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PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES REGULADOR DA 
ADXUDICACIÓN EN RÉXIME DE CONCESIÓN DO USO PRIVATIVO DE DOMINIO PÚBLICO 
MUNICIPAL PARA EXPLOTACIÓN DO BAR-CAFETARÍA SITO NA GRANXA DO XESTO 

 
I  

DISPOSICIÓNS XERAIS  
 
CLÁUSULA 1ª.-OBXECTO E NECESIDADE DO CONTRATO. 
 
O obxecto do contrato será a adxudicación da concesión consistente na utilización privativa e 
explotación dun local de propiedade municipal destinado a Bar-Cafetaría, situado no parque Granxa 
do Xesto, cunha superficie aproximada de 50 m² para uso como terraza.  
 
A necesidade da contratación: Mediante a presente concesión preténdese proporcionar un lugar de 
lecer que contribúa a satisfacer as necesidades dos usuarios que acoden a este espazo público, 
encaixando así no ámbito das competencias descritas no art. 25.2 m) da Lei 7/1985, de 2 de abril 
Reguladora das Bases de Réxime Local, que establece que os Concellos deben exercer competencias 
en materia de actividades ou instalacións culturais, recreativas e deportivas e de ocupación do 
tempo libre. 
 
Dado o obxecto e natureza do contrato, sendo o Bar-Cafetaría unha unidade funcional non 
susceptible materialmente de división, non se procede á división en lotes do mesmo.  
 
CLÁUSULA 2ª.-NATUREZA XURÍDICA. 
 
A natureza da relación xurídica que vinculará a empresa adxudicataria da presente licitación co 
Concello de Santiago será a dimanante da concesión demanial outorgada para o uso privativo e 
explotación do local municipal destinado a Bar-Cafetaría situado no parque Granxa do Xesto, sendo 
a empresa adxudicataria titular dun dereito real administrativo sobre o inmoble susceptible como tal 
de inscribirse no Rexistro da Propiedade.  
 
A concesión outórgase a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.  
 
A xestión terá o carácter de actividade privada da empresa concesionaria.  
 
As relacións entre o concesionario e o público usuario non afectarán o Concello Santiago de 
Compostela. 
 
A concesión outórgase a risco e ventura do concesionario, sen que teña dereito a obter 
indemnizacións, modificacións na concesión ou subvencións por cumprimento de obrigacións, déficit 
de xestión, etc. salvo nos supostos expresamente previstos no presente Prego.  
 
CLÁUSULA 3ª.-RÉXIME XURÍDICO. 
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As partes quedan sometidas expresamente ao establecido neste Prego e no Prego de Prescricións 
Técnicas. Para o non previsto nos pregos, a concesión rexerase: 
 

• Lei 33/2003, de 3 de novembro, de patrimonio das administracións públicas.  
• Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.  
• R.D. Lexislativo 781/86 de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido de disposicións 

vixentes en materia de réxime local.  
• Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 

públicas.  
• Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.  

 
Supletorimante aplicarase a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que 
se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (en diante LCSP).  
 
Calquera outras disposicións que regulen a contratación, tanto a nivel estatal como autonómico e 
local e que resulten aplicables ao ámbito local, con carácter supletorio aplicaranse as restantes 
normas de Dereito Administrativo e na súa falta, as normas de Dereito Privado.  
 
CLÁUSULA 4ª.-ÓRGANO COMPETENTE. 
 
O órgano competente para o outorgamento é a Xunta de Goberno da cidade de Santiago de 
Compostela. 
 
CLÁUSULA 5ª.- UNIDADE ENCARGADA DO SEGUIMENTO DA EXPLOTACIÓN. 
 
A unidade encargada do seguimento estará formada por persoal de Parques e Xardíns.  
 
CLÁUSULA 6ª.-CANON DA CONCESIÓN. 
 
O canon anual que deberá abonar o concesionario será o que conste na oferta que resulte 
adxudicataria, correspondendo o tipo mínimo anual da licitación á cantidade de 4.964’40 euros, que 
ten carácter de taxa e, polo tanto, non está suxeita a IVE.  
 
A contía fixada como tipo mínimo anual da licitación haberá ser mellorada mediante o seu 
incremento á alza na oferta presentada á licitación, sen que en ningún caso acéptense polo órgano 
de contratación ofertas que non superen o tipo mínimo anual.  
 
A oferta económica realizada en concepto de canon concesional será abonada do seguinte modo: 
 

A) A primeira anualidade, nos quince días seguintes ó acto de sinatura do contrato de 
concesión administrativa.  
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B) O resto do canon, será abonado de forma fraccionada a partir do ano seguinte desde a 
data de formalización da concesión ata da finalización, mediante pagos sucesivos e 
equivalentes, no primeiros quince días de cada anualidade anticipada.  

 
CLÁUSULA 7ª.-DURACIÓN DA CONCESIÓN. 
 
A presente concesión terá fixado como prazo de duración o de tres (3) anos que haberá de 
computar desde a súa formalización en documento administrativo.  
 
No entanto, a presente concesión poderá ser prorrogada por períodos dun ano, de mutuo acordo das 
partes, sen que poida exceder a duración total, incluída as prórrogas, de cinco (5) anos.  
 
A prórroga da concesión haberá de ser expresa, sen que poida producirse polo consentemento tácito 
das partes. Para iso, o concesionario deberá comunicar fidedignamente a súa vontade de ampliar a 
concesión con polo menos catro meses de antelación ao prazo do vencemento da mesma.  
 
CLÁUSULA 8ª.-TERMINACIÓN DA CONCESIÓN. 
 
A concesión extinguirase automaticamente nos casos previstos neste prego e, en todo caso, por 
vencemento, caducidade ou extinción da mesma.  
 
Sexa cal fose a causa de terminación da concesión no momento en que se produza a mesma 
reverterá o local municipal destinado a Bar-Cafetaría e as súas instalacións de modo automático ao 
Concello de Santiago de Compostela, ao que se entregarán en perfecto estado de conservación e 
libres de calquera carga ou gravame, dentro do prazo de quince días a contar desde a data de 
terminación da concesión, coas melloras realizadas no mesmo polo concesionario. 
 
CLÁUSULA 9ª.- CAPACIDADE PARA SER TITULAR DA CONCESIÓN DEMANIAL  
 
As circunstancias relativas á capacidade, solvencia e ausencia de prohibicións para contratar 
deberán determinarse con referencia á data de remate de presentación das ofertas e subsistir no 
momento de perfeccionar o documento administrativo. 
 
As empresas licitadoras deberán presentar os documentos que acrediten a representación para 
licitar previamente verificada. Os documentos acreditativos da representación serán cualificados polo 
letrado do servizo xurídico municipal ou funcionario que posúa a delegación para facelo consignando 
expresamente a manifestación respecto de se a documentación achegada é bastante para que o 
representante exerza as facultades de licitar en relación co expediente concreto.  
 
9.1. Capacidade  
 
Poderán ser titulares de concesións de dominio público as persoas naturais ou xurídicas, españolas 
ou estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se atopen comprendidas en ningunha 
das prohibicións para contratar previstas no artigo 71 da LCSP (extremo que se poderá acreditar por 
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calquera dos medios establecidos no artigo 85 da LCSP) e acrediten a súa solvencia económico-
financeira  e técnica ou profesional.  
 
As empresas deberán ser persoas físicas ou xurídicas, ter unha finalidade, obxecto ou ámbito de 
actividade que teña relación directa co obxecto da concesión, segundo resulte das súas respectivas 
escrituras, estatutos ou regras fundacionais, e dispoñer dunha organización con elementos persoais 
e materiais suficientes para a debida execución do contrato.  
 
As empresas non españolas de estados membros da Unión Europea deberán acreditar a súa 
capacidade de obrar mediante certificación de estaren inscritas no rexistro que proceda consonte a 
lexislación do estado onde estean establecidas ou mediante unha declaración xurada ou un 
certificado nos termos que correspondan regulamentariamente. 
 
As restantes empresas estranxeiras deberán acreditar a súa capacidade de obrar mediante un 
informe expedido pola misión diplomática permanente ou pola oficina consular de España que 
corresponda ao domicilio da empresa. 
 
9.2. Solvencia 
 
9.2.1. Ó tratarse dunha concesión cun valor estimado inferior a 35.000 euros os licitadores non 
deberán acreditar a súa solvencia económica ou financeira. Porén, sí que se considera preciso, en 
atención a natureza da concesión, a acreditación da solvencia técnica segundo o disposto no artigo 
90 da LCSP: 
 

1º A relación dos traballos de igual ou similar natureza á do obxecto do contrato executados 
nos últimos tres anos, acompañada de certificados de boa execución nos que se faga constar 
o seu importe, data e destinatario. 
 
