
 

PREGO  DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (PCAP) E PRESCRICIÓNS 
TÉCNICAS QUE, COMO LEI DO CONTRATO, REXIRÁN A CONCESIÓN ADMINISTRATIVA  
PARA A EXPLOTACIÓN DO QUIOSCO-BAR UBICADO NO PARQUE DA PRAIA DE 
COMPOSTELA, DENOMINADO “PAVILLÓN DE SERVIZOS”. 

 
 
I. Obxecto do contrato. O obxecto do contrato é o outorgamento de concesión administrativa 
para a explotación, durante da tempada de verán, do quiosco-bar  ubicado no parque da praia 
de Compostela denominado �Pavillón de Servizos�. 
 
II Procedemento, forma de adxudicación e publicidade. A concesión administrativa 
adxudicarase por procedemento aberto, tramitación urxente e documentalmente simplificada. 
Xustificación da urxencia: Con anterioridade tramitouse unha licitación por procedemento 
aberto que quedou deserta ó non presentarse ningún licitador. Considerase necesario axilizar 
a licitación, coa finalidade de que o pavillón de servizos poida estar aberto ó público o máis 
axiña posible coa finalidade de dar servizo ós usuarios da praia na tempada de verán. 
 
A concesión rexérase polo presente prego de Cláusulas Administrativas  Particulares e 
supletoriamente pola lei  7/1985 de 2 de abril, Ley 33/2003, de Patrimonio das Administracións 
Públicas, Real Decreto Lexislativo 781/1986, Regulamento de Bens das Entidades Locais (Real 
Decreto 1372/1986),  Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro polo que se aproba 
o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (en adiante TRLCSP) e polo Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de 
Contratos das Administracións Públicas e demais disposicións vixentes na materia. O anuncio 
de licitación publicarase, no Diario Oficial de Galicia e no perfil do perfil do contratante do 
concello www.vilagarcia.es. 
 
III Natureza xurídica do contrato. O contrato que se perfeccione constituirá unha concesión 
administrativa para a utilización privativa do dominio público, co obxecto de explotar o 
quiosco-bar ubicado no parque da praia de Compostela, denominado �Pavillón de Servizos�. 
 
IV. Prazo de duración. O contrato outorgarase dende a data de formalización do contrato ata 
o 31 de setembro de 2015. O prazo de duración poderá ser obxecto de prórroga, sen que a 
mesma poida superar o prazo polo que inicialmente se outorga a concesión. 
 
V. Obrigas básicas do adxudicatario. Serán obrigas básicas do adxudicatario as seguintes: 
 

a) Respectar o obxecto do contrato, cumprindo todas e cada unha das condicións que se 
sinalen no presente prego e cantas se poidan ditar con posterioridade para o mellor 
funcionamento da explotación que serán notificadas ó adxudicatario. 

b) O servizo prestarase polo adxudicatario durante o prazo de duración do contrato, 
sendo da súa conta os gastos que orixine en xeral o funcionamento do mesmo. 

c) Cumprir a normativa vixente e propia dos establecementos cuxa explotación se 
adxudica. 

d) O horario de apertura da instalación deberá respectar os horarios legalmente fixados 
para a apertura e peche de este tipo de establecementos, debendo estar aberto, como 
mínimo, de 10,00 as 21,00 horas de forma ininterrompida os sete días da semana. 

e) O concesionario disporá dos medios materiais e humanos necesarios para a prestación 
do servizo en condicións axeitadas de eficacia e seguridade con suxeición á normativa 
vixente na materia. 



 

 2 

f) Obriga de conservar e manter o ben de dominio público denominado �Pavillón de 
Servizos� en bo estado e destinalo ó uso de quiosco-bar, así como a devolvelo ó 
Concello en bo estado unha vez finalizado o período contractual.  

g) Limpar o pavillón de servizos e da zona de madeira que o rodea.  

h) O servizo prestarase en condicións de absoluta normalidade en canto a seguridade, 
salubridade e hixiene, suprimindo as causas que orixinen molestias, inconvenientes ou 
perigosidade para os usuarios. O servizo so poderá suspenderse polo concesionario 
por causas excepcionais, debidas a caso fortuíto ou a forza maior, ou por razóns de 
seguridade ou de urxentes reparacións, debendo adoptar neste caso o concesionario 
as medidas de emerxencia que o Concello de Vilagarcía de Arousa impoña para o 
restablecemento da normalidade dos servizos, sen dereito a indemnización algunha 
polos gastos que tivera que afrontar por obras ou novas instalacións. 

i) Responderá dos danos e prexuízos que se causen ós bens de dominio público obxecto 
de concesión, así como a terceiros, para o que deberá subscribir as correspondentes  
pólizas de seguros de responsabilidade civil e accidentes cun capital mínimo 
asegurado de 200.000 �.  De dita póliza/s e do recibo/s xustificativo/s do pagamento 
da prima, deberá entregar unha copia ó Concello antes da sinatura do contrato. 
Asemade deberá  contratar os seguros legalmente esixidos para o exercicio da 
actividade que vai a desenvolver. 

j) Exercerá por si mesmo a concesión, non podendo en ningún caso transmitila, 
arrendala, etc., sen autorización do Concello. 

k) Abonar o canon ó Concello. 

O Concello de Vilagarcía de Arousa reservarase todos os poderes de policía que sobre a 
explotación lle atribúe a lexislación vixente, incluído, no caso necesario, o control sobre os 
prezos a satisfacer polos usuarios dos servizos prestados nas instalacións. 

Serán causas de resolución do contrato o incumprimento dos apartados sinalados coas letras  
j) e k)  e os incumprimentos moi graves dos apartados sinalados coas letras a), c), d), e) e f).  
Tamén serán causas de resolución as sinaladas nos artigos 223 e concordantes do TRLCSP. 

