Non obstante, cando o órgano de contratación non adxudique o contrato de acordo 
coa proposta formulada deberá motivar a súa decisión. 
 
14. Requerimento de documentación. 
 O órgano de contratación requerirá ó licitador que presentara a oferta economicamente máis 
vantaxosa para que, dentro do prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no que 
tivera recibido o requerimento, presente: 
 
A) A documentación xustificativa de que se atopa ó corriente no cumprimento das súas obrigas 

tributarias e coa Seguridade Social ou autorice ó órgano de contratación para obter de forma 
directa a acreditación delo. 
Tal acreditación realizaráse de acordo co seguinte (arts. 13 e seguintes do RD 1098/2001): 

 
.- Obrigas tributarias: 
1.- Orixinal ou copia compulsada da alta no imposto sobre Actividades Económicas no epígrafe 
correspondiente ó obxecto do contrato, sempre que exerza actividades suxeitas a dito imposto, 
en relación coas que veña realizando á data de presentación da súa proposición, referida ó 
exercicio corriente, ou o último recibo, completado cunha declaración responsable de non terse 
dado de baixa na matrícula do citado imposto. 
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Os suxeitos pasivos que estean exentos do imposto deberán presentar declaración responsable 
indicando a causa de exención. No suposto de atoparse nalgunha das exencións establecidas no 
artigo 82.1 apartados b), e) e f) do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o 
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, deberán presentar asimesmo 
resolución expresa da concesión da exención da Axencia Estatal de Administración Tributaria. 
As unións temporais de empresarios deberán acreditar, unha vez formalizada a súa constitución, 
a alta no imposto, sen perxuicio da tributación que corresponda ás empresas integrantes da 
mesma. 
2.- Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración tributaria, na que se 
conteña xenéricamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 do RD 
1098/2001. 
3.- Ademais, o licitador non deberá ter débedas de natureza tributaria en período executivo de 
pago co Concello de Salvaterra de Miño. A Administración Local, de oficio, comprobará mediante 
os datos obrantes na Tesourería o cumprimento de dita obriga. 
 
.- Seguridade Social: 
Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Solcial, na que se conteña 
xenéricamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 14 do RD 1098/2001.  

 
B) A documentación xustificativa de ter constituído a garantía definitiva que sexa procedente. 
C) A documentación xustificativa de ter aboado tódolos anuncios de licitación. 
D) A documentación xustificativa do cumprimento dos requisitos previos a que fai referencia o artigo 

146.1 do TRLCSP: 
a. Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario: 

Empresario individual: Fotocopia compulsada do Documento Nacional de Identidade do 
licitador. 
Persoas xurídicas: Escritura de constitución ou modificación, se é o caso, inscrita no Rexistro 
Mercantil, cando este requisito fora esixible conforme á lexislación mercantil que lle sexa 
aplicable. 
Se non o fora: escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto 
fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se é o 
caso, no correspondiente Rexistro oficial. 
Esíxese, así mesmo, fotocopia compulsada do Número de Identificación Fiscal (NIF), 
debidamente compulsada. 
Tamén se esixirá fotocopia compulsada do DNI de quen desempeñe a representación da mesma. 
Empresas comunitarias: A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados 
Membros da Unión Europea acreditaráse mediante a inscrición no Rexistro Procedente de acordo 
coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha declaración 
xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas 
disposicións comunitarias de aplicación (art. 72.2 TRLCSP). 
Empresas non españolas de estados signatarios do acordo sobre o Espacio Económico 
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega): A capacidade de obrar destas empresas 
acreditaráse mediante a inscrición no Rexistro procedente dea cordo coa lexislación do Estado 
onde estean establecidas ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un 
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións 
comunitarias de aplicación (Disposición Adicional 14 TRLCSP). 
Empresas non comunitarias:  
- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da 
Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondiente ou da Oficina Consular en 
cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa (art. 72.2 TRLCSP). 
- Informe de reciprocidade: As persoas físicas ou xurídicas de Estados non pertencentes á Unión 
Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión Diplomática Permanente de 
Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite á súa vez a 
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participación de empresas españolas na contratación coa administración en forma 
sustancialmente análoga.  
Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindiráse do informe sobre a reciprocidade 
en relación coas empresas de Estados signatarios do acordo sobre Contratación Pública da 
Organización Mundial de Comercio (art. 55 TRLCSP). 
Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): As 
empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á xurisdicción dos 
Tribunais e Xulgados españois de calquera orde, para tódalas incidencias que de modo directo ou 
indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdiccional estranxeiro 
que lle puidese corresponder ó licitante (art. 146.1.e) TRLCSP) 
Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España: Documento acreditativo de 
que a empresa ten aberta sucursal en España, con designación de apoderados ou de 
representantes para as súas operacións e que estea inscrita no Rexistro Mercantil (art. 55.2 
TRLCSP). 
 