2º Persoal técnico ou unidades técnicas, integradas ou non na empresa, que participarán no 
contrato, cos títulos académicos das persoas responsables da súa execución e dos técnicos 
encargados directamente dela. 
 
3º Maquinaria e equipo técnico adscrito á execución do contrato. 

 
Cando a empresa sexa de nova creación (antigüidade inferior a cinco anos), a súa solvencia técnica 
acreditarase polos medios 2º e 3º. 
 
9.3. Se a empresa resulta proposta como adxudicataria, requiriráselle que presente os 
seguintes documentos para acreditar a súa personalidade, a capacidade de obrar e a representación, 
se é o caso, da persoa que asina da proposición, na forma seguinte:  
 
9.3.1. Documento de identidade, cando se trate de persoas físicas. Se se trata de persoas xurídicas 
deberán presentar a escritura de constitución, e de modificación se é o caso, inscritas no rexistro 
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mercantil, cando este requisito sexa exixible consonte a lexislación aplicable. Se non o é, deberán 
presentar o documento de constitución, estatutos ou acto fundacional no que consten as normas 
polas que se regula a súa actividade, inscritos, se é o caso, no rexistro oficial que sexa preceptivo. 

 
As empresas non españolas de estados membros da Unión Europea, ou signatarios do Acordo sobre 
o Espazo Económico Europeo, deberán acreditar a súa capacidade de obrar presentando unha 
certificación de que están inscritas no rexistro que corresponda de acordo coa lexislación do estado 
onde estean establecidos ou unha declaración xurada ou certificado nos termos determinados 
regulamentariamente.  
 
As restantes empresas estranxeiras deberán acreditar a súa capacidade de obrar mediante un 
informe expedido pola representación diplomática española no estado correspondente, na que se 
faga constar que figuran inscritas no rexistro local, profesional, comercial ou análogo ou, na súa 
falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das actividades que constitúen o obxecto 
do contrato.  

 
Cando a empresa licitadora actúe mediante representante, este deberá presentar un  documento 
fidedigno que acredite a existencia da representación e o ámbito das súas facultades para licitar, 
convenientemente verificado. Presentar a dilixencia da verificación do documento de apoderamento 
exime de presentar o propio documento. 
 
Se varias empresas acoden á licitación constituíndo unha unión temporal, cada unha delas deberá 
acreditar a súa personalidade e capacidade, indicando os nomes e circunstancias de todas as que a 
subscriben, a participación de cada unha, así como o compromiso de constituírense formalmente en 
unión temporal de empresas en caso de resultaren adxudicatarias do contrato e de designaren un 
representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercer os dereitos e 
cumprir as obrigas que do contrato se deriven ata a súa extinción, sen prexuízo da existencia de 
poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas para cobros e pagos de contía 
significativa (artigo 69 da LCSP). 
 
As empresas que liciten en unión temporal deberán acreditar individualmente os requisitos de 
solvencia económica, financeira e técnica.  
 
9.3.2. Testemuño xudicial, certificación administrativa ou declaración responsable do licitador, 
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado ou mediante 
acta de manifestacións ante notario público, de que a empresa non está incursa nas prohibicións 
para contratar coa administración consonte o artigo 71 da LCSP. Así mesmo, presentará a 
documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social. A esixencia de estar ó corrente nas obrigas económicas de calqueira tipo co 
Concello de Santiago de Compostela, comprobarase de oficio por esta Administración. 
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Cando se trate de empresas de estados membros da Unión Europea e esta posibilidade estea 
prevista na lexislación do estado respectivo, poderá substituírse por declaración responsable, 
outorgada ante unha autoridade xudicial.  
 
9.3.3. Para as empresas estranxeiras, declaración de que se someten 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, se é o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese 
corresponderlles.  
 
9.3.4. O certificado de que empresa está inscrita no Rexistro de Contratistas da Xunta de Galicia, da 
Deputación da Coruña ou do Concello de Santiago de Compostela, eximirá de presentar a seguinte 
documentación: 
 
. Personalidade e representación a que se refire a cláusula 9.4.1 deste prego, a condición de que a 
representación sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non obstante, a mesa de 
contratación poderá requirir a achega da dita documentación se fose necesaria para acreditar que o 
obxecto social da empresa é adecuado ao obxecto do contrato.  
 
. Certificado de clasificación (de ser esixible), a condición de que no certificado do rexistro de 
contratistas conste a clasificación referida ao obxecto do contrato, ou, se é o caso, documentación 
acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica.  
 
. Declaración responsable a que se refire a cláusula 9.3.2. 
 
O certificado do rexistro de contratistas deberá ir acompañado en todo caso dunha declaración 
responsable na que a empresa licitadora manifeste que as circunstancias reflectidas nel non 
experimentaron variación.  
 
Toda a documentación que presenten as empresas licitadoras deberá ser orixinal ou ben copias que 
teñan carácter de auténticas ou compulsadas consonte a lexislación vixente na materia. 

 
 
II  

PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN  
 
CLÁUSULA 10ª.-PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN E FORMA DE TRAMITACIÓN DO 
EXPEDIENTE. 
 
A concesión do uso privativo do dominio público municipal outorgarase por licitación pública de 
acordo co establecido no artigo 78.2. do Regulamento de bens das entidades locais, Lei 33/2003, de 
3 de novembro, de patrimonio das administracións públicas, e demais consideracións da normativa 
patrimonial e contractual de aplicación, e con arranxo ás cláusulas do presente prego e de 
prescricións técnicas e tramitarase de maneira ordinaria.  
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Admisibilidad de variantes: non se prevén variantes.  
 
CLÁUSULA 11ª.-CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN E A SÚA AVALIACIÓN. 
 
Establécese como único criterio de adxudicación da concesión o da mellor oferta económica do 
canon anual, valorándose como mellor oferta a que propoña unha maior mellora á alza sobre o tipo 
mínimo de licitación.  
 
CLÁUSULA 12ª.-PUBLICIDADE. 
 
O anuncio de licitación do contrato publicarase no BOP e no perfil de contratante do Concello de 
Santiago.  
 
No mesmo as empresas interesadas poderán acceder á información referente aos requisitos 
necesarios para concorrer aos contratos, Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e de 
Prescricións Técnicas, así como á composición, forma de designación, convocatoria e actas da Mesa 
de Valoración. En calquera caso, conterá toda a información de tipo xeral que poida utilizarse para 
relacionarse co órgano de contratación como puntos de contacto, número de teléfono e de fax, 
dirección postal e dirección electrónica, informacións, anuncios e documentos xerais, así como a 
información particular relativa aos contratos que celebre.  
 
O acceso público efectuarase a través desta ligazón: 
 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma  
 
Por medio do portal da web do Concello de Santiago de Compostela: 
 
(http://santiagodecompostela.gal/e_santiago/contratacions.php?lg=gal) 
 
CLÁUSULA 13ª.-PRAZO E PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS. 
 
O prazo para a presentación de proposicións será de trinta días hábiles, contados desde o seguinte 
ao da publicación do anuncio de licitación do contrato no BOP. No caso de que o último día para a 
presentación de ofertas coincida cun día inhábil, entenderase prorrogado devandito prazo ata o 
primeiro día hábil seguinte ao prazo de finalización inicialmente previsto.  
 
Unha vez presentada unha proposición, non poderá ser retirada baixo ningún pretexto.  
 
Cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición. Tampouco poderá subscribir ningunha 
proposición en unión temporal con outros empresarios se o fixo individualmente ou figurar en máis 
dunha unión temporal. A infracción destas normas dará lugar á non admisión de todas as 
proposicións por el subscritas.  
 
A presentación de proposicións supón a aceptación incondicional polo empresario do contido da 
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totalidade das cláusulas ou condicións previstas nos pregos que rexen o contrato, sen excepción ou 
reserva algunha.  
 
CLÁUSULA 14ª.-FORMA E CONTIDO DAS PROPOSICIÓNS. 
 
As proposicións constarán de sobres ou arquivos electrónicos, identificados no seu exterior do 
seguinte xeito: 

 
Referencia do expediente:  
 

a. Nome e apelidos ou razón social da empresa licitadora. 
b. Números de teléfono 
c. Enderezo de correo electrónico 
d. Sinatura do licitador ou persoa que o represente.  

