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PREGO	DE	CLÁUSULAS	ADMINISTRATIVAS	PARTICULARES	QUE	REXERÁN	A	CONTRATACIÓN,	MEDIANTE	
PROCEDEMENTO	ABERTO,	DA	XESTIÓN	DO	SERVIZO	PÚBLICO	
DE	CÁMPING	MUNICIPAL	DE	2ª	CATEGORÍA	E	OS	SERVIZOS	AUXILIARES	A	ÉL	

	

I.-	DISPOSICIÓNS	XERAIS	

	 1.-	 OBXECTO	DO	CONTRATO	
	 2.-	 NATUREZA	E	RÉXIME	XURÍDICO	
	 3.-	 CANON	DE	LICITACIÓN	
	 4.-	 FINANCIAMENTO	
	 5.-	 DURACIÓN	DO	CONTRATO,	PRAZO	DE	EXECUCIÓN	E	LUGAR	DE	ENTREGA	
	 6.-	 REVISIÓN	DE	PREZOS	
	 7.-	 EXAME	DO	EXPEDIENTE	
	 8.-	 XURISDICIÓN	COMPETENTE	E	RECURSOS	
	 9.-	 GASTOS	DA	LICITACIÓN	E	FORMALIZACIÓN	DO	CONTRATO	
	 10.-	 PROCEDEMENTO	E	FORMA	DE	ADXUDICACIÓN	
	 11.-	 PERFIL	DO	CONTRATANTE	

II.-	CLÁUSULAS	DE	LICITACIÓN	

	 12.-	 CAPACIDADE	E	SOLVENCIA	DOS	CONTRATISTAS	
	 13.-	 GARANTÍA	PROVISIONAL	E	DEFINITIVA	
	 14.-	 OFERTAS	E	DOCUMENTACIÓN	COMPLEMENTARIA	

15.-	CONSTITUCIÓN	 DA	 MESA	 DE	 CONTRATACIÓN	 16.-
	 APERTURA	DE	PLICAS	E	EXAME	DAS	OFERTAS	

	 17.-	 CRITERIOS	DE	VALORACIÓN	AS	OFERTAS.	
	 18.-	 EMPATE	E	VALORES	ANORMAIS	OU	DESPROPORCIONADOS	
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	 19.-	 VARIANTES	
	 20.-	 RENUNCIA	E	DESISTIMENTO	
	 21.-	 ADXUDICACIÓN	DO	CONTRATO	
	 22.-	 FORMALIZACIÓN	DO	CONTRATO	

III.-	EFECTOS,	CUMPRIMENTO	E	EXTINCIÓN	DO	CONTRATO	

	 23.-	 COMEZO	DOS	TRABALLOS	
	 24.-	 NORMAS	XERAIS	
	 25.-	 RESPONSABLE	DO	CONTRATO,	CONTROL	E	SEGUIMENTO	DA	EXECUCIÓN	
	 26.-	 PERSOAL	DO	SERVIZO.	

1.-	RECURSOS	HUMANOS	E	SUBROGACIÓN.	
2.-	NEGOCIACIÓN	COLECTIVA.	
3.-	FOLGA	E	SERVIZOS	MÍNIMOS	27.-

	 DEREITOS	E	OBRIGAS	DAS	PARTES.	
	 28.-	 RESPONSABILIDADE	
	 29.-	 RÉXIME	ECONÓMICO	

1.-PAGOS	
2.-RISCO	E	VENTURA	
3.-REVISIÓN	DE	PREZOS	

30.-	MANTEMENTO	DO	EQUILIBRIO	ECONÓMICO,	MODIFICACIÓNS,	CESIÓN	E	SUBCONTRATACIÓN.	
	 31.-	 RESOLUCIÓN.	
	 32.-	 REVERSIÓN,	RECEPCIÓN	E	PRAZO	DE	GARANTÍA.	
	 33.-	 PENALIDADES	ADMINISTRATIVAS	

34.-	INFRACCIÓNS	 E	 SANCIÓNS	 CONTRACTUAIS	 POR	 INCUMPRIMENTO	 35.-
	 PRERROGATIVAS	DO	CONCELLO.	

	 ANEXO	I.-	 CADRO	DE	CARACTERÍSTICAS	DO	CONTRATO	

ANEXO	II.-	MODELO	DE	PROPOSICIÓN	ECONÓMICA	

	 ANEXO	III.-	 MODELO	DE	OFERTA	DE	BUNGALOW	

ANEXO	IV.-	MODELO	DE	DECLARACIÓN	RESPONSABLE	
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O	obxecto	da	contratación	que	rexe	este	prego	é	a	xestión	mediante	concesión	do	servizo	(contrato	de	
xestión	 do	 servizo	 público	 na	 modalidade	 de	 concesión	 pois	 o	 contratista	 asume	 asunción	 do	 risco	
derivado	 da	 explotación	 do	 servizo),	 especificado	 no	 APARTADO	 1.A	 do	 ANEXO	 I	 do	 cadro	 de	
características	do	presente	prego,	de	conformidade	co	disposto	no	prego	de	prescricións	técnicas	que	
obra	no	expediente.	