2. Poderes: Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa 
xurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo 
nome concorre diante da administración contratante. 
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que dita inscrición 
sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil. 

 
3. Bastanteo de poderes: Os poderes a que se refire o apartado anterior, deberán ser previamente 

bastanteados polo/a secretario/a da corporación ou por letrado con exercicio en ámbito do 
Colexio Profesional Provincial. 

 
4. Acreditación da solvencia económico financeira: aportando copia de haber concertado unha 

póliza de responsabilidade civil que cubran os riscos que se puideran causar directa ou 
indirectamente nas dependencias adxudicadas por un importe de 150.000 euros, cunha franquicia 
de 300 euros, e recibo en vigor que xustifique o pagamento do mesmo. 

 
Ademais, presentaráse un documento no que conste a súa conformidade de abono dos gastos da 
luz e subministro de auga de todo o edificio da Casa Municipal  e constará o número de conta 
bancaria no que a empresa de electricidade e o Concello lle cargarán os importes 
correspondentes. 
 

5. Xustificación da solvencia técnico-profesional a través de calquera dos seguintes medios 
establecidos no artigo 78 TRLCSP: 
1. Unha relación dos principais servicios ou traballos realizados nos últimos tres anos 

que inclúa importe, datas e o destinatario, público ou privado, dos mesmos. Os traballos 
efectuados acreditaránse mediante certificados expedidos ou visados polo órgano 
competente, cando o destinatario sexa unha entidade do sector público; cando o destinatario 
sexa un suxeito privado, mediante un certificado expedido por este ou, a falta deste 
certificado, mediante unha declaración do empresario. 
Enténdese, así mesmo, que cumpre con solvencia técnica suficiente o licitador que xustifique 
experiencia profesional na rama da hostelería cun informe de vida laboral do INSS ou copia 
dos correspondentes contratos de traballo. 

2. As titulacións académicas e profesionais do empresario e do persoal directivo da empresa 
e, en particular, do persoal responsable da execución do contrato. 
Deberá aportarse Titulación académica homologada por organismo oficial na rama da 
hostelería (camarero, cociñeiro, ...) ou titulación profesional habilitante para o exercizo da 
actividade na rama da hostelería. 
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Enténdese cumprido este requisito cando se aporte carné de manipulador de alimentos ou 
certificación por centro oficial que acredite ter recibido formación como manipulador de 
alimentos. 

 
3. Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá para a 

execución dos traballos ou prestacións, á que se adxuntará a documentación acreditativa 
pertinente. 
Enténdese cumprido este requisito cando se aporten as facturas que acrediten a adquisición 
do citado material; ou, en caso contrario, cun orzamento da adquisición dos materiais e 
equipos necesarios para a explotación do bar-cafetería, acompañado necesariamente dunha 
declaración responsable do licitador comprometéndose á adquisición deste material, equipo... 
que figure no orzamento. (modelo de orzamento en Anexo III, e de compromiso en Anexo IV). 

 
6. Unións temporais de empresas: No caso de unión temporal de empresas, cada unha delas 

deberá acreditar a súa personalidade e capacidade, con indicación dos nomes e circunstancias 
das empresas que a constitúen, a participación de cada unha delas, o compromiso formal de 
constituirse formalmente en UTE, para o caso de resultar adxudicatarias, de conformidade  co art. 
59 TRLCSP e coa cláusula 8 dos presentes pregos  e designando a persoa ou entidade que, 
durante a vixencia do contrato, ha de desempeña- la representación da unión ante a 
Administración. 