 
En todo caso, o Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela, en orde a garantir o bo fin 
do procedemento, poderá solicitar, en calquera momento anterior á adopción da proposta de 
adxudicación, que os licitadores acheguen a totalidade ou unha parte dos documentos xustificativos, 
cando consideren que existen dúbidas razoables sobre a vixencia ou fiabilidade da declaración. En 
tal caso os licitadores requiridos deberán presentar a documentación solicitada no prazo máximo de 
cinco días hábiles. No caso de defectos ou omisións subsanables concederase prazo non superior a 
tres días para a sua subsanación.  
 
CONTIDO DOS SOBRES  
 
Sobre UNICO: Documentación xeral e oferta relativa aos criterios de adxudicación avaliables 
mediante fórmulas para a concesión administrativa do uso privativo do dominio público municipal 
para a explotación do bar-cafetaría sito na Granxa do Xesto. 
 
Contido:  
 
1. Declaración responsable e a oferta de criterios avaliables mediante fórmulas. 
 
Presentarase redactada consonte o modelo establecido nos anexos I, II e III deste prego. Non se 
aceptarán aquelas que conteñan omisións, erros ou tachaduras que impidan coñecer claramente o 
que a Administración entenda como fundamental para considerar a oferta. 
 
Se algunha proposición non garda concordancia coa documentación examinada e admitida, excede 
do orzamento base de licitación, varía substancialmente do modelo establecido ou comporta erro 
manifesto no importe da proposición, ou se existe recoñecemento por parte da empresa licitadora de 
que inclúe erros ou inconsistencias que a fagan inviable, a mesa de contratación rexeitaraa 
inmediatamente mediante unha resolución motivada. Non será causa abonda para o rexeitamento o 
cambio ou omisión dalgunhas palabras do modelo se isto non altera o seu sentido.  
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Acreditación de que cumpre o disposto no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo 
que se aproba o Texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa 
inclusión social, segundo o cal aqueles licitadores que teñan un número de traballadores no seu 
cadro de persoal igual ou superior a cincuenta estarán obrigados a contar cun 2% de persoas con 
discapacidade empregadas ou a adoptar as medidas alternativas previstas no Real decreto 
364/2005, do 8 de abril, polo que se regula o cumprimento alternativo con carácter excepcional da 
cota de reserva a favor dos traballadores con discapacidade.  

Os interesados deberán incluír na súa proposición unha relación detallada dos medios persoais e 
materiais que se comprometen a adscribir á execución do contrato, o plan de acción proposto, así 
como toda a documentación requerida no prego de prescricións técnicas. 

Os licitadores deberán aportar, en calqueira caso:  

- Especificación das calidades dos productos e artigos ofertados. 

- Plantilla de persoal que se compromete a manter para a prestación do servizo. 

- Equipo técnico e material que se compromete a poñer a disposición do servizo. 

- Relación de prezos dos artigos a expender na cafetería. 

Así mesmo, os licitadores aportarán unha proxección económica e orzamentaria que demostre a 
viabilidade económica do proxecto presentado pola entidade concursante.  
 
Será motivo de exclusión da licitación que a documentación incluída neste sobre non estea 
subscrita na súa totalidade pola persoa titular da empresa licitadora e non vaia 
acompañada dunha relación dos documentos que a integran, asinada tamén pola persoa 
titular da empresa licitadora, na que declare baixo a súa responsabilidade seren certos os datos 
achegados.  
 
2. Unións temporais de empresas  
 
Deberán presentar unha única declaración responsable, consonte os modelos do anexo II e anexo 
III, e a oferta referente aos criterios avaliables mediante fórmulas subscritas por todas as entidades 
que constitúan a UTE.  
 
Así mesmo, achegarán o compromiso de que as empresas van constituír a unión temporal tal como 
esixe o apartado 3 do artigo 69 da LCSP, cunha duración que será coincidente, cando menos, coa do 
contrato ata a súa extinción.  
 
No escrito de compromiso indicaranse: os nomes e circunstancias dos que a constitúan; a 
participación de cada un deles, así como a asunción do compromiso de constituírse formalmente en 
unión temporal no caso de resultaren adxudicatarias do contrato. O citado documento deberá estar 
asinado polas persoas representantes de cada unha das empresas que compoñen a unión.  
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3. As empresas vinculadas. 
 
As empresas pertencentes a un mesmo grupo (empresas vinculadas) entendendo por tales as que 
se encontren nalgún dos supostos do artigo 42 do Código de Comercio, e que presenten distintas 
proposicións para concorreren individualmente á adxudicación, deberán presentar declaración na 
que fagan constar esta condición. 
 
Tamén deberán presentar declaración explícita aquelas sociedades que, presentando distintas 
proposicións, concorran nalgún dos supostos alternativos establecidos no artigo 42 do Código de 
Comercio a respecto dos socios que a integran. 
 
CLÁUSULA 15ª.-COMISIÓN DE VALORACIÓN. 
 
A comisión de valoración estará constituída do modo seguinte:  
 
Presidente: O concelleiro delegado de medio ambiente, convivencia e informática ou, de non o 
haber, calquera outro no que expresamente delegue o alcalde. 
 
Vogais: 
 
O economista da oficina orzamentaria. 
O director da Asesoría Xurídica Municipal, ou persoa que o substitúa.  
A interventora xeral municipal, ou persoa que o substitúa  
Actuará como secretario o xefe da Sección de Contratación. 
 
Ás reunións da comisión poderán incorporarse os funcionarios ou asesores especializados que 
resulten necesarios, segundo a natureza dos asuntos a tratar, os cales actuarán con voz pero sen 
voto, mentres que todos os membros da comisión terán voz e voto, excepción feita do Secretario, 
que só terá voz.  
 
CLÁUSULA 16ª.-CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. VALORACIÓN E 
APERTURA DE PROPOSICIÓNS. 
 
A apertura dos sobres que conteñen a proposición levarase a cabo pola comisión de valoración pola 
orde que proceda de acordo co establecido no artigo 145 en función do método aplicable para 
valorar os criterios de adxudicación previstos nos pregos. 
 
Xa que esta licitación esixe a presentación dun único sobre, a comisión de valoración procederá á 
súa apertura e lectura nun acto público.  
 
Finalizado o acto público, na mesma sesión, a comisión cualificará a declaración presentada polas 
empresas. 
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De ser posible na mesma sesión, despois de excluír, se é o caso, as ofertas que non cumpran os 
requisitos do prego, a comisión procederá a avaliar e clasificar as ofertas.  
 
Ademais, en caso de que se produza o empate entre dúas ou máis ofertas, aplicarase o réxime de 
desempate establecido neste prego.  
 
Posteriormente, a comisión realizará a proposta de adxudicación a favor da candidatura con mellor 
puntuación. A comisión comprobará que a empresa proposta como adxudicataria está debidamente 
constituída, que a persoa que asina a proposición ten poder bastante para formular a oferta, que 
posúe a solvencia económica, financeira e técnica ou, se cómpre, a clasificación correspondente, e 
que non está incursa en ningunha prohibición para contratar.  
 
Así mesmo, a comisión requirirá á empresa que obtivo a mellor puntuación a documentación 
necesaria para a adxudicación e, en seu caso, calquera outra que non figure inscrita no rexistro de 
licitadores  que estableza o prego.  
 

III  
PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN. REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN. CONSTITUCIÓN 

DA GARANTÍA DEFINITIVA. ADXUDICACIÓN. PERFECCIÓN E FORMALIZACIÓN 
 
CLÁUSULA 17ª.-PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN. 
 
A proposta de adxudicación realizada a favor do candidato que presentase a mellor oferta non crea 
dereito algún en favor do licitador proposto, que non os adquirirá, fronte á Administración, mentres 
non se formalizou o documento administrativo.  
 
En caso de non existir ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que 
figuran no prego, a Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela poderá declarar deserta 
a convocatoria.  
 
CLÁUSULA 18ª.-REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN. 
 
Unha vez realizadas as actuacións anteriores, a comisión de valoración, requirirá á empresa que 
presentou a mellor oferta, para que, dentro do prazo de dez días hábiles que se contarán desde o 
envío do requirimento, presente a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento 
das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, a dispor efectivamente dos medios que se 
comprometeu a dedicar ou adscribir á execución do contrato e constituír a garantía definitiva por 
valor de 2.000 euros. 
 
Se non se cumpre adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador 
retira a súa oferta e procederase. 
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De concorrer este suposto solicitarase a mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en 
que queden clasificadas as ofertas. 
 