 

VI. Dereitos do adxudicatario. Son dereitos do adxudicatario. 

a) Utilizar o ben de dominio público, denominado �Pavillón de Servizos� necesario para a 
explotación, obxecto da presente licitación, así como a zona de madeira que o 
circunda. 

b) Recuperar o mobiliario e maquinaria, da súa propiedade, unha vez finalizada o prazo e 
vixencia da concesión. 

c) Cantas outras se deriven do presente Prego e demais disposicións aplicables. 

 

VII. Canon que satisfará o adxudicatario ó Concello de Vilagarcía de Arousa. 

Para optar á adxudicación, os interesados deberán ofrecer unha cantidade de explotación que 
non poderá ser inferior a 200,00€ mensuais.  
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O 50% do importe do canon ofertado (referido á totalidade da duración do contrato) deberá 
abonarse con anterioridade á sinatura do contrato e o 50% restante antes do 31 de agosto de 
2015. 

VIII. Relacións cos usuarios do servizo. 

As relacións do adxudicatario con terceiros rexeranse polas disposicións específicas que 
regulen o exercicio das actividades autorizadas. O Concello non será responsable da falta de 
pagamento polo concesionario ós seus provedores, nin dos deterioros, roubos e demais que 
se poidan producir no �pavillón de servizos� e outras instalacións. 
 
IX. Capacidade para contratar. 
 
Están capacitados para contratar as persoa naturais individualmente ou persoas xurídicas, 
españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e non estean afectadas por 
ningunha das circunstancias que enumera o artigo 60 do TRLCSP como prohibitivas para 
contratar. 
 
As persoas xurídicas só poderán ser adxudicatarias de contratos cuias prestacións estean 
comprendidas dentro dos fines, obxecto ou ámbito de actividade que, a tenor dos seus 
estatutos ou regras fundacionais, lle sexan propios. 
 
A Administración poderá contratar con unións de empresarios (UTE) que se constitúan 
temporalmente ó efecto. Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais, 
quedarán obrigados solidariamente e deberán nomear un representante ou apoderado único 
da unión, con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que do 
contrato se deriven ata a extinción do mesmo, conforme ao establecido no artigo 59 do 
TRLCSP.  
 
No suposto de resultar adxudicataria, a Unión Temporal deberá formalizarse en escritura 
pública, así como presentar o C.I.F. da Unión Temporal.  A duración da UTE será coincidente 
coa do contrato ata a súa extinción. 
 
 
X. Presentación de proposicións. Lugar e prazo de presentación formalidade e 
documentación. 
 
Cada licitador presentará unha soa proposición. Non se poderán subscribir propostas de unión 
temporal con outros se xa o fixo individualmente ou figura noutra UTE. A infracción destas 
normas dará lugar á non admisión de todas as propostas por el subscritas. 
 
A presentación da proposición supón a aceptación incondicionada polo empresario do contido 
da totalidade das cláusulas ou condicións deste prego, sen salvidade ou reserva algunha. 
 
Presentarase un sobre �A� denominado �documentación xeral� e un sobre �B� denominado 
�Proposición económica e documentación relativa a criterios avaliables de forma automática�. 
 
As proposicións presentaranse no Rexistro de Licitacións do Concello de Vilagarcía de Arousa, 
en man, no prazo de 8 días naturais a contar dende a publicación do anuncio de licitación no 
DOGA. Os pregos que rexen a licitación atoparanse a disposición dos interesados no perfil do 
contratante do Concello de Vilagarcía de Arousa www.vilagarcia.es  
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Caso de remiti-las proposicións por correo o interesado acreditará, co resgardo correspondente, 
a data e hora de imposición do envío na oficina de correos e anunciará ó órgano de contratación 
a remisión da oferta mediante Fax, telefax, telegrama ou correo electrónico no mesmo día.  
 Sen a concorrencia de ámbolos dous  requisitos (anuncio e resgardo da imposición do envío na 
oficina de correos) non será admitida a proposición no suposto de recibirse a documentación con 
posterioridade á data e hora de terminación do prazo fixado no anuncio de licitación. De tódolos 
xeitos, transcorridos 10 días dende o remate do prazo de presentación xa non será admitida 
ningunha proposición  por correo. O rexistro de licitacións municipal acreditará a recepción do 
anuncio de remisión de documentación, constando o día da súa expedición e  recepción. 
 
Os documentos que se acheguen xunto ás proposicións haberán de ser orixinais. Non 
obstante, admitiranse fotocopias dilixenciadas á vista dos orixinais polo/a Secretario/a do 
Concello ou funcionario en quen delegue, así como aquelas compulsadas ante notario ou 
letrado doutra administración pública con funcións fedatarias. 
 
As proposicións constarán de dous sobres pechados, podendo ser lacrados ou precintados, 
denominados �A� e �B� e en cada un deles farase constar no seu exterior: nome do licitador, 
domicilio a efectos notificacións, número de teléfono, fax e correo electrónico, coa inscrición 
que a continuación se indica para cada un deles: 
 
X.1) Sobre �A� denominado �Documentación xeral� expresará a inscrición: “SOBRE A: 
Documentos xerais para a ADXUDICACIÓN DA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA A 
EXPLOTACIÓN DO QUIOSCO-BAR UBICADO NO PARQUE DA PRAIA DE COMPOSTELA E 
DENOMINADO “PAVILLÓN DE SERVIZOS”, e conterá a seguinte documentación: 
 
 
X.1 a)  Declaración responsable. 
 
 O licitador presentará unha declaración responsable indicando que cumpre as condicións 
legalmente esixidas para contratar coa administración. Esta declaración axustarase ó modelo 
contido no Anexo X.  
 
 
O licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicación, deberá acreditar ante o órgano de 
contratación, previamente á adxudicación do contrato, a posesión e validez dos documentos 
que se indican na cláusula XIV.4. 
 
En todo caso, o órgano de contratación, en orde a garantir o bo fin do procedemento, poderá 
recabar, en calquera momento anterior á adopción da proposta de adxudicación, que os 
licitadores aporten a documentación acreditativa do cumprimento das condicións establecidas 
na cláusula XIV.4 para  ser adxudicatario do contrato. 
 