 
7. Declaración de empresas vinculadas: No suposto de que a empresa concorra á licitación con 

empresas pertencentes a un mesmo grupo, nos termos a que se refire o artigo 145 TRLCSP, 
presentarase necesariamente unha declaración indicando esta circunstancia e o nome ou 
denominación social das mesmas, debendo constar este documento en cada unha das ofertas 
formuladas por tódalas empresas vinculadas que concorran á licitación. 

 
8. Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou da comunidade 

Autónoma de Galicia: Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas 
acompañando a correspondiente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 
328 TRLCSP, en cuxo caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen 
perxuizo de que a administración poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime 
necesarios a fin de verificar ou comprobar a súa exactitude ou vixencia. 
 

- Confidencialidade: Os licitadores enumerarán, de forma expresa e clara, aqueles documentos que 
consideren que, polo seu contido, deben ser reservados por razóns dos intereses comerciais ou de 
salvaguarda da competencia. De non conter ningunha especificación entenderáse que o licitador 
considera que ningún dos documentos presentados merece aquela reserva polo seu contido. 
 
 De non cumprimentarse adecuadamente o requerimento no prazo sinalado, entenderáse que 
o licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso a recaba-la mesma documentación ó licitador 
seguinte, pola orde en que quedaran clasificadas as ofertas (art. 151.2 TRLCSP). 
 
15. Garantía definitiva.  
 O licitador que presentara a oferta economicamente máis vantaxosa, deberá constituir unha 
garantía dun 5% do importe da adxudicación, excluido o IVE, na Caixa Xeral da Corporación e dentro 
dos dez días hábiles sinalado na cláusula anterior. Poderá constituírse en calquera das formas 
previstas no art. 84 LCSP, e segundo os arts 55 e seguintes do RD 1098/2001.O incumprimento 
deste requisito, por causa imputable ó concesionario, poderá dar lugar á resolución do contrato.  
 
16. Adxudicación do contrato. 
 Recibida a documentación solicitada, o órgano de contratación deberá adxudica-lo contrato 
dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación.  

___ 
Páxina 8 de 14 



 

 O órgano de contratación non poderá declarar deserta a licitación se existe algunha oferta ou 
proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran neste prego, e salvo que se 
presuma fundadamente que a proposición económicamente máis vantaxosa non pode ser cumprida 
como consecuencia da inclusión na mesma de valores anormais ou desproporcionados. 
 A adxudicación será motivada, e notificaráse ós candidatos e licitadores, e simultaneamente, 
publicaráse no perfil do contratante. 
 A notificación deberá conter, en todo caso, a información necesaria que permita ó licitador 
excluido ou candidato descartado interpoñer recurso suficientemente fundado contra a decisión de 
adxudicación.  
 
17. Outras obrigas do adxudicatario. Formalización do contrato.  
 Para o  caso de que o contrato fora adxudicado a unha Agrupación de Empresas deberán 
estas acredita-la constitución da mesma, en escritura pública, dentro do prazo outorgado para a 
formalización do Contrato, e NIF asignado á Agrupación. 
 Cumprido-los anteriores requisitos, a Administración e o contratista formalizarán o contrato en 
documento administrativo, dentro dos quince días hábiles seguintes ó de notificación da 
adxudicación, constituíndo título suficiente para acceder a calquera rexistro público. Non obstante o 
anterior, dito contrato administrativo poderá elevarse a escritura pública a pedimento do contratista e 
ó seu custo. O contratista, ademais do contrato, deberá asina-lo prego de cláusulas administrativas 
particulares.  
 Nos casos de incumprimento da obriga precisada nesta cláusula por parte da empresa 
proposta ou adxudicataria, o contrato poderá resolverse, de se-lo caso, e adxudicarase á seguinte 
oferta máis vantaxosa. 
 De ser o seu importe superior ós 100.000 euros, a formalización do contrato publicarase no 
BOP. 
 
18. Gastos a cargo do adxudicatario. 
 Serán de conta do adxudicatario os seguintes gastos: 

- Os preparatorios e de formalización do contrato. Incluido-los correspondentes ós anuncios 
públicos, co límite precisado no art. 75 do RD 1098/2001.  

- Os tributos estatais, municipais e rexionais que deriven do contrato. 
- Asumi-lo pagamento do IVE, que se entenderá incluído dentro do prezo de adxudicación. 
- Os de formalización pública do contrato de adxudicación, de se-lo caso. 
 