O prazo máximo para resolver o procedemento será de seis meses. Poderá considerarse 
desestimada a solicitude en caso de non notificarse a resolución dentro deste prazo. 
 
A garantía definitiva poderá constituírse en efectivo, mediante aval, en valores públicos ou por 
contrato de seguro de caución. O seu importe ou a documentación acreditativa correspondente 
depositarase na Tesourería Municipal. 
 
A garantía non poderá constituírse en forma de retención do prezo, pola propia natureza da 
concesión.  
 
A acreditación de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias realizarase presentando 
a documentación que se indica a seguir, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento xeral da Lei 
de contratos das administracións públicas: 
 
. Certificación de alta no censo de actividades económicas referida ao epígrafe que faculte para 

exercer as actividades que corresponden ao obxecto do contrato e ao seu ámbito territorial.  
. Certificación de estar ao corrente nas obrigas coa Axencia Tributaria Estatal. 
. Certificación de estar ao corrente nas obrigas coa Xunta de Galicia.  
 
A empresa que non estea obrigada a presentar todas ou algunha das declaracións ou documentos 
correspondentes ás obrigas tributarias deberá acreditalo mediante declaración responsable.  
 
A acreditación de estar ao corrente no cumprimento das obrigas coa Seguridade Social realizarase 
mediante certificación expedida pola autoridade administrativa competente. No suposto que deba 
terse en conta algunha exención, deberá facer constar esta circunstancia mediante declaración 
responsable. 
 
O Concello comprobará de oficio que a empresa licitadora proposta como adxudicataria non ten 
débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.  
 
As persoas estranxeiras, sexan físicas ou xurídicas, pertencentes ou non a estados membros da 
Unión Europea que non teñan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida 
por unha autoridade competente no país de procedencia que acredite que están ao corrente no 
cumprimento das correspondentes obrigas tributarias. Así mesmo, presentarán unha certificación, 
tamén expedida por unha autoridade competente, na que se acredite que están ao corrente no 
cumprimento das obrigas sociais que se esixan no país da súa nacionalidade. Toda a documentación 
relacionada neste apartado terá que referirse aos doce últimos meses. 
 
CLÁUSULA 19ª.-ADXUDICACIÓN DA CONCESIÓN. 
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A adxudicación será motivada, notificarase aos intersados e, simultaneamente, publicarase no perfil 
de contratante. 
 
CLÁUSULA 20ª.-PERFECCIÓN E FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 
 
Concluírdo o procedemento da concorrencia para a determinación do titular da concesión, 
formalizarase este en documento administrativo. 
 
CLÁUSULA 21ª. ENTREGA DOS BENS. 
 
De modo simultáneo á subscrición do documento de concesión levantarase Acta de Entrega das 
instalacións, onde se fará constar o estado das mesmas.  
 
 
 

IV  
DEREITOS E OBRIGAS. EXECUCIÓN DO CONTRATO  

 
CLÁUSULA 22ª.-DEREITOS DO CONCESIONARIO. 
 
Ademais dos que se desprenden deste Prego de Clausulas Administrativas Particulares e dos que 
resulten da aplicación das normativas de carácter técnico e de carácter supletorio ten os dereitos 
seguintes:  
 

a) Ocupar o local e zona contigua destinada a Bar-Cafetaría obxecto da presente concesión e ser 
mantido pacíficamente nela, durante o prazo de duración da mesma.  

b) Usar e gozar do local e zona contigua destinada a Bar-Cafetaría durante o prazo de duración 
da concesión administrativa.  

c) Obter os beneficios orixinados pola explotación do Bar-Cafetaría.  
d) Dispor dos accesos e saídas precisos para os usuarios e vehículos que accedan tanto á parcela 

como ao Bar-Cafetaría.  
e) Realizar as obras de mantemento, revisión adaptación e mellora técnica que en cada 

momento sexan precisas ou veñan impostas por normas de carácter técnico ou xeral, 
debendo obter para iso as licenzas administrativas e autorizacións precisas; en ningún caso, 
tales obras poderán supor ampliación da superficie e subsolo ocupados orixinariamente.  

f) O adxudicatario terá dereito ao uso e explotación do bar-cafetaría, con todas as facultades 
necesarias para a prestación da actividade. En consecuencia, o adxudicatario queda 
autorizado á venda de bebidas e comidas propias da actividade, de acordo coa normativa 
legal vixente.  

 
CLÁUSULA 23ª.-OBRIGAS E DEBERES DO CONCESIONARIO. 
 
Ademais dos que se desprenden deste Prego de Clausulas Administrativas Particulares, do Prego de 
prescricións Técnicas e das que resulten da aplicación das normativas de carácter técnico e xerais de 
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carácter supletorio, así como das instrucións que poida ditar a empresa concesionaria o responsable 
do contrato, o concesionario ten as obrigas seguintes:  
 

1. Levar a cabo a ocupación privativa e goce do local e zona anexa destinada a Bar-Cafetaría 
consonte ao obxecto da presente licitación, así como aos usos e actividades admitidos polo 
Plan Xeral de Ordenación Urbanística de Santiago de Compostela vixente. A presente obriga é 
cualificada como esencial.  

 
2. Abonar o canon concesional nos prazos e do modo establecido na Base 6ª do presente Prego. 

Obriga esencial.  
 

3. Prestar a garantía definitiva esixida neste Prego.  
 

4. Formalizar o correspondente documento administrativo de cesión dentro do prazo de quince 
días hábiles seguintes a aquel en que se realice a notificación da adxudicación. 

 
5. Estar ao corrente das súas obrigas tributarias, así como de calquera imposto, tributo ou taxa 

que lle puidese corresponder. Obriga cualificada como esencial.  
 

6. Explotar o local destinado a Bar-Cafetaría, pondo en funcionamento o mesmo no prazo de 60 
días a contar desde a subscrición do contrato de concesión administrativa. Obriga esencial.  

 
7. Obter todas as autorizacións administrativas necesarias para o desenvolvemento e 

explotación da actividade que forma parte do obxecto de contrato, debendo obter as 
preceptivas autorizacións, licenzas e permisos tanto municipais como contratos de empresas 
subministradoras que fosen necesarias, para a posta en marcha do Bar-Cafetaría, debendo 
proceder a independizar a subministración de auga, luz eléctrica, así como calquera outro 
subministración con contadores individuais. Obrigas consideradas como esenciais.  

 
8. Respectar o obxecto e límites da concesión, sen que poida destinarse a actividade distinta a 

iso, aínda que resultaren compatibles. Obriga esencial.  
 

9. Manter durante toda a vixencia da concesión o ornato, limpeza e conservación do inmoble e 
espazos da súa contorna utilizados para a actividade obxecto da concesión.  
 

10. O concesionario non poderá realizar novas obras de carácter permanente, nin reformar as 
existentes, sen a previa autorización do Excmo. Concello de Santiago de Compostela. Para 
que poidan autorizarse e executarse será preciso achegar memoria, planos e orzamentos das 
obras ou proxecto, se fose necesario. Todas as melloras que se unan quedarán de propiedade 
do Excmo. Concello de Santiago de Compostela, non podendo o concesionario solicitar 
cantidade algunha por iso nin durante nin ao finalizar a vixencia da concesión. Obrigas ás que 
se atribúe a clasificación de esenciais.  
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11. Facilitar a inspección en todo momento das construcións e instalacións da mesma, por parte 
dos Servizos Técnicos da Corporación Local.  

 
12. Cumprir coa normativa vixente en materia fiscal, seguridade social, laboral (o persoal ao seu 

servizo deberá cumprir con todas as normativas de seguridade e hixiene no traballo e será da 
súa exclusiva responsabilidade o incumprimento), e levar a cabo a actividade á que está 
destinado o Bar-Cafetaría segundo as normas reguladoras do sector correspondente, 
quedando o Excmo. Concello de Santiago de Compostela exonerado de responsabilidade por 
tales conceptos.  

 
13. O persoal que preste servizo nas instalacións obxecto da concesión deberá estar en posesión, 

en todo momento, do correspondente carné de manipulador de alimentos e demais requisitos 
esixidos segundo a normativa que resulte de aplicación na materia.  

 
14. Abonar o importe dos danos e prexuízos que se puidesen ocasionar ou causar aos bens de 

dominio público obxecto da concesión ou ao uso xeral dos mesmos, realizando pola súa 
conta, de acordo co persoal do Concello de Santiago de Compostela, cantas reparacións 
sexan necesarias, respondendo mesmo as deterioracións producidos polos usuarios do local 
destinado a Bar-Cafetaría, devolvendo as instalacións obxecto da concesión á finalización da 
mesma, no mesmo estado en que se recibiron.  