O momento  decisivo para apreciar a concorrencia dos requisitos de capacidade e solvencia 
esixidos para contratar coa administración será o de finalización do prazo de presentación das 
proposicións. 
 
 
X.1. b) Unións temporais de empresas. 
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Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a integrarían, declaración responsable 
de cada unha das empresas integrantes da UTE indicando que cumpren as condicións 
legalmente esixidas para contratar coa administración, así como participación de cada unha das 
empresas na UTE, co compromiso de constituíla formalmente no caso de resultar adxudicatarias, 
de conformidade co artigo 59.2 do TRLCSP. Este documento deberá ir asinado polo 
representante de cada unha das empresas e no mesmo expresarase a persoa a quen designan 
como representante da UTE ante o Concello para todos os efectos relativos ó contrato , enderezo 
da UTE e correo electrónico que sinalen a afectos de notificacións.   
 
X.1. c) Declaración de empresas vinculadas. 
 
No suposto de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo 
grupo, entendendo por tales  as que se atopen nalgún dos suposto previstos no art. 42 do 
Código de Comercio, presentarase necesariamente unha declaración indicando esta 
circunstancia e o nome ou denominación social das mesmas, con indicación das que se 
presentan á licitación.  
Esta declaración deberá constar en cada unha das ofertas formuladas por tódalas empresas 
vinculadas que concorran á licitación ( 86 do RXLCAP). 
 
X.1. d) Xustificación traballadores con discapacidade: 
 
No seu caso, os licitadores xustificarán que teñen no seu plantel a un número de traballadores 
discapacitados superior ó 2%.  
 
X.1.e) Índice de documentos que integran o sobre. 
 
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos 
documentos que o integran, enunciado alfabeticamente conforme á orde seguida no apartado 
X.1 do presente prego, de conformidade co art. 80.1 do RXLCAP.  
 
X. 2) Sobre �B� denominado �Oferta económica e criterios avaliables de forma automática� 
expresará a inscrición �SOBRE B: Oferta económica e documentación relativa a criterios 
avaliables de forma automática. ADXUDICACIÓN DA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA 
A EXPLOTACIÓN DO QUIOSCO-BAR UBICADO NO PARQUE DA PRAIA DE COMPOSTELA 
E DENOMINADO “PAVILLÓN DE SERVIZOS””, que conterá a seguinte documentación: 
 
X.2.a) Oferta económica (canon), que se axustará ó modelo contido no Anexo I. 
 
Cada licitador só poderá presentar unha oferta económica, non sendo admitidas proposicións 
económicas por importe superior ó presuposto aprobado. 
 
No caso de discordancia ente a cantidade consignada en cifras e a consignada en letras, 
prevalecerá esta última. 
 
X.2.b) Melloras ofertadas polo licitador: Os licitadores poderán ofertar un incremento do  
horario de apertura mínimo fixado na cláusula V do presente prego,  respectando, en todo caso, 
os límites horarios establecidos pola lexislación vixente. 
 
 
XI. Mesa de Contratación 
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A  súa composición indicase no Anexo III. 
 
XII. Criterios para a adxudicación do contrato.- As ofertas valoraranse, ata un máximo de 
100 puntos, conforme ós criterios obxectivos para a adxudicación do contrato, en orden 
decrecente de importancia seguintes: 

 
a) Importe ofertado (canon), a aboar ó concello pola explotación do servizo (máximo 

80 puntos). Outorgaráselle a máxima puntuación o licitador que oferte o maior 
prezo ou canon a pagar ó concello pola explotación do servizo, ó resto de 
licitadores obterán a puntuación proporcional á súa oferta. 

b) Horario de apertura ofertado polo licitador (máxima puntuación: 20 puntos). Obterá 
a máxima puntuación ó licitador ou licitadores que oferten o maior horario de 
apertura (sempre respectando o horario máximo autorizado pola lexislación 
vixente), o resto de licitadores obterán a puntuación proporcional á súa oferta. 

 
 
XIII. Apertura de proposicións. Concluído o prazo de presentación de proposicións, a mesa 
de contratación, reunirase para cualificar previamente os documentos presentados en tempo e 
forma. A tal efecto, a presidencia da mesa ordenará a apertura do sobre A. 
 
XIII.1)  Defectos ou omisións subsanables.  
 
Si se observaran pola mesa de contratación defectos ou omisións subsanables na 
documentación presentada, comunicarao verbalmente, por telefax ou medios electrónicos, 
informáticos ou telemáticos ós interesados e o fará público a través do perfil de contratante do 
órgano de contratación. Sen prexuízo do anterior, faranse públicas a través de anuncios no 
Taboleiro da Corporación, concedéndose un prazo non superior a tres días hábiles para que 
os licitadores os corrixan ou subsanen ante a mesa de contratación, baixo apercibimento de 
exclusión definitiva do licitador se no prazo concedido non procede á subsanación dos 
defectos ou omisións na documentación presentada.  
 
XIII.2)  Aclaracións de documentos.  
 
Ós efectos establecidos nos artigos 54 a 81 do TRLCSP, a mesa de contratación poderá 
recabar do empresario aclaracións sobre os certificados e documentos presentados ou 
requirirlle para a presentación doutros complementarios, o que deberá cumprimentar no prazo 
de cinco días sen que poidan presentarse despois de declaradas admitidas as ofertas. (art. 22 
RXLCAP en relación co art. 82 do TRLCSP). 
Si se observaran defectos ou omisións subsanables na documentación, concederase un  
prazo non superior a tres días hábiles para que os licitadores os corrixan ou subsanen ante a 
mesa de contratación, baixo apercibimento de exclusión definitiva do licitador se no prazo 
concedido non procede á subsanación dos defectos ou omisións na documentación.  
 
A mesa de contratación determinará cales son os licitadores admitidos á licitación e os 
rexeitados, indicando as causas. A continuación procederá, en acto público, á apertura dos 
sobres �B�  (proposicións económicas) dos licitadores admitidos. 
 