CAP. IV. EXECUCIÓN  E EXTINCIÓN DO CONTRATO. 
19. Obrigas e dereitos do contratista. 

Obrigas.- 
Corresponde ó adxudicatario cumprir obrigatoriamente as seguintes esixencias: 

A.- Da actividade e da súa prestación: 
1. Atención ó servicio do bar-cafetería, debendo prestarse o servicio co esmero debido e que as 

instalacións, electrodomésticos e T.V. funcionen correctamente. 
2. Exercer por si o contrato, e non cedelo ou traspasalo a terceiros sen autorización expresa do 

órgano de contratación. 
3. O contrato celébrase a risco e ventura do contratista, de conformidade co disposto no artigo 

215 do RD Lex. 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de 
Contratos do Sector Público. 

4. Concertar pólizas de responsabilidade civil que cubran os riscos que se puidesen causar, 
directa ou indirectamente. 

5. A obtención dos permisos e autorizacións sectoriais que, no seu caso, sexan necesarias para 
o desenvolvemento da actividade. 

6. Observa-lo disposto na normativa de aplicación, especialmente a reguladora das relacións 
laborais, de Seguridade Social, de prevención de riscos laborais, sanitaria e calquera outras 
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que resulten de aplicación. Os gastos delas derivados, serán da conta exclusiva do 
adxudicatario. 

7. En concreto, o persoal ó seu servicio estará afiliado á Seguridade Social, de acordo coa 
normativa vixente, sendo do seu cargo tódolos gastos de carácter social e laboral que se 
deriven da relación contractual, coa facultade da Administración Municipal de esixir en 
calquera momento proba documental de estar ó corrente no pagamento de cotas de 
Seguridade Social correspondentes ó persoal do que dispoña. 

8. Tódolos traballadores da cafetería estarán en posesión do carné de manipulador de alimentos 
antes de ser contratados, sendo esixible o xustificante de ter superado as probas coa 
periodicidade que estableza a regulamentación técnico-sanitaria de aplicación. 

9. O persoal utilizará roupa de uso exclusivo de traballo e en perfecto estado de limpeza e 
observará a máxima pulcritude no seu aseo persoal. 

10. Os prezos a establecer polos diferentes consumos a que da lugar a explotación, rexeranse 
pola media dos establecementos análogos na parroquia de Salvaterra.  

11. Dispoñer unha lista de prezos que deberá estar colocada en lugar ben visible, indicando os 
aplicables a cada artigo ou producto. 

12. Limpeza diaria do bar-cafetería, incluído o frente do mesmo. O servicio de limpeza deberá 
realizarse fóra do horario normal de funcionamento, e puntualmente sempre que sexa 
necesario. 

13. A reparación dos danos ocasionados, mobiliario, electrodomésticos, que sexan de 
propiedade do Concello correrán a cargo do adxudicatario. 

14. O adxudicatario está obrigado a dotar á cafetería coa louza necesaria para o seu perfecto 
funcionamento e así mesmo adquirir e instalar unha TV, cafeteira e muíño de café se fose 
necesario.  

15. Os gastos de enerxía eléctrica e subministro de auga serán a costa do adxudicatario. 
16.  O adxudicatario antes da sinatura do contrato da explotación, presentará no Concello 

un documento no que conste a súa conformidade de abono dos gastos da luz do Bar-
cafetería  e constará o número de conta bancaria no que a empresa de electricidade e o 
Concello lle cargarán os importes correspondentes. O contrato da luz estará a nome do 
Concello.  Así mesmo presentará copia de haber concertado unha póliza de responsabilidade 
civil que cubran os riscos que se puideran causar directa ou indirectamente nas 
dependencias adxudicadas por un importe de 150.000 euros, cunha franquicia de 300 euros. 

17. Satisface-los tributos estatais, autonómicos e locais que se deriven do exercicio da 
actividade. 

18. O pagamento de tódolos gastos que se orixinen con motivo da publicación dos anuncios do 
procedemento licitatorio e de formalización do contrato. 