 
15. Formalizar unha póliza de seguro de responsabilidade civil que de cobertura aos danos 

causados a terceiras persoas ocasionados polas instalacións ou calquera dos elementos 
comúns, así como polas accións ou omisións do propio concesionario ou das persoas que 
traballen pola súa conta e dos cales o Concello de Santiago de Compostela non se fai 
responsable baixo ningún concepto.  

 
16. O concesionario deberá ter, en todo momento, a disposición dos usuarios follas de 

reclamacións oficiais, que lle serán facilitadas pola administración. En lugar visible, no 
Taboleiro de Anuncios dentro das instalacións do Bar-Cafetaría, porase un anuncio advertindo 
da existencia destas follas, que serán facilitadas inmediatamente polo concesionario a 
calquera usuario que desexe formular unha reclamación. O adxudicatario remitirá á 
administración correspondente, no mesmo día ou no día hábil seguinte, o exemplar de 
reclamacións co seu informe 

 
17. Asumir e custear a limpeza e mantemento do espazo vinculado no exterior do Bar-Cafetaría, 

así como os arredores que teña como causa da suciedade o exercicio da actividade obxecto 
de concesión administrativa.  

 
18. Sufragar os gastos orixinados polo consumo eléctrico, de auga, teléfono, gas e calquera outro 

que se derive da execución do contrato, así como os gastos necesarios para independizar as 
devanditos subministracións.  
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19. Pór en coñecemento dos servizos técnicos municipais calquera anomalía que se produza na 
explotación e, en xeral, calquera irregularidade que provoque unha deterioración do local 
municipal destinado a Bar-Cafetaría.  

 
20. Facilitar ao Concello cuantos datos requíranselle, de tipo estatístico laboral ou fiscal.  

 
21. Abonar todos os gastos, impostos e taxas que orixine a explotación do Bar-Cafetaría, 

ademais do imposto sobre bens inmobles (IBI) e outros gastos que poidan producirse pola 
ocupación do local destinado a Bar-Cafetaría. Obriga cualificada como esencial.  

 
22. Exercer por sí a concesión e non cedela ou traspasala a terceiros, nin enaxenar bens 

afectados á mesma que houberen de reverter ao Concello de Santiago de Compostela, nin 
gravalos, salvo autorización expresa por parte do Concello. Obrigas esenciais.  
 
Nos termos sinalados no art. 98 da Lei 33/2003, de Patrimonio das Administracións Públicas, 
só poden ser cedido ou transmitido o dereito real sobre a concesión administrativa a través 
das operacións de fusión, absorción ou escisión de sociedades, previa autorización expresa 
por parte do Concello.  

 
23. A explotación efectuaraa o concesionario ao seu risco e ventura, sen que o persoal 

contratado polo concesionario teña ningunha vinculación laboral co Concello. Unha vez 
extinguida a concesión, en ningún caso o persoal contratado polo concesionario quedará 
subrogado no caso da convocatoria de nova licitación pública para a adxudicación da 
concesión para a ocupación do local municipal destinado a Bar-Cafetaría.  

 
24. Abandonar e deixar libres e a disposición do Concello de Santiago de Compostela, unha vez 

finalizado o prazo polo que se outorgou a concesión administrativa, o local municipal 
destinado a Bar-Cafetaría coas melloras efectuadas no mesmo, sen dereito a indemnización.  

 
25. Entregar ao Concello de Santiago de Compostela a memoria descritiva das melloras que se 

vaian realizando. Todas aquelas que se realicen ao longo dos anos de concesión quedarán de 
titularidade do Concello de Santiago de Compostela.  

 
26. Con independencia da irrenunciable competencia municipal de policía e orde pública, das que 

corresponda desde o punto de vista sanitario ás autoridades locais desta orde, o Concello de 
Santiago de Compostela exercerá en todo momento o control e inspección da explotación e 
das instalacións, velando pola correcta e óptima prestación do mesmo ao público e usuarios 
en xeral.  

 
27. O Excmo. Concello de Santiago de Compostela non terá obrigación algunha nin se fará 

responsable da falta de pago do concesionario aos seus provedores, nin das deterioracións e 
roubos que se poidan cometer durante o prazo da concesión nas instalacións e elementos 
afectos ao servizo e desenvolvemento da actividade.  
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28. O Excmo. Concello de Santiago de Compostela, a través dos seus técnicos se reserva a 

facultade de inspeccionar o estado de conservación do local municipal destinado a Bar-
Cafetaría, para comprobar a efectividade das operacións de mantemento. Se estas non se 
realizasen ou o fosen deficientemente, poderá ordenar a súa execución ou corrección a cargo 
do adxudicatario. A falta de conservación adecuada considerarase causa suficiente para a 
resolución do contrato.  

 
O incumprimento polo concesionario das obrigas cualificadas como esenciais será causa de 
resolución do contrato.  
 
CLÁUSULA 24ª.-CONDICIÓNS DE PRESTACIÓN DO SERVIZO. 
 
Serán así mesmo deberes do concesionario, os seguintes:  
 

1. O adxudicatario queda obrigado ao cumprimento das disposicións legais de policía para os 
establecementos de bar-cafetaría, en canto sexan de aplicación así como ao cumprimento de 
cantas disposicións legais laborais sexan de aplicación respecto do persoal que se atope ao 
seu servizo.  

2. O adxudicatario deberá ofrecer como mínimo todos os produtos detallados na Base 10ª do 
Prego de Prescricións Técnicas, consonte aos prezos fixados na súa oferta.  

3. A bebida, comida e demais consumibles que se expidan deberán ofrecerse en perfectas 
condicións para o seu consumo e conforme ás normas, que, en cada caso, regule a súa 
elaboración, exposición e venda.  

4. O adxudicatario porá a disposición do servizo o persoal necesario e adecuado para obter o 
máximo nivel de calidade esixido no servizo obxecto de contrato, atendendo ás persoas 
usuarias coa necesaria corrección.  

5. O servizo deberá organizarse de forma que, en todo momento, atenda con prontitude e 
esmero as demandas das persoas usuarias, para o que deberá adoptar cantas medidas sexan 
necesarias.  

6. O adxudicatario adoptará baixo a súa responsabilidade as medidas necesarias para que non 
se exceda o nivel de ruído reglamentariamente admisible e non infrinxa a prohibición 
absoluta de fumar e venda de bebidas alcohólicas a menores de acordo coa normativa legal 
vixente nos termos expresados, e garántase, en xeral, o correcto comportamento dos 
empregados/as e persoas usuarias.  

7. A instalación de máquinas expendedoras de bebidas, snacks, etc.….ou de calquera outro tipo, 
requirirá previamente a autorización por parte do Concello.  

8. O persoal que preste servizo nas instalacións obxecto da concesión deberá estar en posesión, 
en todo momento, do correspondente carné de manipulador de alimentos e demais requisitos 
esixidos segundo a normativa que resulte de aplicación na materia.  

 
CLÁUSULA 25ª.-SEGUROS. 
 
O adxudicatario está obrigado a subscribir unha póliza de seguro cunha Compañía Aseguradora que 
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cubra os conceptos de Seguro a todo risco e Responsabilidade Civil derivada da súa actividade, que 
garantan calquera evento de sinistralidade nas instalacións durante a explotación da concesión, 
incluída así mesmo calquera obra que poida realizarse. Dita póliza manterase en vigor durante o 
tempo que dure a concesión, entregándose ao Servizo de Ingresos Non Tributarios do Concello unha 
copia da mesma para o seu coñecemento.  
 
A Póliza haberá de subscribirse de acordo ás seguintes garantías e límites por sinistro (os importes 
consignados entenderanse como mínimos):  
 
Responsabilidade Civil de Explotación 1.200.000€ Responsabilidade Civil Patronal 1.200.000€ 
Sublímite por vítima 150.000€ Responsabilidade Civil de Produtos 1.200.000€ Responsabilidade Civil 
Locativa 300.000€  
 
Ademais do anterior é necesario que na póliza de seguro que se presente detállense expresamente 
as exclusións aplicables á mesma. Entre elas non se admitirá a Exclusión dos incidentes ocorridos 
por “Intoxicación alimentaria”.  
 
CLÁUSULA 26ª.-RESPONSABILIDADE POR DANOS. 
 