O	 código	 de	 clasificación	 das	 prestacións	 obxecto	 deste	 contrato,	 segundo	 o	 Regulamento	 núm.	
213/2008	da	Comisión,	de	28	de	novembro	de	2007	(DOUE	15	de	marzo	de	2008)	(CPV)	é	o	indicado	no	
APARTADO	1.B	do	ANEXO	I	do	cadro	de	características	do	presente	prego	así	como	o	CPC	

Mediante	a	execución	do	contrato	a	que	se	refire	este	Prego	de	cláusulas	administrativas	particulares,	
preténdese	satisfacer	as	necesidades	establecidas	no	APARTADO	1.C	do	ANEXO	I.	

	

O	 contrato	 que	 regula	 as	 presentes	 cláusulas	 ten	 natureza	 de	 contrato	 administrativo	 de	 xestión	 de	
servizos,	 tal	 e	 como	 ven	 establecido	 no	 art.	 8	 do	 TRLCSP,	 por	 tratarse	 da	 encomenda,	 por	 parte	 da	
Administración	 Pública	 da	 xestión	 dun	 servizo	 cuxa	 prestación	 foi	 asumida	 como	 propia	 da	 súa	
competencia	pola	Administración	encomendante;	 xestión	de	servizos	que	se	contrata	na	modalidade	
de	concesión,	o	que	segundo	dispón	o	art.	277	do	TRLCSP,	supón	que	o	empresario	xestionará	o	servizo	
ao	seu	propio	risco	e	ventura.	

As	 partes	 do	 contrato	 fican	 sometidas	 ao	 disposto	 polo	 presente	 prego	 e	 o	 prego	 de	 prescricións	
técnicas	e	regulamento	de	funcionamento	interno,	e	no	non	regulado	neles,	ao	Real	Decreto	Lexislativo	
3/2011,	 de	 14	 de	 novembro,	 polo	 que	 se	 aproba	 o	 texto	 refundido	 da	 Lei	 de	 contratos	 do	 sector	
público	e	ao	Regulamento	xeral	da	Lei	de	contratos,	aprobado	por	Real	Decreto	1098/2001,	de	12	de	
outubro	 e	 normativa	 sectorial	 aplicable,	 en	 particular	 a	 Lei	 7/2011	de	 27	de	outubro	de	 Turismo	de	
Galicia	e	Decreto	144/2013	de	5	de	Setembro	pola	que	se	establece	a	ordenación	dos	campamentos	de	
Turismo	de	Galicia.	

Así	mesmo,	serán	de	aplicación	as	disposicións	do	réxime	local,	directamente	aplicables,	en	canto	non	
se	 opoñan	 á	 normativa	 enumerada	 no	 parágrafo	 anterior.	 Supletoriamente	 de	 conformidade	 co	
disposto	no	art.	19.2	do	TRLCSP,	aplicaranse	as	restantes	normas	de	dereito	administrativo	e,	no	seu	
defecto,	as	normas	de	dereito	privado.		

O	 órgano	 de	 contratación	 ostenta,	 en	 relación	 co	 contrato	 que	 regula	 o	 presente	 prego,	 as	
prerrogativas	 de	 interpretalo	 e	 resolver	 as	 dúbidas	 que	 ofreza	 o	 seu	 cumprimento,	 modificalo	 por	
razóns	de	interese	público,	resolvelo	e	determinar	os	efectos	desta	resolución,	así	como	todas	aquelas	
recoñecidas	 na	 lexislación	 vixente	 en	 relación	 con	 este	 contrato	 no	 presente	 prego	 e	 nos	 restantes	
documentos	que	teñan	carácter	contractual.	
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O	 exercicio	 destas	 prerrogativas	 realizarase	 de	 acordo	 co	 previsto	 na	 lexislación	 de	 contratos	 ou	
sectorial	correspondente,	sendo	os	seus	acordos	a	este	respecto	inmediatamente	executivos	e	poñerán	
fin	 á	 vía	 administrativa.	 As	 consecuencias	 que	 o	 exercicio	 destas	 facultades	 poda	 ter	 na	 relación	
económica	contractual	serán	compensadas	nos	termos	derivados	de	dita	normativa,	todo	iso	de	acordo	
co	establecido	nos	arts.	210	e	211	do	TRLCSP.	

Terán	carácter	contractual,	ademais	deste	prego	e	o	prego	de	prescricións	técnicas,	a	oferta	económica	
e	 técnica	 que	 resulte	 adxudicataria	 deste	 contrato.	 En	 caso	 de	 discrepancia	 entre	 os	 distintos	
documentos	contractuais,	non	salvable	por	unha	interpretación	sistemática	dos	mesmos,	prevalecerá	o	
establecido	neste	prego,	salvo	que	se	deduza	que	se	trata	dun	evidente	erro	de	feito	ou	aritmético.	