19. Dispoñer de follas de reclamación a disposición do público. 
20. O adxudicatario velará pola orde pública e o correcto comportamento dos usuarios das 

instalacións do bar-cafetería, dando conta ó Concello e Autoridades da Orde Pública nos 
casos nos que as circunstancias pola súa gravidade, así o aconsellaran. 

 
B.- Do horario da actividade. 

1. O Bar-cafetería, estará aberta como mínimo durante os días e horas seguintes: 
   - Domingos e festivos: dende as 10 horas ata as 13 horas, sempre que haxa partido, segundo 
o calendario de fútbol de aficionados e partidos de Benjamines da Escola de Fútbol. 
   - Luns: dende as 17 horas  as 22 horas. 
   - Martes: dende as 17 horas  as 23 horas. 
   - Mércores: dende as 19 horas as 22 horas. 
    - Xoves: dende as 17 horas  as 23 horas. 
   - Venres: dende as 17 horas  as 23 horas. 
   - Sábados: dende as 9 horas  as 14 horas e dende as 16 horas  as 21 horas, sempre que haxa 
partido, segundo o calendario de fútbol de aficionados e partidos de Benjamines da Escola de 
Fútbol. 
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O adxudicatario pode modificar estes horarios coa autorización do órgano municipal competente. 
 

2. En todo caso, poderá ampliar o horario de peche ata o máximo legalmente establecido pola 
lexislación vixente para a súa actividade, especialmente no Regulamento Xeral de Policía de 
Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas (R.D. 2.816/1.982 de 27 de agosto), 
Decreto 292/2004, do 18 de novembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos 
públicos e actividades recreativas da Comunidade Autónoma de Galicia e Orde do 16 de 
xuño do 2005 pola que se determinan os horarios de apertura e peche de espectáculos e 
establecementos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, ou normativa que 
legalmente a substitúa, e demais lexislación aplicable. 

3.  En caso de baixa por enfermidade ou calquera outra circunstancia, o servicio non poderá 
interromperse, debendo ser garantida a súa continuidade durante o tempo que dure tal 
continxencia polo adxudicatario. 

  
C.- Dos bens que pon o Concello a disposición do adxudicatario: 

1. O adxudicatario deberá manter en bo estado o local, superficies, instalacións, mobiliario, 
electrodomésticos que sexan propiedade do Concello. 

2. O adxudicatario deberá comunicar ó Concello das reparacións que afecten os bens 
municipais, que deberán ser autorizadas polo órgano competente do Concello. 

3. Se o adxudicatario viñera a causar algún dano ás propiedades colindantes, responderá dos 
mesmos diante dos respectivos propietarios. 

4. Ó finaliza-lo contrato, o adxudicatario deberá deixar o local en iguais condicións ás que se 
atopa actualmente. Tódolos deméritos do ben arrendado que non foran imputables ó propio 
uso ou ó sinxelo paso do tempo, virán a resarcirse con cargo á fianza depositada e se esta 
non fora suficiente con cargo ó adxudicatario. 

5. O adxudicatario estará obrigado ó cumprimento das instruccións que reciba do Concello, en 
interese dun mellor funcionamento e organización do servicio. 

6. O Concello poderá realizar periódicamente ou cando o estime pertinente, inspección e 
revisión das instalacións, mobiliario, electrodomésticos e TV para que esten en perfectos 
estado de funcionamento. Dos defectos atopados daráse conta ó adxudicatario, quen, no 
prazo que se lle sinale deberá proceder á súa corrección. 

 
Dereitos.- 

a) O contratista terá dereito a utiliza-los bens de dominio público necesarios para a prestación 
do servicio de bar-cafetería. 

b) Ten dereito a obte-la protección axeitada para poder presta-lo servicio debidamente. 
 
20. Revisión de prezos. 
 Non procederá en ningún caso a revisión de prezos do presente contrato e, por tanto, non se 
aplicará fórmula ningunha de revisión. 
 
21. Modificacións contractuais.  
 Procederán exclusivamente nos casos previstos pola lexislación contractual, sempre que 
teñan relación co obxecto do contrato e sirvan ó cumprimento do seu fin. A modificación deste 
contrato suxeitaráse ó disposto no artigo 219 TRLCSP así como ó disposto no título V do libro I 
(artigos 105 a 108 do TRLCSP). 
 