Será obrigación do concesionario indemnizar todos os danos e prexuízos que se causen a terceiros 
como consecuencia das súas actuacións ou omisións. Se tales danos e prexuízos son consecuencia 
inmediata e directa dunha orde da Administración, esta será responsable dentro dos límites 
sinalados nas leis.  
 
 

V 
FINALIZACIÓN E EXTINCIÓN DA CONCESIÓN 

 
CLÁUSULA 27ª.-SUPOSTOS DE EXTINCIÓN E PROCEDEMENTO. 
 
1.-Os supostos de extinción da concesión serán os seguintes: 
 

a) Por vencemento do prazo.  
b) Por perda física ou xurídica do ben sobre o que foron outorgadas.  
c) Por desafectación do ben.  
d) Por mutuo acordo.  
e) Por revogación.  
f) Por resolución xudicial.  
g) Por renuncia ou abandono do concesionario.  
h) Por caducidade.  
j) O rescate das instalacións por parte do Concello antes do vencemento do prazo, por razóns 
de interese público. Neste suposto, procederá o resarcimiento dos danos e a indemnización 
dos prexuízos que se deriven do rescate.  
k) A imposibilidade de levar a cabo a explotación a consecuencia de acordos adoptados polos 
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órganos Municipais.  
l) A morte ou incapacidade sobrevinda do concesionario individual ou a extinción da 
personalidade xurídica da sociedade concesionaria.  
m) A falta de pagamento do canon. 
n) Calquera outra causa contemplada no Prego de Clausulas e a lexislación aplicable. 
 

2.-A extinción da concesión consonte aos supostos previstos require resolución administrativa, 
previa tramitación do correspondente expediente.  
 
CLÁUSULA 28ª.-REVOGACIÓN DA CONCESIÓN. 
 
A revogación da concesión, poderá fundarse no incumprimento das obrigas polo concesionario, na 
aparición de circunstancias que de existir xustificarían a súa denegación ou na adopción polo 
Concello de novos criterios de apreciación que xustifiquen a conveniencia da súa extinción.  
 
O incumprimento grave ou moi grave por parte do concesionario dalgunha das obrigas establecidas 
no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares dará lugar á revogación da concesión 
administrativa, e en especial nos supostos seguintes:  
 

a) Pola non realización por parte do concesionario da actividade obxecto da concesión ou 
incumprimento dalgunha das condicións esenciais ou adicionais establecidas no Prego, así 
como pola inejecución das obras necesarias para dotar á instalación das condicións 
adecuadas para que a mesma sexa operativa.  
b) Polo incumprimento dos prazos previstos nas obrigas recollidas no Prego de Clausulas 
Administrativas Particulares ou na proposta presentada á licitación pública.  
c) Falta de autorización administrativa previa nos supostos de transmisión ou modificación da 
concesión a un terceiro, aínda no caso de que sexa por fusión, absorción ou escisión da 
personalidade xurídica do concesionario.  
d) Polo incumprimento das instrucións ditadas polo responsable do contrato ou polos técnicos 
municipais respecto da execución das obras e na explotación da actividade.  
e) Por non prestar a debida dilixencia e coidado no mantemento e conservación do local, 
edificacións e instalacións municipais, que no seu día reverterán a favor do Concello desta 
Cidade.  
f) Pola falta de pagamento do canon da concesión administrativa.  

 
CLÁUSULA 29ª.-CADUCIDADE DA CONCESIÓN. 
 
Procederá a declaración de caducidade da concesión nos casos previstos na lexislación vixente e 
ademais nos supostos especiais seguintes:  
 

a) No caso de incorrer o adxudicatario en infracción cualificada moi grave.  
b) En caso de transmitir a concesión a un terceiro por calquera medio, sen contar co 
consentimento da Administración.  
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CLÁUSULA 30ª.-REVERSIÓN. 
 
A extinción da concesión por algunha das causas establecidas neste Prego ou no Prego de 
Prescricións Técnicas determinará que o concesionario deberá abandonar e deixar libre e a 
disposición do Concello, o local municipal destinado a Bar-Cafetaría. Se non cumprise esta 
obrigación no prazo dun mes a partir da notificación da extinción da concesión, o Concello procederá 
ao lanzamento por si, sendo os gastos que iso orixine de conta do concesionario.  
 
Mediante a subscrición do contrato de concesión, o concesionario recoñece de forma expresa a 
potestade do Concello de Santiago de Compostela para acordar e executar en por si o lanzamento.  
 
Desde o momento de vencemento da concesión, ou no suposto de resolución por causas imputables 
ao concesionario, o local municipal destinado a Bar-Cafetaría, así como as melloras realizadas 
reverterán a favor do Concello de Santiago de Compostela, que pasará a ser o seu titular sen ningún 
dereito de indemnización a favor do concesionario, debendo o concesionario entregalas en bo estado 
de conservación.  
 
Tres meses antes de que finalice o prazo da concesión o Concello de Santiago de Compostela 
designará os técnicos para inspeccionar o estado en que se atopa o local municipal destinado a Bar-
Cafetaría, levantándose Acta na que haberá de figurar o estado das instalacións que serán obxecto 
de reversión, facéndose constar se se atopan en adecuado estado de uso e funcionamento, 
ordenando á vista dos resultados da inspección técnica, a execución das obras e traballos de 
reparación que se estimasen necesarias para mantelo nas condicións previstas. Devanditos traballos 
de reparación que deban efectuarse serán de conta do concesionario.  
 
CLÁUSULA 31ª.-RESCATE DA CONCESIÓN  
 
O Concello de Santiago de Compostela, poderá deixar sen efecto a concesión antes do seu 
vencemento, se o xustificasen circunstancias sobrevindas de interese público, mediante o 
resarcimiento dos danos que se causaren.  
 
 

VI  
INFRACCIÓNS E SANCIÓNS  

 
CLÁUSULA 32ª.-INFRACCIÓNS E SANCIÓNS. 
 
O Concello de Santiago de Compostela poderá esixir responsabilidade ao concesionario por 
infracción dos seus deberes, con independencia do procedente respecto da extinción da concesión.  
 
As infraccións se tipificarán en leves, graves e moi graves.  
 
Terán a consideración de infraccións leves: 
 

a) O atraso inxustificado ata 1 mes nas obrigacións contraídas polo adxudicatario. 
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b) A desobediencia ocasional ás ordes que sobre a execución das obras realice o técnico 
encargado pola Delegación Municipal de Urbanismo do control e inspección das mesmas. 

c) O peche do bar-cafetaría de ata quince días sen causa xustificada.  
d) O atraso no pago do canon por prazo non superior a quince días.  
e) Non atender ao público coa debida dilixencia.  

 
Terán a consideración de infraccións graves: 
 

a) O atraso inxustificado superior a 1 mes e inferior a 2 meses nas obrigas contraídas polo 
adxudicatario.  

b) A desatención sistemática do adxudicatario ás observacións e disposicións do Concello de 
Santiago de Compostela respecto ao modo de explotación do bar-cafetaría obxecto de 
concesión.  

c) A actuación do concesionario que de lugar á depreciación da edificación e instalacións.  
d) A negativa ou resistencia a facilitar a información requirida pola autoridade competente ou os 

seus axentes para o cumprimento dos fins de inspección.  
e) O exercicio dunha actividade no bar-cafetaría que non sexa a que ten por obxecto dita 

concesión administrativa.  
f) O peche do bar-cafetaría por máis de quince días e ata un mes sen causa xustificada.  
g) O atraso no pago do canon por período superior a quince días e inferior a un mes.  
h) O non manter as edificacións e instalacións en condicións óptimas de limpeza e conservación.  
i) Transgredir a zona ou horarios establecidos para o exercicio da actividade.  
j)Calquera actuación que poña en perigo o cumprimento do obxecto da adxudicación.  

 
Terán a consideración de infraccións moi graves:  
 

a) Aquelas actuacións do concesionario que constitúan unha reiteración de suposto de feito 
cualificados como infraccións graves.  

b) Non prestar a debida dilixencia e coidado na conservación das edificacións e elementos que no 
seu día reverterán ao Concello de Santiago de Compostela.  

c) A realización de obras de ampliación das instalacións incluídas as de carácter provisional ou 
desmontable, sen o previo consentimento deste Excmo. Concello.  

d) A falta de pago do canon por período superior a un mes.  
e) Ceder ou traspasar a explotación do bar-cafetaría sen autorización previa deste Excmo. 

Concello ou manter o peche do mesmo por período superior a un mes sen causa xustificada.  
f) A falta de pagamento das cuotas do seguro de responsabilidade civil.  