O	 servizo	 deberá	 prestarse	 respectando	 a	 totalidade	 da	 normativa	 sectorial	 e	 técnica	 aplicable,	
segundo	o	 tipo	e	a	natureza	do	servizo	obxecto	do	presente	contrato,	especialmente	as	 referentes	á	
seguridade	 e	 saúde	 no	 traballo,	 protección	 do	 medio	 ambiente	 e	 a	 normativa	 técnica	 sobre	
accesibilidade,	prevención	e	protección	contra	incendios.	

O	descoñecemento	do	contrato	en	calquera	dos	seus	termos,	dos	documentos	anexos	ao	mesmo,	ou	
das	 instrucións,	 pregos	 ou	 normas	 de	 toda	 índole	 que	 podan	 ter	 aplicación,	 non	 eximirá	 ao	
adxudicatario	da	obriga	do	seu	cumprimento.	

	

Establécese	 un	 canon	 anual	 pola	 cantidade	 establecida	 APARTADO	 2.A	 do	 ANEXO	 I	 do	 cadro	 de	
características	do	presente	prego,	mellorable	á	alza	polos	licitadores	na	súa	oferta,	que	o	adxudicatario	
debe	satisfacer	ao	Concello.	As	ofertas	que	non	cubran	o	canon	mínimo	 indicado	no	apartado	citado	
serán	 rexeitadas.	 O	 canon	 a	 abonar	 ao	 Concello	 non	 estará	 suxeito	 ao	 IVA,	 conforme	 a	 normativa	
actual,	 ratificada	 na	 consulta	 vinculante	 DGT	 V1157-15	 de	 15.04.2015.	 De	 variar	 a	 normativa	 ou	
interpretación	da	DGT,	o	importe	establecido	do	canon	na	oferta	do	contratista	será	sen	incluír	o	IVE.	

Con	 independencia	 do	 prezo	 que	 deba	 satisfacer	 ao	 Concello	 será	 igualmente	 de	 conta	 do	
adxudicatario	o	pago	de	calquera	tributo	e	servizo	que	afecte	ás	instalacións	e	á	actividade,	tales	como	
os	servizos	de	auga,	teléfono,	abastecemento	de	enerxía	eléctrico,	taxas	de	recollida	de	lixo,	IBI,	etc.	

Serán	 de	 conta	 do	 contratista	 os	 gastos	 que	 a	 empresa	 adxudicataria	 deba	 realizar	 para	 o	 normal	
cumprimento	 das	 prestacións	 contratadas,	 como	 son,	 os	 xerais,	 beneficio	 industrial,	 salarios,	
financeiros,	benéficos,	seguros,	transportes	e	desprazamentos,	honorarios	do	persoal	ao	seu	cargo,	de	
comprobación	 e	 ensaio,	 materiais	 necesarios,	 taxas	 e	 toda	 clase	 de	 tributos,	 en	 especial	 o	 Imposto	
sobre	o	Valor	Engadido	(IVA),	e	calquera	outros	que	puidesen	establecerse	ou	modificarase	durante	a	
vixencia	do	contrato,	sen	que,	por	tanto,	podan	ser	repercutidos	ao	Concello.	
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O	servizo	obxecto	deste	contrato	financiaranse	conforme	se	determina	no	APARTADO	3		do	ANEXO	I	do	
cadro	 de	 características	 do	 presente	 prego,	 facéndose	 cobro	 das	 tarifas	 que	 se	 establecen	 a	 pagar	
polos	usuarios	do	camping.	

O	servizo	está	financiado	de	conformidade	co	establecido	no	APARTADO	3.B	do	ANEXO	I	do	cadro	de	
características	do	presente	prego.	

O	concesionario	farase	cobro	das	tarifas	a	abonar	polos	usuarios	e	dos	beneficios	de	explotación	da	zoa	
comercial.	

Conforme	se	establece	no	ANEXO	I,	APARTADO	3.C	do	cadro	de	características	do	presente	contrato,	
non	se	trata	dunha	tramitación	anticipada.	