 
XIII.3)  Apertura das proposicións económicas.  
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O acto público de apertura das proposicións económicas celebrarase no lugar e día que se 
anunciará no perfil do contratante do Concello de Vilagarcía de Arousa e comunicarase 
previamente ós licitadores. 
As actuacións axustaranse ó disposto polo art. 83 do RXLCAP. 
 
XIII.4) Rexeitamento de proposicións.  
 
Axustarase ó disposto polo art. 84 do RXLCAP. 
 
 
XIV. Adxudicación do contrato. 
 
1. A mesa de contratación, clasificará as proposicións presentadas, por orde decrecente, 
atendendo ós criterios de adxudicación establecidos na cláusula XII, e formulará proposta de 
adxudicación do contrato ó órgano de contratación a favor da oferta economicamente máis 
vantaxosa ou, no seu caso, proposta de declaración de licitación deserta. A proposta de 
adxudicación non crea dereito algún a favor do licitador proposto. 
 
2. No caso de que dúas ou máis proposicións se atopen igualadas, como as máis vantaxosas 
dende o punto de vista dos criterios que serven de base para a adxudicación terán preferencia de 
adxudicación, sempre que presentaran a documentación acreditativa,  as empresas que conten 
na súa plantilla cun número de traballadores discapacitados superior ó 2%, conforme ó indicado 
na cláusula X.1.d). 
 
3. Se aínda así persistira o empate entre as proposicións, ou si ningunha das empresas ten 
preferencia de adxudicación conforme ó parágrafo anterior, resultará adxudicataria aquela que 
obteña unha maior puntuación no criterio de adxudicación que teña maior peso na ponderación 
dos mesmos. E no caso de que continuara a igualdade, polo orde de importancia que se atribuíra 
a cada criterio. 
 
4. Recibida a proposta de adxudicación, o órgano de contratación requirirá ó licitador que 
presentara  a oferta economicamente máis vantaxosa para que no prazo de 5 días hábiles, a 
contar dende o seguinte a aquel en que reciba o requirimento, presente a documentación 

acreditativa do cumprimento das condicións establecidas para ser adxudicatario do contrato 
que a seguir se indican. 
 
O momento  decisivo para apreciar a concorrencia dos requisitos de capacidade e solvencia 
esixidos para contratar coa administración será o de finalización do prazo de presentación das 
proposicións. 
 
Os documentos que se acheguen haberán de ser orixinais. Non obstante, admitiranse 
fotocopias dilixenciadas á vista dos orixinais polo/a Secretario/a do Concello ou funcionario en 
quen delegue, así como aquelas compulsadas ante notario ou letrado doutra administración 
pública con funcións fedatarias. 
 
Documentación acreditativa do cumprimento das condicións establecidas para ser 
adxudicatario do contrato:  
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1. Documento ou documentos que acrediten a personalidade do empresario e a 
representación, no seu caso, do asinante da proposición, consistentes: 

 
1.1 Persoas físicas ou empresarios individuais:  D.N.I., Pasaporte ou documento que o 
substitúa. 

 

1.2 Empresarios Persoas xurídicas:   

- Tarxeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) 
- Escritura de Constitución ou Modificación, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil. 
- D.N.I., pasaporte ou documento que o substitúa, da persoa física que actúe como 
representante da persoa xurídica. 
 
1.3  Poderes:  
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xurídica, 
achegará poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo nome concorre 
ante a Administración contratante. 
O poder deberá ser bastanteado polo Secretario da Corporación, pola Avogacía do 
Estado, Letrado da Comunidade Autónoma ou por letrado con exercicio no ámbito do 
Colexio Profesional Provincial. 

 
2. Declaración responsable do licitador, facendo constar que ten capacidade de obrar e que 

non se atopa incurso en ningunha das prohibicións para contratar enumeradas no artigo 
60 do TRLCSP outorgada ante autoridade administrativa, notario público ou organismo 
profesional cualificado (modelo: Anexo II do presente prego). 

 
3. Obrigas tributarias: 
 
3.1.-  Certificación positiva, expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, 

de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias ou 
declaración responsable de non estar obrigado a presentalas. 

3.2.-       Certificación positiva, expedida pola Consellería de Economía e Facenda da Xunta 
de Galicia, xustificativa da inexistencia coa Administración Autonómica de 
débedas de natureza tributaria en período executivo.  

3.3.-  Certificación de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias 
co Concello de Vilagarcía de Arousa (esta certificación incorporarase de oficio 
polo órgano de contratación). 

 
4.  Obrigas coa Seguridade Social: 

 
Certificación positiva, expedida, pola Tesourería Xeral da Seguridade Social, de 
atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social, ou 
declaración responsable de non estar obrigado a presentalas. 

 
 
5. Acreditación da solvencia económica, técnica e profesional: 

 

Será obrigatorio a acreditación de solvencia económica, técnica e profesional para facer fronte 
ás obrigacións resultantes da concesión. 
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Respecto da acreditación da solvencia económica e financeira se realizara por algún dos 
seguintes medios: 

a) Declaración apropiada de entidade financeira que verse sobre a solvencia 
financeira e patrimonial do licitador referida ó contrato obxecto de licitación. 

Reputarase solvente o licitador se a declaración da entidade financeira a  é positiva/favorable 
no sentido de constatar que o licitador dispón de recursos financeiros que lle permitan cumprir 
as obrigas que asume si se lle adxudica o contrato. 

 

 b) As contas anuais dos tres últimos anos, presentadas no rexistro mercantil. Os 
empresarios non obrigados a presentar as contas nos rexistros oficiais poderán achegar, 
como medio alternativo de proba, os libros de contabilidade debidamente legalizados, 
segundo se establece no artigo 75.1.b) da TRLCSP. Considerarase acreditada a solvencia se 
das contas anuais se deduce que dispón duns fondos propios que sexan alomenos de 
1.000,00�. 

 c) Declaración sobre o volume global de negocios e, no seu caso, sobre o volume de 
negocios no ámbito de actividades de que é obxecto o contrato ao que se refire o presente 
prego, correspondente como máximo aos tres últimos exercicios dispoñibles en función da 
data de creación ou de inicio das actividades do empresario, na medida en que se dispoña 
das referencias de dito volume de negocios, segundo se establece no artigo 75.1.c) do 
TRLCSP. Acreditarase mediante a presentación da declaración anual de operacións con 
terceiros. 