22. Resolución do contrato. 
 O contrato poderá extinguirse por algunha das causas de resolución enumeradas dos arts. 
223 e 308 do TRLCSP. 
 A demora na execución do mesmo que poida supo-la perda da subvención ou axudas 
outorgadas, será causa de resolución expresa, sen prexuízo das indemnizacións por danos e perdas 
que unha demora inxustificada nesta execución poidera ocasionar ó Concello.  
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23. Extinción do contrato e entrega das instalacións e materiais ó concello 

1.- O contrato extinguiráse: 
a) Polo transcurso do prazo do contrato. 
b) Por perda da capacidade para contratar e incorrer en causa legal de prohibición, ou 

cando se extinga a persoa xurídica, se é o caso. 
c) Por calquera falta moi grave en virtude da que o órgano de contratación acorde a 

resolución do contrato. 
d) Por renuncia do adxudicatario. 
e) Por calquera outra causa legal prevista. 
 
2.- Á extinción do contrato, calquera que sexa a súa causa, os locais entregaránse polo 

adxudicatario á Administración municipal, así como a totalidade das instalacións, mobiliario e  
equipamento en perfectas condicións de uso, agás o aportado polo adxudicatario. 

 3.-O incumprimento á extinción do contrato da obriga da entrega do local e instalacións, dará 
lugar á instrucción de expediente de desafiuzamento administrativo. 
 

CAP. V. RÉXIME XURÍDICO. 
24. Infraccións. 

As infraccións que cometa o contratista en execución do contrato clasifícanse en: 
1.- Infraccións leves: 

a. O descoido ou mera neglixencia no cumprimento das obrigas contractuais que non 
comporten prexuízos apreciables na prestación do servicio. 

b. As incorreccións do persoal do adxudicatario cos usuarios, que polas circunstancias 
que concorran, non sexan susceptibles de calificarse como graves ou moi graves. 

 
2.- Infraccións graves: 

a. A desconsideración grave cos usuarios. 
b. As discusións ou altercados promovidos polo persoal do servicio ou cando este 

interveña de forma activa, aínda que se suscitase polos usuarios. 
c. Non manter en perfecto estado de funcionamento os electrodomésticos e TV. 

 
3.- Faltas moi graves: 

a. Os altercados ou alborotos ocasionados polo persoal do servicio. 
b. As actuacións que infrinxan a normativa por fraude no peso, medida ou capacidade ou 

alteración na calidade dos artigos. 
c. Actuacións que leven a situacións de non abastecemento de artigos ou productos do 

servicio. 
d. Mala conservación das instalacións e demais enseres que se puideran poñer a 

disposición do adxudicatario. 
e. A cesión ou traspaso da explotación do servicio, calquera que sexa o procedemento, sen 

previa autorización municipal. 
f. A obstaculización ou negativa a inspeccións ou á toma de mostras das materias primas 

ou productos por persoal da administración con competencia na materia debidamente 
autorizada e documentalmente acreditada. 

g. A vulneración da normativa en materia laboral e de Seguridade Social, sempre que 
revista carácter esencial. 

h. A comisión de dúas ou máis faltas graves por resolución administrativa firme. 
 
25. Sancións. 

As sancións que poderá impoñe-lo órgano de contratación ó contratista son as seguintes: 
.- Por faltas moi graves: multa entre 301 euros e 600 euros. 
.- Por faltas graves: multa entre 151 euros e 300 euros. 
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.- Por faltas leves: multa entre 60 euros e 150 euros. 
 

26. Prerrogativas da Administración. 
 O órgano de contratación ostenta a prerrogativa de interpreta-los contratos administrativos e 
resolve-las dúbidas que ofreza o seu cumprimento. Igualmente, poderá modificar, por razóns de 
interese público, os contratos e acorda-la súa resolución e determina-los efectos desta, dentro dos 
límites e con suxeción ós requisitos e efectos sinalados na lexislación contractual. 
 Os acordos que dicte o órgano de contratación, logo de informe da Asesoría Xurídica, no 
exercicio das súas prerrogativas de interpretación, modificación e resolución, serán inmediatamente 
executivos. 
 