5.-	DURACIÓN	DO	CONTRATO,	PRAZO	DE	EXECUCIÓN	E	LUGAR	DE	ENTREGA	

A	 efectos	 administrativos	 e	 de	 responsabilidade	 do	 contratista,	 a	 duración	 do	 presente	 contrato	
establécese	 entre	 a	 data	 de	 formalización	 do	mesmo	 e	 a	 de	 finalización	 do	 período	 de	 garantía	 da	
actividade	 obxecto	 do	 servizo,	 coa	 devolución	 da	 garantía	 definitiva	 depositada	 polo	 adxudicatario	
unha	vez	transcorrese	aquel.	Establécese	un	período	para	a	presentación	do	proxecto	da	obra	a	realizar	
dun	mes	dende	da	data	de	 formalización	do	contrato.	Outro	prazo	para	a	execución	das	obras,	unha	
vez	o	 	proxecto	 sexa	aprobado	 ,	previos	 informes	 técnicos	de	 supervisión,	 replaneo	do	proxecto	e	 si	
fose	necesario	acadar	as		autorizacións	sectoriais	correspondentes	e	que	empezará		a	contar	a	partires	
da	 comprobación	 do	 replaneo	 da	 obra	 previa	 aprobación	 do	 plan	 de	 seguridade	 e	 saúde	 e	 resto	 de	
documentación	 previa,	 así	 como	 comunicación	 a	 autoridade	 laboral	 (	 o	 prazo	 de	 execución	 será	 o	
determinado	no	proxecto	aprobado	e	programa	de	 traballo	específico).	Establécese	outro	 	período	a	
partir	da	comprobación	da	obra	executada,		e	previa	a	emisión	de	informes	favorables	servizos	técnicos	
municipais	en	referencia	a	adecuación	dos	traballos	ao	proxectado	e	previa	obtención	dos	 informes	e	
autorizacións	sectoriais	requiridos	pola	normativa	sectorial	para	o	inicio	do	funcionamento	do	cámping	
para	 xestionar	 o	 cámping,	 sendo	posible	 efectuar	 parte	das	obras	 de	mellora(	 non	 as	 de	 adaptación	
obrigatoria	para	estar	en	funcionamento	)	no	intervalo	do	primeiro	ano	de	explotación	do	cámping,	nos	
períodos	que	o	cámping	non	esté	en	funcionamento,	sempre	que	sexa	viable	tecnicamente	conforme	
ao	proxecto	técnico	e	así	se	faga	constar	na	proposta	técnica.	

Os	prazos	máximos	de	execución	material	do	contrato	será	o	establecido	no	APARTADO	4	A	do	ANEXO	I	
do	 cadro	 de	 características	 do	 presente	 prego	 e	 se	 computará	 a	 partir	 do	 dia	 seguinte	 ao	 de	
formalización	 do	 contrato,	 conforme	 dispón	 o	 art.	 303	 do	 TRLCSP	 e	 c	 	 onforme	 se	 determina	 no	
apartado	anterior.	

O	 contrato	 poderá	 ser	 prorrogado	 coa	 finalidade	 de	 reiterar	 as	 prestacións	 se	 así	 o	 estabelece	 o	
APARTADO	 4	 B	 do	 ANEXO	 I	 do	 cadro	 de	 características	 do	 presente	 prego	 e	 cos	 límites	 temporais	
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establecidos,	 por	 mutuo	 acordo	 das	 partes,	 debendo	 recaer	 resolución	 expresa	 en	 tal	 sentido	 polo	
Órgano	de	Contratación.	

De	 conformidade	 co	 prescrito	 no	 art.	 23	 do	 TRLCSP,	 o	 contrato	 non	 poderá	 prorrogarse	 polo	
consentimento	tácito	das	partes,	polo	que	a	súa	prórroga	será	expresa.	

Con	 independencia	 deste	 prazo	 e	 dado	 o	 carácter	 de	 servizo	 público	 que	 impón	 a	 súa	 prestación	
continuada,	 se	á	 terminación	do	prazo	de	execución	do	contrato	o	Concello	non	concluíse	o	proceso	
para	adxudicar	o	novo	contrato,	o	adxudicatario	virá	obrigado	a	continuar	coa	prestación	de	todos	os	
servizos	contratados	cos	medios	existentes	ata	que	o	Concello	conclúa	o	proceso,	co	limite	máximo	de	
seis	meses.	

	

En	 canto	 á	 revisión	 de	 prezos	 estarase	 ao	 disposto	 no	 APARTADO	 18	 do	 ANEXO	 I	 do	 cadro	 de	
características	do	presente	prego,	recollido	no	prego	de	prescricións	técnicas.	
	
	
	

	

O	 expediente	 contractual	 que	 regula	 a	 presente	 contratación	 poderá	 ser	 examinado	 nas	 oficinas	
municipais	 en	 horario	 de	 atención	 ao	 público	 (de	 9	 a	 14	 horas),	 de	 luns	 a	 venres,	 durante	 o	 prazo	
establecido	para	a	presentación	de	proposicións.	

Así	mesmo,	en	cumprimento	co	disposto	no	art.	53	do	TRLCSP	articulouse	o	perfil	do	contratante	na	
páxina	web	do	Concello	de	Valdoviño:	www.concellodevaldovino.com,	que	funciona	como	taboleiro	de	
anuncios	 en	 materia	 de	 contratación	 e	 no	 que	 se	 publicarán	 todos	 os	 datos,	 anuncios,	 pregos,	
adxudicacións	etc.	e	que	producirá	os	efectos	que	en	cada	caso	determina	o	TRLCSP.	