Neste caso reputarase solvente o licitador que teña xustificado un volume de negocio no 
conxunto dos tres anos por importe mínimo de 30.000 de euros 

 

Si por algunha causa xustificada, o licitador non está en condicións de presentar as 
referencias solicitadas, autorizaraselle a acreditar a súa solvencia económica e financeira por 
medio de calquera outro documento que se considere axeitado polo órgano de contratación. 

 

Solvencia Técnica 

Respecto da acreditación da solvencia técnica ou profesional. Os licitadores poderán 
acreditar a solvencia técnica e profesional por algún dos seguintes medios: 

 a) certificación de ter traballado no sector da hostalería por un período mínimo de 2 
meses nos últimos 3 anos. 

 b) Ser titular dun establecemento hostaleiro 

 c) Contar con titulación oficial no sector da hostalería, expedida pola Xunta de Galicia, 
Ministerio de Educación ou Institución equivalente de ter realizado os estudios no estranxeiro 
(neste último caso a titulación deberá estar debidamente homologada polas autoridades 
españolas). 

 
6. Unións temporais de empresas. 



 

 10 

 
Acreditación da personalidade, capacidade e solvencia económica, financeira e técnica de cada 
unha das empresas integrantes da UTE. 
 
 
 7. Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas : 
 
Os licitadores que acheguen certificado de inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e 
Empresas Clasificadas do Estado ou no Rexistro Xeral de Contratistas e Subcontratación da 
Xunta de Galicia a que se refire o art. 83 do TRLCSP, ou ben un certificado comunitario de 
clasificación conforme ó establecido no art. 84 do TRLCSP,  acompañado dunha declaración 
responsable do licitador na que manifeste que as circunstancias reflectidas no certificado non 
variaron, quedarán dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: 1, 2, 
3 (apartados 1 e 2) e 4,  sempre que o certificado acredite tales extremos.  
 
A estes efectos acompañarase certificado no que conste o cumprimento dos requisitos de ditos 
apartados.  
 
O órgano de contratación poderá comprobar os datos do certificado achegado e obter o mesmo 
actualizado á data en que remate o prazo de presentación de proposicións.    
 
Os documentos que se presenten deberán ser orixinais ou copias compulsadas. 
 
No caso de que a documentación presentara defectos subsanables,  concederase ó 
interesado un prazo de 3 días hábiles para a súa subsanación, advertíndolle que de  non 
subsanar os posibles defectos ou facelo fóra do prazo concedido ó efecto, entenderase que 
retira a súa oferta, procedéndose neste caso a solicitar a mesma documentación ó licitador 
seguinte, pola orde en que quedaran clasificadas as ofertas. 
  
Asemade, durante o indicado prazo de 5 días hábiles, requirirase ó licitador proposto para que 
presente a documentación que a seguir se indica, advertíndolle que de non cumprimentar 
axeitadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retira a súa oferta, 
procedéndose neste caso a solicitar a mesma documentación ó licitador seguinte, pola orde en 
que quedaran clasificadas as ofertas. 

 
Documentación  a requirir: 

 
a) Imposto sobre Actividades Económicas: 

 
Certificación de alta no IAE no exercicio e no enderezo fiscal ou no lugar da realización da 
prestación obxecto do contrato, ou recibo acreditativo de pago do derradeiro recibo do Imposto 
de Actividades Económicas correspondente á actividade concreta sobre a que se oferta, 
acompañado dunha declaración responsable asinada polo licitador na que se faga constar que 
non se dou de baixa na matrícula do citado Imposto. 
No caso de estar exento de este imposto presentarán declaración xustificativa ó respecto e 
fotocopia compulsada dos documentos que acrediten tal exención (exemplo: declaración 
imposto sociedades). 

 
b) Garantía definitiva: 
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Resgardo acreditativo da constitución, na Tesourería Municipal, de garantía por importe do 5% 
do prezo de adxudicación do contrato, excluído o imposto sobre o valor engadido (IVE), a 
disposición do órgano de contratación. 

A garantía poderá constituírse mediante calquera das formas previstas no art. 96 do TRLCSP.  

De conformidade co disposto polo art. 95.2 do TRLCSP, poderase esixir unha garantía 
complementaria de ata un 5% do importe de adxudicación do contrato, podendo alcanzar a 
garantía un total do 10% do prezo de adxudicación do contrato. 

 

c) Copia compulsada das pólizas de seguro de responsabilidade civil e accidentes que 
asegure os danos e perxuizos que se poidan causar ós bens de dominio público obxecto de 
concesión, así como a terceiros ou ó Concello  durante a  duración da concesión. Así mesmo 
deberá presentar xustificación do aboamento da prima correspondente para acreditar a 
vixencia do seguro. 

 
d) Outra documentación: 

Calquera outros documentos da súa aptitude para contratar que lle reclame o órgano de 
contratación. 

 

O órgano de contratación adxudicará o contrato dentro dos  tres días hábiles seguintes á 
recepción da documentación correctamente presentada.  
 
A adxudicación deberá ser motivada e concretará e fixará os termos definitivos do contrato. 
Asemade, notificarase ós licitadores e publicarase simultaneamente no perfil de contratante do 
órgano de contratación. 
 
Si a Mesa formulara proposta de declaración de licitación deserta, o órgano de contratación 
declarará deserta a licitación. 
 
Cando o órgano de contratación non adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada 
pola mesa de contratación, deberá motivar a súa decisión. 

 
XV. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 

 
Antes da formalización do contrato, o adxudicatario deberá acreditar ter abonado o 50% do 
importe do canon ofertado (referido á totalidade da duración do contrato). 
 
Asemade, no caso de que o adxudicatario sexa unha unión temporal de empresarios, deberá 
achegar a escritura pública de formalización  da mesma, cuxa duración será coincidente coa do 
contrato ata a súa extinción. 
 