 
Independentemente das sancións, cando se produciren danos ao terreo ou ás edificacións e 
instalacións e non sexan consecuencia de caso fortuíto ou forza maior, a Administración poderá 
esixir a restauración dos elementos danados.  
 
A comisión de infraccións dará lugar á imposición de sancións con arranxo ás seguintes contías:  
 

a) As infraccións leves con multa de ata 3.000.-Euros e peche do bar-cafetaría por período 
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máximo de dez días. Estas sancións poderanse aplicar de forma conxunta ou separada.  
b) As infraccións graves sancionarase con multa de ata 6.000.-Euros e o peche do bar-cafetaría 

por período non superior a vinte días. Estas sancións poderanse aplicar de forma conxunta ou 
separada.  

c) As infraccións moi graves sancionaranse con multa de ata 12.000.-Euros e o peche do bar-
cafetaría por prazo de ata un mes. Estas sancións poderanse aplicar de forma conxunta ou 
separada.  

 
En caso de reincidencia ou reiteración na comisión de infraccións graves ou moi graves poderá ser 
declarada a extinción da concesión sen dereito a indemnización, e independentemente da adopción 
de calquera outra medida que legalmente proceda.  
 
As sancións imporanse por acordo do órgano de contratación previa audiencia ao concesionario.  
 
CLÁUSULA 33ª. LINGUA GALEGA 
 
Todas as comunicacións se deriven deste contrato e que se dirixan ao Concello de Santiago de 
Compostela ou a calquera outra entidade ou persoa con sede ou domicilio no territorio de Galicia,así 
como a actividade de divulgación ou publicidade a que dea lugar (rótulos, avisos, sinais 
informativos, folletos etc) e as propias prestacións (materializadas en forma verbal ou documental) 
realizaranse en lingua galega de acordo co previsto Regulamento de uso do galego na 
administración municipal de Santiago de Compostela. 
 

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019. 
A xefa de servizo de Asesoría Xurídica 

Asinado electronicamente: María Luisa Prego de Oliver López 
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ANEXO I 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
(nome) _______________________________________________ con documento de identidade 
número____________ e domicilio en_____________________________________ provincia de 
_______________, rúa ____________________________________________________________, 
número ____,en nome propio ou en representación da empresa 
__________________________________con NIF __________ e domicilio en 
____________________________________________ á que representa no procedemento de 
adxudicación da concesión de uso privativo e explotación do bar-cafetaría sito na Granxa do 
Xesto: 
 
MANIFESTA  
 
Que, coñecido o prego de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas aprobados 
polo Concello de Santiago de Compostela para a concesión de uso privativo e explotación do 
bar-cafetaría sito na Granxa do Xesto, e aceptando íntegra e incondicionalmente o seu contido. 
 

1. Oferta económica (O importe debe expresarse claramente en números e letras):  
 
CANON ANUAL:__________________ €  

 
 

....................................., ...........de..................de....................  
(Sinatura e selo da persoa titular da licitadora)  
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 ANEXO II 
MODELO DE DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN 

 
Os licitadores poderán presentar como proba preliminar do cumprimento dos requisitos previos para 
participar no procedemento de adxudicación da concesión de uso privativo e explotación do 
bar-cafetaría sito na Granxa do Xesto o documento europeo único de contratación (DEUC), 
consistente nunha declaración formal e actualizada da empresa interesada. 
 
Este documento foi aprobado a través do Regulamento (UE) núm. 2016/7, do 5 de xaneiro e pode 
accederse a el en formato electrónico en https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=es. O formulario poderá, nese sitio, cubrirse e imprimirse para enviar ao 
órgano de contratación co resto da oferta. 
 
Para facilitar a formalización por parte das empresas do modelo de formulario normalizado do DEUC 
que establece o anexo II do Regulamento (UE) nº 2016/7, formúlanse a continuación as seguintes 
orientacións:  

a) Consonte o establecido na parte II, sección A, quinta pregunta, dentro do punto titulado 
«Información xeral», do formulario normalizado do DEUC, as empresas que figuren inscritas 
nunha «lista oficial de operadores económicos autorizados» só deberán facilitar en cada parte do 
formulario aqueles datos e informacións que, no seu caso concreto, non estean inscritos nestas 
«listas oficiais». Así, en España as empresas non estarán obrigadas a facilitar aqueles datos que 
xa figuren inscritos de maneira actualizada no rexistro de licitadores que corresponda, xa sexa no 
Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado (ROLECSP) ou o Rexistro Xeral 
de Contratistas de Galicia (RXC-Galicia) co alcance previsto no artigo 339 da LCSP, coa condición 
de que as empresas inclúan no formulario normalizado do DEUC a información necesaria para que 
o órgano de contratación poida realizar o acceso correspondente (enderezo da internet, todos os 
datos de identificación e, se é o caso, a necesaria declaración de consentimento).  
Para o caso de que a empresa se atope inscrita no ROLECSP ou no RXCG, ao seguir esta 
recomendación indica, respecto de cada unha das partes do formulario, que datos son 
susceptibles de figurar inscritos nos rexistros e cales non. Dado que algúns destes datos deben 
ser subministrados, en todo caso, pola empresa e outros son voluntarios, limitarémonos a sinalar 
en cada caso se os datos que reclama o formulario son ou non son potencialmente inscritibles, e 
a empresa debe asegurarse de cales efectivamente están inscritos e actualizados e cales non 
están inscritos ou, de o estaren, non están actualizados, no seu caso concreto.  
b) O acceso por parte dos órganos de contratación aos rexistros de licitadores, así mesmo, ten o 
efecto establecido no artigo 59.5 DN. Así, aínda que, de acordo co artigo 59.4 DN, con carácter 
xeral o órgano de contratación poderá requirir aos candidatos e licitadores durante a 
substanciación do procedemento de contratación, e para garantir o seu bo desenvolvemento, 
para que acheguen documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos de acceso 
á licitación, e con carácter previo á adxudicación o primeiro deberá exixir á empresa 
adxudicataria a presentación destes documentos xustificativos, o artigo 59.5 DN matiza o 
establecido no punto anterior do mesmo artigo ao eximir os licitadores e candidatos de presentar 
aqueles documentos xustificativos que proben informacións que poidan ser acreditadas mediante 
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unha certificación expedida polo rexistro de licitadores que corresponda [ROLECSP ou RXC-
Galicia]. 

 
Deberán cubrirse necesariamente os apartados que, de acordo co índice e estrutura do DEUC se 
relacionan.  
 
PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE O PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN E O PODER 
ADXUDICADOR (Identificación do contrato e a entidade contratante; estes datos deben ser 
facilitados ou postos polo poder adxudicador) 
 
PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE O OPERADOR ECONÓMICO 

 
Sección A:  INFORMACIÓN SOBRE O OPERADOR ECONÓMICO  
Sección B: INFORMACIÓN SOBRE OS REPRESENTANTES DO OPERADOR ECONÓMICO 
Sección C:  INFORMACIÓN SOBRE O RECURSO Á CAPACIDADE DOUTRAS 

ENTIDADES  
Sección D:  INFORMACIÓN RELATIVA AOS SUBCONTRATISTAS  

 
PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (no servizo electrónico DEUC os campos dos apartados A, B 
e C desta parte veñen por defecto co valor 'Non' e teñen a utilidade de que o operador poida 
comprobar que non se atopa en causa de prohibición de contratar ou que, en caso de atoparse 
nalgunha, pode xustificar a excepción)  

 
Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENAIS.  
Sección B:  MOTIVOS REFERIDOS AO PAGO DE IMPOSTOS OU DE COTIZACIÓNS Á 

SEGURIDADE SOCIAL. 
Sección C: MOTIVOS REFERIDOS Á INSOLVENCIA, AOS CONFLITOS DE INTERESES OU Á 

FALTA PROFESIONAL 
Sección D: OUTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTEAN PREVISTOS NA LEXISLACIÓN 

NACIONAL.  
 
PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 
OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPRIMENTO DE TODOS OS CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 
OPCIÓN 2: O poder adxudicador esixe a declaración de cumprimento dos criterios 

especificamente (cubrirmentar todas as seccións) 
 
Sección A: IDONEIDADE  
Sección B: SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA  
Sección C: CAPACIDADE TÉCNICA E PROFESIONAL  
Sección D: SISTEMAS DE ASEGURAMENTO DA CALIDADE E NORMAS DE 

XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
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PARTE V: REDUCIÓN DO NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS.  
 