8.-	XURISDICIÓN	COMPETENTE	E	RECURSOS	

Ao	 tratarse	 de	 contrato	 administrativo	 todas	 as	 cuestións	 ou	 diverxencias	 que	 podan	 xurdir	 se	
resolverán	en	vía	administrativa,	e	unha	vez	esgotada,	pola	xurisdición	contencioso-administrativa	dos	
tribunais	competentes.	

Contra	 as	 resolucións	 do	 órgano	 de	 contratación	 que	 poñan	 fin	 á	 vía	 administrativa	 poderá	
interpoñerse	recurso	administrativo	de	reposición	ante	dito	órgano.	
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Contra	a	aprobación	dos	pregos	poderá	 interpoñerse	recurso	potestativo	de	reposición	no	prazo	dun	
mes	desde	a	publicación	do	anuncio	de	licitación	no	BOP.	

Igualmente	o	contrato	estará	suxeito	aos	supostos	especiais	de	nulidade	recollidos	no	art.	37	a	39	do	
TRLCSP,	podendo	os	 interesados	plantexar	a	cuestión	de	nulidade	nos	termos	previstos	no	art.	39	do	
citado	texto	legal.	

RECURSO	ESPECIAL	EN	MATERIA	DE	CONTRATACIÓN	

Os	 contratos	 de	 xestión	 de	 servizos	 nos	 que	 o	 orzamento	 de	 gastos	 de	 primeiro	 establecemento,	
excluído	o	IVA,	sexa	superior	a	500.000	€	e	o	prazo	de	duración	superior	a	5	anos	serán	susceptibles	de	
recurso	potestativo	especial	en	materia	de	contratación	previo	á	interposición	do	recurso	contencioso-
administrativo.	Os	actos	recorribles	por	este	recurso	rexeranse	polo	disposto	no	art.	40.2	do	TRLCSP,	
non	procedendo	nestes	 casos	a	 interposición	de	 recurso	administrativo	ordinario	 contra	os	mesmos.	
Teremos	que	ter	en	conta	tamén	a	nova	directiva	de	contratación	referida	a	contratos	de	concesión.	

O	resto	de	actos	ditados	no	procedemento	non	incluídos	no	apartado	2	do	art.	40	poderán	ser	obxecto	
de	 recurso	 de	 conformidade	 co	 disposto	 na	 Lei	 39/2015,	 de	 1	 de	 outubro,	 de	 Procedemento	
administrativo	común	das	administracións	públicas.	

O	prazo	de	interposición	do	recurso	especial	en	materia	de	contratación,	aos	efectos	derivados	da	súa	
interposición	 e	 a	 tramitación	 de	 dito	 recurso	 rexeranse	 polo	 disposto	 nos	 arts.	 40	 e	 seguintes	 do	
TRLCSP.	

No	APARTADO	22	do	ANEXO	I	do	cadro	de	características	do	presente	prego	especifícase	se	o	presente	
contrato	é	susceptible	de	recurso	especial	en	materia	de	contratación	ou	non.	

9.-	GASTOS	DA	LICITACIÓN	E	FORMALIZACIÓN	DO	CONTRATO	

Todos	os	gastos	derivados	da	licitación,	adxudicación	e	formalización	do	contrato	que	regula	este	prego	
de	 condicións,	 tales	 como	 anuncios,	 publicacións,	 taxas	 por	 compulsas	 de	 documentos,	 bastanteos,	
elevación,	no	seu	caso,	a	escritura	pública;	os	gastos	que	deriven	da	execución	da	obra	e	cumprimento	
da	normativa	sectorial	específica	de	obras	serán	por	conta	da	empresa.	Así	como	os	gastos	que	deriven	
taxas	a	abonar	de	solicitude	de	autorizacións	ou	de	abonar	importes	en	concepto	de	depósito,	sendo	a	
obra	executada	por	conta	de	terceiros	será	o	concesionario	o	responsable	do	control	das	obras	sendo	
responsable	único	das	consecuencias	derivadas	da	execución	ou	resolución	dos	contratos	subscritos,	de	
existir	 retrasos	 na	 execución	 das	 obras	 estarase	 ao	 réxime	 de	 penalidades	 que	 a	 continuación	 se	
describe	,	sen	que	o	retraso	poida	supoñer	unha	ampliación	do	prazo	de	concesión.	
Cando	o	contratista	por	causas	imputables	ao	mesmo,	tivese	incorrido	na	demora	respecto	ao	prazo	de	
execución	 da	 obra	 segundo	 o	 establecido	 no	 documento	 técnico	 aprobado,	 poderá	 optar	
indistintamente	 pola	 imposición	 de	 penalidades	 diarias	 en	 proporción	 de	 0,20	 euros	 por	 cada	 1.000	
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euros	do	prezo	de	execución	da	obra	(	ive	incluído	e	segundo	proxecto	técnico)	ou	pola	resolución	do	
contrato.		