Os licitadores que achegaran, no sobre de documentación xeral, certificado expedido  polo 
Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas  da Administración do Estado ou polo 
Rexistro Xeral de Contratistas e Subcontratación da Xunta de Galicia a que se refire o art. 83 
do TRLCSP, ou ben un certificado comunitario de clasificación conforme ó establecido no art. 
84 do TRLCSP,  acompañado dunha declaración responsable do licitador na que manifeste 
que as circunstancias reflectidas no certificado non variaron, deberán reiterar esta 
manifestación no documento en que se formalice o contrato. 
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O contrato formalizarase en documento administrativo na data que sinale a Administración 
contratante, non máis tarde dos 8 días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a 
notificación da adxudicación ós licitadores e candidatos na forma prevista no art. 151.4 do 
TRLCSP, constituíndo este documento título suficiente para acceder a calquera rexistro 
público.  Non obstante o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura 
pública, correndo á súa costa os correspondentes gastos. 
 
Ademais do contrato, o adxudicatario debera asinar os Pregos (que se unirá como anexo ó 
contrato).  
 
A formalización do contrato publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación. 
 
XVI. EXECUCIÓN DO CONTRATO: 
 
A execución do contrato realizarase a risco e ventura do contratista. 
 
XVII. GASTOS DE ANUNCIOS, TRIBUTOS, E OUTROS. 
  
O adxudicatario farase cargo do pago dos anuncios que puidera haber da licitación, 
adxudicación e demais relacionados co proceso.  
 
 
XVIII. PENALIDADES 
 
 
O Concello poderá impoñer penalidades polas infraccións que cometa o concesionario en 
relación coa execución do contrato e que se especifiquen neste prego. 
 
O adxudicatario admite e recoñece especialmente a natureza obrigacional destas penalidades 
e polo tanto a non aplicación ás mesmas do principio de reserva de lei nin do procedemento 
sancionador regulado polo Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto. 
 
As penalidades serán impostas por Resolución da Alcaldía previa instrución dun expediente no 
que constarán as seguintes actuacións: 
 
 - Informe do servizo municipal competente, dando conta dos feitos ou informando  a 
denuncia efectuada por particular. 
 - Audiencia do contratista por prazo mínimo de dez días hábiles. 
 
Infraccións. 
 
As infraccións do contratista que poden dar lugar a penalidades son as seguintes: 
 
Leves: 

a) Falta de meticulosidade na limpeza do pavillón de servizos e da zona de madeira que o 
rodea. 
 

b) O trato incorrecto do persoal do contratista con respecto ós usuarios e empregados do 
Concello. 



 

 13 

 
c) Utilizar materiais e produtos de limpeza en mal estado. 
 
d) O retraso inxustificado na  apertura do quiosco-bar. 
 
e)  A non apertura do quiosco-bar durante as horas contempladas na oferta, que non 
supere 1 día. 
 
f) Causar danos leves nas instalacións. 

 
Graves: 
 

a) A non apertura do quiosco-bar durante as horas contempladas na oferta, que supere 1 
día. 
 
b) A non realización da limpeza  do pavillón de servizos e da zona de madeira que o rodea. 
 
c) Causar danos graves nas instalacións 
 
d) Expender produtos expresamente prohibidos por disposición legal ou polo Concello. 
 
e) O incumprimento de directrices emitidas polo responsable do contrato ou o órgano de 
contratación en máis dunha ocasión, sen que teña unha grave incidencia na prestación 
dos servizos, ou nunha sola ocasión, orixinando perturbación grave nos servizos 
prestados. 

 
Moi graves: 

a)  A reiteración de infraccións graves. 
b) A non apertura do quiosco-bar durante as horas contempladas na oferta, que supere 2 
días. 
c) Desenvolver nas instalacións obxecto de concesión actividades distintas á de quiosco-
bar 
d) O incumprimento das restantes obrigas esenciais do contrato. 

 
Importe das penalidades: 
 
O importe das penalidades serán os seguintes, valorando sempre a gravidade e circunstancias 
en cada caso: 
 
Leves: Multa de ata 300,00� 
Graves: Multa de 300,01� a 1.500,00� 
Moi graves: Multa de 1.500,01� a 3.000,00� ou resolución do contrato a elección do Concello. 
 
As penalidades aboaranse de acordo co procedemento previsto no Regulamento Xeral de 
Recadación.  
 
En tódolos casos de non prestación dos servizos contratados, así como as faltas de 
puntualidade, ademais das sancións correspondentes, descontarase o traballo non efectuado. 
 
XIX. XURISDICCION E RECURSOS. 
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Xurisdición competente: 
 
A xurisdición contencioso-administrativa coñecerá das cuestións litixiosas relacionadas co 
contrato a que se refire o art. 21.1 da LCSP. 
 
As cuestións litixiosas serán resoltas polo órgano de contratación,  cuxos acordos porán 
remate á vía administrativa e contra os mesmos haberá lugar a recurso Contencioso-
Administrativo, consonte ó disposto pola Lei 29/1998, reguladora da Xurisdición Contencioso-
Administrativa, previa interposición, no seu caso, do recurso potestativo de reposición, 
conforme o disposto na lei 30/92 do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do 
Procedemento Administrativo Común e sen prexuízo da interposición de calquera outro 
recurso que os interesados estimen procedente. 
 
Os actos que se diten nos procedementos de adxudicación de contratos  que non reúnan os 
requisitos do art. 40.1 do TRLCSP, serán susceptibles de recurso en vía administrativa 
conforme ó disposto na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común e recurso Contencioso-
Administrativo, consonte ó disposto pola Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da 
Xurisdición Contencioso-Administrativa. 
 
 
 
 
 
DILIXENCIA: Para facer constar que por Resolución da Alcaldía de data ..................., 
aprobouse o presente prego de cláusulas administrativas particulares, xunto cos seus anexos. 
 
Vilagarcía de Arousa, ........ de ............................ de 2015. 
 
 
V e Pr. 
 