27. Lexislación aplicable. 
 O presente contrato ten natureza administrativa especial, polo que en todo o non previsto 
expresamente no presente prego de condicións,  estarase ó disposto no Real Decreto Lexislativo 
3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector 
Público (TRLCSP), RD 1098/2001 polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas, no que non se opoña á Lei de Contratos do Sector Público, RD 817/2009, 
polo que se desarrolla parcialmente a LCSP, así como demais normativa aplicable á contratación 
local. Supletorimente, as restantes normas de Dereito Administrativo, e no seu defecto, acudirase ó 
Dereito privado. 
 O contratista someterase expresamente á devandita lexislación. 
 
28. Xurisdicción competente. 
 As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos dos 
contratos serán resoltas polos órganos de contratación; estas resolucións esgotarán a vía 
administrativa e abrirán a vía contencioso-administrativa, a tenor da lei de dita xurisdicción. Non 
obstante, os interesados poderán interpo-lo recurso potestativo de reposición previsto nos arts. 116 e 
117 da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común. 
 

ANEXO VI: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D_____________________________________, co D.N.I. nº:___________________; 
actuando en nome propio ou en representación da entidade__________________________; con 
enderezo a efectos de notificacións en __________________________________,  
 

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 
 
PRIMEIRO. Que se dispón a participar na contratación da “EXPLOTACIÓN DO BAR-

CAFETERÍA DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CASAL (SALVATERRA DE MIÑO)”, ante o 
Concello de Salvaterra de Miño. 
 

SEGUNDO. Que cumpre con tódolos requisitos previos esixidos polo apartado primeiro do 
artigo 146 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público para ser adxudicatario do 
contrato de “EXPLOTACIÓN DO BAR-CAFETERÍA DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CASAL 
(SALVATERRA DE MIÑO)”, en concreto: 

 
— Que posúe personalidade xurídica e, se é o caso, a representación necesaria. 
— Que posúe, ou a empresa á que representa posúe os requisitos de solvencia económica, 

financeira e técnica ou profesional. 
— Que non está incurso, ou a empresa á que representa, non está incursa en ningunha 

prohibición para contratar das recollidas no artigo 60 do Texto Refundido da Lei de Contratos do 
Sector Público e encóntrase ao corrente do cumprimento das súas obrigas tributarias e coa 
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Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes. 
— Que se somete á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para 

todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no 
seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitador. (No caso de 
empresas estranxeiras) 

 
TERCEIRO. Que se compromete a acreditar a posesión e validez dos documentos a que se 

fai referencia no apartado segundo desta declaración, no caso de que sexa proposto como 
adxudicatario do contrato ou en calquera momento en que sexa requirido para iso. 

 
E para que conste, asino a presente declaración. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
Sinatura do declarante, 

 
 

Asdo.: ________________ 
 
 

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN. 
 
 D_______________________________, co D.N.I. nº:_____________; actuando en nome 
propio ou en representación da entidade_________________________; con enderezo a efectos de 
notificacións en _______________________________, tendo coñecemento do procedemento aberto 
tramitado polo Concello de Salvaterra de Miño para a “EXPLOTACIÓN DO BAR-CAFETERÍA DAS 
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CASAL (SALVATERRA DE MIÑO).”, e enterado dos pregos 
aprobados ó efecto, comprométese a efectuala ofertando, de acordo cos criterios de valoración 
establecidos no prego o seguinte:   
 Canon que se oferta:  

Canon: __________________ 
IVE: ______________ 
CANON TOTAL (canon + IVE): _______________ 

 
 _____________________ 
 (LUGAR E DATA). 
 
 (SINATURA). 
 

E así elévanse, por esta Alcaldía á Xunta de Goberno, para, tra-los informes oportunos, sexa 
tomado acordo polo órgano competente ó respecto. 

 
En Salvaterra de Miño, 23 de xaneiro de 2017 

O Alcalde 
 
 
 

Asdo: Arturo Grandal Vaqueiro 
 
DILIXENCIA: Exténdoa, como Secretaria Xeral para facer constar que os presentes pregos, que 
constan de ____ páxinas, todas elas en papel timbrado municipal, asinadas por mín e co selo de 
Secretaría, foron aprobados por_______________________________________ de data 
_______________   

En Salvaterra de Miño, ___ de _________________ de 2017 
A SECRETARIA 

___ 
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