O	 importe	 destes	 gastos	 derivados	 da	 licitación	 e	 adxudicación	 abonaranse	 con	 carácter	 previo	 á	
sinatura	 do	 contrato;	 se	 nese	 momento	 estivese	 pendente	 de	 realizar	 algún	 trámite	 ou	 de	 liquidar	
algún	anuncio,	abonaranse	co	ingreso	da	primeira	cuota	do	canon	e,	en	último	caso,	coa	liquidación	do	
contrato.	A	contía	que	deberá	aboar	o	contratista	por	todos	estes	conceptos	non	excederá,	en	ningún	
caso	de	1.000	€,	a	excepción	dos	gastos	de	elevación	do	contrato	a	escritura	pública	se	é	solicitada	polo	
contratista,	 que	 serán	 aboados	 directamente	 e	 na	 súa	 totalidade	 por	 este	 ao	 fedatario	 público	
autorizante.	

Estes	 gastos	 enténdense	 sen	prexuízo	dos	 demais	 derivados	 directa	 ou	 indirectamente	da	 execución	
deste	contrato,	que	serán	por	conta	do	contratista.	

10.-	PROCEDEMENTO	E	FORMA	DE	ADXUDICACIÓN	

A	 adxudicación	 do	 presente	 contrato	 realizarase	 polo	 procedemento	 aberto	 en	 aplicación	 dos	 arts.	
recollidos	no	APARTADO	5	A	do	ANEXO	I	do	cadro	de	características	do	presente	prego,	no	que	todo	
empresario	 interesado	 poderá	 presentar	 unha	 proposición,	 ficando	 excluída	 toda	 negociación	 dos	
termos	do	contrato	cos	licitadores.	

A	tramitación	utilizada	será	a	establecida	no	APARTADO	5	B	do	ANEXO	I	do	cadro	de	características	do	
presente	prego.	

A	adxudicación	recaerá	no	licitador	que,	no	seu	conxunto,	faga	a	proposición	mais	vantaxosa,	tendo	en	
conta	os	criterios	de	adxudicación	establecidos	no	presente	prego.	

	

O	acceso	ao	perfil	de	contratante	do	órgano	de	contratación	se	efectuará	a	 través	da	páxina	web	do	
Concello	e	cuxo	enderezo	é	www.concellodevaldovino.com	

	

12. 1.-	 Poderán	 tomar	 parte	 neste	 procedemento	 contractual,	 as	 persoas	 naturais	 ou	 xurídicas,	
españolas	ou	estranxeiras	que	cumpran	os	seguintes	requirimentos:	

- Para	as	persoas	físicas:	ter	personalidade	xurídica	e	plena	capacidade	xurídica	e	de	obrar.	

	 	

	

12.-	 	
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- Para	 as	 persoas	 xurídicas:	 ter	 un	 obxecto	 social,	 fins	 e	 ámbito	 de	 actividade	 que	 a	 tenor	
dosestatutos	ou	reglas	funcionais	englobe	as	prestacións	obxecto	do	contrato	en	cuestión.	-	
Non	estar	incurso	en	ningunha	das	prohibicións	de	contratar	sinaladas	no	art.	60	do	TRLCSP.	-	
Dispor	da	habilitación	profesional	legalmente	esixible	para	realizar	as	prestacións	do	contrato	
de	 acordo	 co	 establecido	 en	 APARTADO.6	 A	 DO	 ANEXO	 I	 do	 cadro	 de	 características	 do	
presente	prego	

- Acreditar	 a	 solvencia	 económica,	 financeira	 e	 técnica	 nos	 termos	 e	 polos	 medios	 que	 se	
relacionanno	APARTADO	6.B	do	ANEXO	I	do	cadro	de	características	do	presente	prego.	

12.2. Os	 licitadores	 que	 concorresen	 en	 representación	 dunha	 sociedade,	 deberán	 xustificar	
documentalmente	que	están	facultados	para	 iso	mediante	os	poderes	e	documentos	acreditativos	da	
personalidade,	 que	 se	 acompañarán	 á	 proposición.	 Estes	 documentos	 serán	 debidamente	
bastanteados	polo	secretario	da	Corporación	ou	funcionario	en	quen	delegue.	

12.3. O	contrato	outorgarase	a	unha	soa	persoa	ou	entidade,	se	ben	poderá	ser	concertado	con	
dúas	 ou	 mais	 persoas	 ou	 entidades,	 constituídas	 a	 efectos	 deste	 contrato	 en	 Unión	 Temporal	 de	
Empresarios	(UTE).	Os	empresarios	integrantes	ficarán	obrigados	solidariamente	respecto	ao	Concello,	
cuxos	 dereitos	 fronte	 á	 mesma	 serán,	 en	 todo	 caso,	 indivisibles.	 Cada	 un	 dos	 empresarios	 que	
compoñan	a	unión,	en	caso	de	adxudicarse,	acreditarán	a	súa	capacidade.	