 
 
 
 
 
Asdo.:  Alberto Varela Paz     Asdo.: Rosa Losada Suárez 
Alcalde-Presidente      Secretaria Xeral   
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Anexo I. Modelo de proposición. 
 
 
D ........................................................................................................ con enderezo na rúa 
.............................................................................. número ........., piso..., Concello de ................., 
provincia de ....................., C.P. .................Teléfono ......................, Fax................ con D.N.I. (ou 
Pasaporte ou documento que o substitúa) núm. ��................ actuando en nome propio (ou en 
representación de ............................................................... D.N.I. ou C.I.F. núm. 
�..................................................................),e con enderezo en R/ ....................... núm. ......... 
piso...  , Concello de ................., provincia de ....................., C.P. .................Teléfono 
......................, Fax................, toma parte na licitación denominada ADXUDICACIÓN DA 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA A EXPLOTACIÓN DO QUIOSCO-BAR UBICADO NO 
PARQUE DA PRAIA DE COMPOSTELA E DENOMINADO �PAVILLÓN DE SERVIZOS��manifesta: 
 
1º.- Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de Cláusulas Administrativas 
Particulares do presente contrato. 
 
2.- Que se compromete, en nome (propio ou da empresa que representa) a  executar a 
prestación obxecto de licitación, con estrita suxeición ós requisitos e condicións esixidos, e de 
acordo coas condicións ofertadas, pola cantidade de: 
 
 
Oferta  Canon mensual 
En número  
En letra  

 
 
 

 
  
3.- Así mesmo comprométese a ter o seguinte horario de apertura: 
 
Horario de apertura e peche   
 
 
 
 
 
 
En .......... a ............... de ............. de 2015 
O LICITADOR (Asinado e Rubricado) 
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NON ESTAR 
INCURSOS EN PROHIBICIÓNS PARA CONTRATAR COA ADMINISTRACIÓN, DE 
ATOPARSE O CORRENTE NO CUMPRIMENTO DO OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA 
SEGURIDADE SOCIAL E DE NON TER DEUDAS EN PERIODO EXECUTIVO CO 
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 
 
D./Dña �������������������...........�, con DNI/NIE �..���..��� en 

nome e representación da empresa (de ser o caso)������������������, 

con NIF  nº..�������, en calidade de �������������.. 

 
DECLARA: 
 
I. Ter capacidade de obrar. 
 
II. Que a citada sociedade, os seus administradores e representantes legais (de ser o caso), así 
como o asinante, non se atopan comprendidos en ningunha das prohibicións e 
incompatibilidades para contratar sinaladas no artigo 601 da lei de Contratos do Sector 
                                                           

 

 

 
1
 “Artículo 60. Prohibicións de contratar. 

 
1. Non poderán contratar co sector público as persoas nas que concorra algunha das circunstancias seguintes: 
 
a) Ter sido condenadas mediante sentenza firme por delitos de asociación ilícita, corrupción en transaccións económicas 
internacionais, tráfico de influencias, suborno, fraudes e exaccións ilegais, delitos contra a Facenda Pública e a Seguridade Social, 
delitos contra os dereitos dos traballadores, malversación e receptación e condutas afíns, delitos relativos á protección do medio 
ambiente,o a pena de inhabilitación especial para o exercicio de profesión, oficio, industria ou comercio. A prohibición para 
contratar alcanza ás persoas xurídicas cuxos administradores ou representantes, vixente o seu cargo ou representación, se 
atopen na situación mencionada por actuacións realizadas en nome e beneficio de ditas persoas xurídicas, ou nas que concorran 
as condicións, cualidades ou relacións que requira a correspondentes figura de delito para ser suxeito activo do mesmo. 
b) Ter solicitado a declaración de concurso, ter sido declaradas insolventes en calquera procedemento, atoparse declaradas en 
concurso, estar suxeitas a intervención xudicial ou ter sido inhabilitadas conforme á Lei 22/2003, de 9 de xullo, Concursal, sen que 
concluíra o procedemento de inhabilitación fixada na sentenza de calificación do concurso. 
c) Ter sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional ou en 
materia de integración laboral e de igualdade de oportunidades e non discriminación das persoas con discapacidade ou por 
infracción moi grave en materia social, incluídas as infracción en materia de prevención de riscos laborais, de acordo co disposto 
no Texto Refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, ou en materia medioambiental, de acordo co establecido no Real Decreto Lexislativo 1302/1986, de 28 de xuño, de 
Avaliación de Impacto Ambiental; na Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas, na Lei 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación dos 
Espazos Naturais e da Flora e Fauna Silvestres; na Lei 11/1987, de 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases; na Lei 
10/1988, de 21 de abril de Residuos; no Texto Refundido da Lei de Augas, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 
de xullo, e na Lei 16/2002, de 1 de xullo, de Prevención e Control Integrados da Contaminación. 
d) Non atoparse o corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou de Seguridade Social impostas polas disposición vixentes, 
nos termos que regulamentariamente se determinen. 
d) Ter incorrido en falsidade o efectuar a declaración responsable a que se refire o artigo 146.1.c) ou o facilitar calesquera outros 
datos relativos a súa capacidade e solvencia, ou ter incumplido, por causa que lle sexa imputable o obriga de comunicar a 
información prevista no artigo 70.4 e no artigo 330. 
f) Estar incursa a persoa física ou os administradores da persoa xurídica nalgún dos supostos da Lei 5/2006, de 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, de 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal o servizo das Administracións Públicas ou tratarse de calquera 
dos cargos electivos regulados na Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, nos termos establecidos na 
mesma. 
A prohibición alcanzará as persoas xurídicas en cuxo capital participen, nos termos e contías establecidas na lexislación citado, o 
persoal e os altos cargos de calquera Administración Pública, así como os cargos electos o servizo das mesmas. 
A prohibición esténdese igualmente, en ámbolos casos, ós cónxuxes, persoas vinculadas con análoga relación de convivencia 
afectiva e descendentes das persoas a que se refiren os parágrafos anteriores, sempre que, respecto dos últimos ditas persoas 
ostenten a súa representación legal. 
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Público, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, 
nos termos e condicións previstos na mesma. 
 