PARTE VI: DECLARACIÓNS FINAIS (declaración responsable de veracidade e dispoñibilidade de 
documentos acreditativos da información facilitada, e consentimento de acceso a ela por parte do 
poder adxudicador). 
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ANEXO III 
 MODELO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA AO DEUC  

 
(nome) _________________________________ con documento de identidade 
número______________ e domicilio en_______________________________ provincia de 
____________________, rúa ______________________________________________________ , 
número ____________, en nome propio ou en representación da empresa 
_________________________________________________ con NIF _____________________ e 
domicilio en __________________________________________________________________ á 
que representa no procedemento de adxudicación da concesión de uso privativo e explotación 
do bar-cafetaría sito na Granxa do Xesto declaro: 
 
PRIMEIRO: Que nin a empresa, en nome da cal actúo, nin os seus administradores ou órganos de 
dirección están incursos en prohibicións para contratar coa Administración por si mesma nin por 
extensión como consecuencia da aplicación do artigo 71 da LCSP 
 
SEGUNDO: Que non formo parte dos órganos de goberno ou administración da entidade nin son un 
alto cargo aos que se refire a Lei 5/2006, do 10 de abril, de regulación dos conflitos de intereses dos 
membros do Goberno e dos altos cargos da Administración Xeral do Estado, da Lei 53/1984, do 26 
de decembro de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, nin son 
ningún dos cargos efectivos regulados na Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral 
xeral, nos termos establecidos nelas. 
 
TERCEIRO: Que esta empresa se atopa nestes momentos ao corrente no cumprimento das obrigas 
tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, nos termos en que estas se 
definen nos artigos 13 e 14 do Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o 
Regulamento xeral da lei de contratos das administracións públicas (en diante RXLCAP), e non ten 
débedas tributarias pendentes de pagamento co Concello de Santiago de Compostela nos termos 
previstos no artigo 7.1 d) do real decreto citado anteriormente. 
 
CUARTO: Que a declaración responsable a que se refiren os parágrafos anteriores se fai sen 
prexuízo da obriga de xustificar documentalmente as devanditas circunstancias no suposto de 
resultar proposto como empresa adxudicataria do contrato, no prazo que sinale o órgano de 
contratación anterior á adxudicación definitiva do contrato. 
 
QUINTO: Para os efectos do previsto no art.140 da LCSP que a empresa está validamente 
constituída e que consonte o seu obxecto social pode presentarse á licitación, así como que, como 
asinante, posúo a debida representación para presentar a proposición.  
 
SEXTO: Que a empresa á que represento non se atopa dada de baixa no censo do imposto de 
actividades económicas na matrícula correspondente, segundo o artigo 15 do RXLCAP e, en seu 
caso: 

□ Epígrafe ou epígrafes de matrícula do imposto (IAE) nos que está dado de alta: ______ 
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□ Está exenta do pagamento do imposto (IAE). 
□ Está ao corrente no pagamento do imposto (IAE). 

 
SÉTIMO: Que está inscrita  

□ no Rexistro de Documentación de Empresas Contratistas da Deputación Provincial da Coruña 
(BOP núm. 64 do 20/03/98) co número de inscrición __________ e manifesta que as 
circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron variación. 
□ no Rexistro Xeral de Contratistas da Xunta de Galicia (Decreto 262/2001), co número de 
inscrición__________ e manifesta que as circunstancias reflectidas no correspondente 
certificado non experimentaron variación. 
□ no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas. 

 
OITAVO: Que, en relación co establecido no artigo 140 da LCSP e no artigo 86 do RXLCAP sobre 
empresas vinculadas e a ao abeiro do artigo 42.1 do Código de Comercio, a empresa á que 
represento: 

□ pertence ao grupo de empresas ________________________ (Achego anexo coa relación das 
empresas pertencentes ao grupo). 
□ non pertence a ningún grupo de empresas. 

 
NOVENO: 
- Que a empresa á que representa emprega a: (marque o cadro que corresponda) 
 

□ Menos de 50 traballadores 
□ 50 ou máis traballadores e (marque o cadro que corresponda) 

□ Cumpre a obriga de que entre eles, polo menos, o 2% sexan traballadores con 
discapaidade, establecida polo Real decreto lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, 
polo que se aproba o Texto refundindo da Lei Xeral de dereitos das persoas con 
discapacidade e da súa inclusión social. 
□ Cumpre as medidas alternativas previstas no Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, 
polo que se regula o cumprimento alternativo con carácter excepcional da cota de 
reserva a favor de traballadores con discapacidade. 

 
- Que a empresa á que representa, cumpre coas disposicións vixentes en material laboral e social. 
 
- Que a empresa á que representa: (marque a casilla que corresponda) 
 

□ Emprega a máis de 250 traballadores e cumpre co establecido no apartado 2 do artigo 45 
da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, 
relativo á elaboración e aplicación dun plan de igualdade. 
□ Emprega a 250 traballadores ou menos e en aplicación do convenio colectivo aplicable, 
cumpre co establecido no apartado 3 do artigo 45 da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para a igualdade efectiva de mulleres e homes, relativo á elaboración e aplicación dun plan 
de igualdade. 
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□ En aplicación do apartado 5 do artigo 45 da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a 
igualdade efectiva de mulleres e homes, relativo á elaboración e aplicación dun plan de 
igualdade, a empresa non está obrigada á elaboración e implantación dun plan de igualdade. 

 
DÉCIMO: Que autorizo expresamente ao Concello de Santiago de Compostela para que, se procede, 
expida e incorpore ao expediente a pertinente certificación acreditativa da situación tributaria da 
empresa con esa administración. 
 
UNDÉCIMO: Que, de acordo co sinalado no artigo 140 da LCSP, esta empresa cumpre todas as 
condicións establecidas no prego de condicións administrativas particulares sobre a capacidade de 
obrar e xurídica, a habilitación profesional, clasificación e/ou solvencia para contratar co Concello de 
Santiago de Compostela.  
 
Así mesmo 
 
Autorizo ao órgano de contratación a recadar os datos que consten en poder da Administración e 
que sexan necesarios para comprobar a veracidade das declaración realizadas. 
 
Comprométome a aceptar e dar por válidas todas as notificacións que se efectúen no correo 
electrónico: ____________________________________ 
 
E, para que conste e produza efectos no expediente ao que se refire a proposición á que se 
incorpora esta declaración responsable, asínoa en (lugar) o (data).  
 

 (sinatura do propoñente) 
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ANEXO V 
MODELO DE AVAL 

 
A entidade _________________________________________ (1), con CIF ____________, 
domicilio en (2) _______________________________________, número _________, código 
postal __________, e no seu nome __________________________________ (3), con poderes 
suficientes para obrigarse neste acto segundo resulta da verificación de poderes que se indica na 
parte inferior deste documento, 

AVALA 
 
A ______________________________________________________________(4), con NIF/CIF 
número _________________________, en virtude do disposto no artigo 107 da LCSP, para 
responder das obrigas derivadas do expediente ____/___ (5) relativo á contratación de 
_______________________________________________ (6) tramitado polo Concello de Santiago 
en concepto de garantía ____________ (7) por importe de 
_________________________________ euros (__________). 
 
A entidade avalista declara baixo a súa responsabilidade que cumpre os requisitos previstos no 
artigo 56.2 do Regulamento xeral da Lei de contratos da Administración Pública. Este aval outórgase 
solidariamente respecto do obrigado principal, con renuncia expresa ao beneficio de excusión e con 
compromiso de pago ao primeiro requirimento realizado polo órgano competente do Concello de 
Santiago de Compostela, ben por si ou a través da Caixa Xeral de Depósitos, con suxeición aos 
termos previstos na lexislación de contratos das administracións públicas, nas normas que a 
desenvolvan e na normativa reguladora da Caixa Xeral de Depósitos. 
 
Este aval estará en vigor ata que o órgano de contratación do Concello de Santiago de Compostela 
ou quen no seu nome sexa habilitado legalmente para facelo, autorice a súa cancelación ou 
devolución de acordo co establecido na LCSP e normativa complementaria. 
 
En ___________, o _________ de _________ de __________ 
 

Asdo.: _______________ 
 
VERIFICACIÓN DE PODERES POLA ASESORÍA XURÍDICA DE _____________________(8) 
Provincia, data, número ou código 
 
(1) Nome ou razón social da entidade avalista. (2) Domicilio da entidade avalista. (3) Nome e 
apelidos do interventor da entidade avalista. 
(4) Nome e apelidos ou razón social da empresa avalada. (5) Número do expediente. (6) Obxecto do 
contrato. (7) Garantía provisional/definitiva. (8) Cítese a administración que verifica o poder. 
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