As	 ofertas	 económicas	 que	 formulen	 estas	 agrupacións	 deberán	 indicar	 nomes	 e	 circunstancias	 dos	
empresarios	que	as	 formen	e	a	participación	de	cada	un	deles	na	agrupación	así	 como	a	sinatura	de	
todos	os	empresarios.	

A	 formalización	 da	 unión	 en	 escritura	 pública	 non	 será	 necesaria	 até	 que	 non	 se	 efectuara	 a	
adxudicación	ao	seu	favor	e	a	súa	duración	deberá	estenderse	até	a	cancelación	da	garantía	definitiva	
do	contrato.	En	caso	de	non	estar	formalizada	a	constitución	da	UTE	no	momento	da	licitación,	deberá	
presentarse	 compromiso	 da	 súa	 constitución	 en	 caso	 de	 resultar	 adxudicatarios	 do	 contrato,	
compromiso	que	deberá	 ser	asinado	por	parte	de	 todos	os	empresarios	que	vaian	a	 constituíla	e	no	
que	se	especificará	a	porcentaxe	de	participación	na	mesma	de	cada	unha	das	empresas.	

A	presentación	de	ofertas	presume,	por	parte	do	licitador,	a	aceptación	incondicionada	deste	Prego	e	
do	 resto	 dos	 documentos	 contractuais,	 na	 súa	 totalidade	 e	 sen	 excepción	 algunha,	 así	 como	 a	
declaración	 responsable	 da	 exactitude	 de	 todos	 os	 datos	 presentados	 e	 de	 que	 reúne	 todas	 e	 cada	
unha	das	condicións	esixidas	para	a	contratación	das	prestacións	obxecto	da	licitación.	

Así	mesmo,	os	 licitadores	non	poderán	 subscribir	 ningunha	proposta	en	UTE	 con	outros	 se	o	 fixeron	
individualmente,	nin	figurar	en	mais	dunha	UTE.	A	infracción	destas	normas	dará	lugar	á	non	admisión	
de	todas	as	propostas	subscritas	por	estes	licitadores.	

12.4.	 Deberá	 darse	 conta	 de	 si	 concorren	 a	 licitación	 outras	 empresas	 vinculadas	 ,	 	 considerarase	
empresas	vinculadas	as	que	se	encontren	en	algún	dos	supostos	previstos	no	artigo	42	del	Código	de	
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Comercio“.	 	 Caberá	 a	 subcontratación	 dun	 importe	 do	 contrato	 inferior	 ao	 máximo	 previsto	 na	
normativa	en	referencia	aos	traballos	de	redacción	de	documentos	técnicos	e	de	execución	de	obra.			

13.-	GARANTÍAS	PROVISIONAL	E	DEFINITIVA	

Garantía	provisional:	O	órgano	de	contratación	decidirá	se	ao	licitador	se	lle	esixe	a	constitución	dunha	
garantía	provisional	por	importe	do	3%	do	prezo	base	de	licitación,	excluído	o	IVA.	A	esixencia	de	dita	
garantía	 provisional	 indicarase	 no	APARTADO	7	 do	ANEXO	 I	 do	 cadro	 de	 características	 do	 presente	
prego.	

Garantía	 definitiva	 período	 execución	 de	 obra:	 O	 licitador	 que	 presentase	 a	 oferta	 mais	 vantaxosa	
deberá	 constituír,	 no	 prazo	 de	 10	 dias	 hábiles	 desde	 a	 recepción	 do	 requirimento	 de	 constitución	
dunha	garantía	definitiva	por	valor	do	5%	do	valor	estimado	da	obra,	que	se	corresponderá	co	importe		
que	se	establece	no	proxecto	para	as	obras	a	realizar,	excluído	o	IVA,	ao	non	preverse	modificacións	no	
prego.	 A	 constitución	 da	 dita	 garantía	 deberá	 efectuarse	 polo	 licitador	 no	 prazo	 de	 10	 días	 hábiles	
contados	dende	o	seguinte	a	aquél	no	que	reciba	o	requirimento	da	Administración.	De	non	cumprir	
este	requirimento	por	causas	imputábles	ao	adxudicatario,	declararase	decaída	a	adxudicación	ao	seu	
favor,	sendo	de	aplicación	o	disposto	no	art.151.4	do	TRLCSP.		
	
Garantía	 definitiva	 correspondente	 ao	 período	 de	 explotación	 do	 camping;	 	 Previo	 ao	 inicio	 da	
explotación	do	servizo	exixirase	a	constitución	da	garantía	definitiva	correspondente	ao	prezo	estimado	
de	 licitación	 (excluído	o	 IVE).	A	 constitución	da	dita	 garantía	 suporá	a	devolución	da	anterior,	previa	
verificación	da	corrección	da	obra	executada.	

Esta	 garantía	 poderá	 constituírse	 en	 calquera	 das	 formas	 establecidas	 no	 arts.	 96	 do	 TRLCSP	 e	 nas	
condicións	recollidas	nos	arts.	55,	56	e	57	do	RGCAP.	