 
Vilagarcía de Arousa, ____ de _____________de 2015 
 
O licitador        Ante min,  
 
 
 
Asdo.:          Asdo.: 
 
    

    

    

    
                                                                                                                                                                                           

g) Ter contratado a persoas respecto das que se publicara no «Boletín Oficial del Estado» o incumprimento o que se refiere o 
artigo 18.6 da lei 5/2006, de 10 de abril, de regulación dos conflictos de intereses dos membros do goberno e dos altos cargos da 
Administración Xeral do Estado, por ter pasado a prestar servizo sen empresas ou sociedades privadas directamente relacionadas 
coas competencias do cargo desempeñada durante os dous anos seguintes á data de cese do mesmo. A prohibición de contratar 
manterase durante o tempo que permaneza dentro da organización da empresa a persoa contratada co límite máximo de dous 
anos a contar dende o cese como alto cargo. 
 
2. Ademais das prevista no apartado anterior, son circunstancias que impedirán ós empresarios contratar coas Administracións 
Públicas as seguintes: 
 
a) Ter dado lugar, por causa da que fora declarados culpables, á resolución firme de calquera contrato celebrado cunha 
Administración Pública. 
b) Ter infrinxido unha prohibición para contratar con calquera das Administración Públicas. 
c) Estar afectado por unha prohibición de contratar imposta en virtude de sanción administrativa, con arranxo ó previsto na Lei 
38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, ou na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria. 
d) Ter retirado indebidamente a súa proposición ou candidatura nun procedemento de adxudicación, o ter imposibilitado a 
adxudicación definitiva do contrato ó su favor por no cumprimentar o establecido no artigo 151.2 dentro do prazo sinalada 
mediante dolo, culpa ou neglixencia. 
e) Ter incumprido as condicións especiais de execución do contrato establecidas de acordo co sinalado no artigo 118, cando dito 
incumprimento tivera sido definido nos pregos ou no contrato como infracción grave de conformidade coas disposición de 
desenvolvemento deste lei, e concorra dolo, culpa ou neglixencia no empresario. 
 
3. As prohibicións de contratar afectarán tamén a aquelas empresas das que, por razón das persoas que as rexen ou doutras 
circunstancias, poida presumirse que son continuación ou que derivan, por transformación, fusión ou sucesión, doutras empresas 
nas que concorreran aquelas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

ANEXO IIIANEXO IIIANEXO IIIANEXO III    

    

MESA DE CONTRATACIÓNMESA DE CONTRATACIÓNMESA DE CONTRATACIÓNMESA DE CONTRATACIÓN    

 

a mesa de contratación estará integrada polas seguintes persoas: 
 
Presidente.-  D. Alberto Varela Paz,. Alcalde-Presidente do Concello. 
Suplente.- Un Concelleiro/a do grupo municipal do PSdG-PSOE 
 
Vocais: 
 
Vocal 1:  A Sra. Secretaria Xeral do Concello ou quen legalmente a substitúa 
 
Vocal 2:  A Sra. Interventora Xeral do Concello. 
Suplente :  A Sra. Tesoureira do Concello 
 
Vocal 3: Un Concelleiro/a  designado pola Corporación 
Vocal 4:  Un Concelleiro/a  designado pola Corporación.   
 
 
Secretario/a da Mesa de Contratación: 
 
Titular:  Un funcionario do Departamento de Contratación. 
 
  
 
ANEXO IVANEXO IVANEXO IVANEXO IV    

    

    

DECLARACIÓN RESPONSABLE DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS LEGALMENTE 
ESIXIDAS PARA CONTRATAR COA ADMINISTRACIÓN. 
 

D/Dona .............................................................. con D.N.I. ................................., con enderezo 
a efectos de notificacións en R/ ................................................................ nº..........., piso 
............., concello de ..................., provincia.............................., C.P. ......................, actuando 
en nome propio/da empresa ........................................................................, que representa,  
segundo escritura de apoderamento outorgada ante o Notario do Ilustre Colexio de  
....................., D/Dna. ........................., con data ................., baixo o número ......... do seu 
protocolo, atopándose  inscrita a empresa no Rexistro Mercantil de  .................,  
 
 
COMPARECE ante o Excmo. Concello de Vilagarcía de Arousa, tomando parte na  licitación 
denominada .......................................................... ................................., cuxos Pregos de 
cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas coñece e, de conformidade co 
disposto no art. 146.4 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector público, DECLARA 
baixo a súa responsabilidade e ante o órgano de contratación: 
 
1.- Que cumpre coas condicións legalmente esixidas para contratar coa Administración. 
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2.- Que en relación coa licitación anteriormente indicada cumpre cos requisitos de 
capacidade, solvencia ou clasificación, habilitación empresarial/profesional e demais 
requisitos esixidos nos seus pregos reguladores. 
 
3.-  Que non está incurso/a en prohibición para contratar, atopándose ó corrente no 
cumprimento das obrigas tributarias e coa seguridade social impostas polas disposicións 
vixentes. 
 
4.- Que se compromete a acreditar documentalmente ante o órgano de contratación, no caso 
de ser requirido ó efecto, todos e cada un dos extremos requiridos polo art. 146.1 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público (TRLCSP) e os pregos citados con 
anterioridade á adxudicación e no prazo conferido ó efecto. 
 
5.- Que sinala como domicilio postal, nº de teléfono, fax e correo electrónico a efectos de 
notificacións o seguinte : ........................................ 
 
6.- (Só para empresas estranxeiras) Declara someterse a xurisdición dos xulgados e tribunais 
españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto 
puideran xurdir do contrato, con renuncia ó foro xurisdicional estranxeiro que puidera 
corresponder ó licitante. 
 
E para que así conste e surta efectos ante o órgano de contratación, en cumprimento do 
disposto no art. 146.1 do TRLCSP, asina a presente. 
 
 
 

Lugar, data e sinatura do licitador/persoa autorizada e, no seu caso, selo da empresa 