No	 caso	 de	 que	 se	 fagan	 efectivas	 sobre	 a	 garantía	 as	 penalidades	 ou	 indemnizacións	 esixibles	 ao	
adxudicatario,	este	deberá	repoñela	ou	ampliala	na	contía	que	corresponda,	no	prazo	de	quince	dias	
desde	a	execución,	incorrendo,	en	caso	contrario,	en	causa	de	resolución.	

Tamén	 deberá	 reaxustarse	 a	 garantía	 definitiva	 en	 caso	 de	 modificación	 do	 contrato	 que	 supoñan	
variación	do	prezo	do	mesmo	nos	termos	do	art.	99.3	do	TRLCSP.	

A	garantía	definitiva	constituída	para	 responder	da	correcta	execución	do	contrato,	conforme	ao	art.	
100	do	TRLCSP,	será	devolta	unha	vez	concluído	o	mesmo	e	efectuada	a	total	recepción	do	contrato,	
previo	informe	dos	servizos	técnicos	competentes	e	transcorrido	o	prazo	de	garantía,	debendo	terse	en	
conta	a	estes	efectos	o	contido	do	art.102	do	TRLCSP.	
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14.-	OFERTAS	E	DOCUMENTACIÓN	COMPLEMENTARIA	

14.1.-	 As	 ofertas	 axustaranse	 ao	modelo	 previsto	 neste	 prego,	 sen	 emendas	 nin	 tachaduras,	 e	 a	 súa	
presentación	implicará	a	aceptación	incondicionada	polo	empresario	de	todas	as	prescricións	incluídas	
neste	prego	e	no	de	prescricións	 técnicas.	Deberán	 ir	debidamente	asinadas	polo	 licitador	ou	persoa	
que	legalmente	lle	represente.	

14.2.-	As	ofertas	presentaranse	no	Rexistro	Xeral	de	entrada	deste	Concello	de	Valdoviño	en	horario	de	
9:00	a	14:00	horas	de	 luns	 a	 venres	 (presentando	al	menos	una	 copia	 impresa	en	papel),	 salvo	 se	o	
último	dia	do	prazo	é	domingo	ou	festivo,	en	cuxo	caso	trasladaranse	o	prazo	final	ao	primeiro	dia	hábil	
seguinte.	 Cando	 a	 oferta	 se	 presente	 por	 correo	 ou	 en	 calquera	 outro	 lugar	 dos	 previstos	 no	 Ley	
39/2015,	 de	 1	 de	 outubro,	 do	 Procedemento	 Administrativo	 Común	 das	 Administracións	 Públicas,	 o	
remitente	 comunicarano	 por	 fax	 ou	 telegrama	 ao	 Concello	 de	 Valdoviño	 o	 mesmo	 día	 no	 que	 a	
presente.	Destes	xustificantes	deixarase	constancia	no	Rexistro	Municipal.	De	non	cumprirse	con	este	
requirimento	 non	 se	 admitirá	 a	 oferta	 enviada	 por	 correo	 que	 se	 recibise	 no	 Concello	 unha	 vez	
finalizado	o	prazo	de	presentación	de	ofertas.	
		
Non	obstante,	 transcorridos	dez	dias	desde	a	 terminación	do	prazo	de	presentación,	non	se	admitirá	
ningunha	oferta	que	non	fose	recibida	en	dito	Rexistro,	tal	e	como	prevé	o	art.	80.4	do	RGLCAP.	

O	prazo	para	a	presentación	de	ofertas	 será	o	establecido	no	APARTADO	8	do	ANEXO	 I	do	 cadro	de	
características	do	presente	prego.	

Estarán	 sometidos	 a	 regulación	 harmonizada	 os	 contratos	 que	 superen	 a	 contía	 determinada	 na	
directiva	2014/23/UE		
	
14.3.-	Toda	vez	se	admiten	variantes	os		licitadores	poderán		subscribir	máis	dunha		oferta,	segundo	ó	
establecido	no	artigo	147	do	TRLCSP,	descritos	anteriormente	en	12.4.	

14.4.-	 A	 presentación	 da	 oferta	 implicará	 a	 aceptación	 incondicionada	 por	 parte	 dos	 licitadores	 das	
cláusulas	deste	prego	e	do	de	prescricións	técnicas,	así	como	o	coñecemento	e	aceptación	de	todas	as	
condicións	legalmente	establecidas	para	contratar	coa	administración.	

14.5.-	 As	 proposicións	 presentaranse	 nun	 sobre	 pechado	 no	 que	 figurará	 a	 inscrición	 seguinte:	
PROPOSICIÓN	 PARA	 TOMAR	 PARTE	 NA	 CONTRATACIÓN	 DA	 XESTIÓN	 DO	 SERVIZO	 DE	
………………………………………(PÓR	NOME	DO	CONTRATO).	

Dentro	 deste	 sobre	 maior	 incluiranse	 tres	 sobres,	 "A",	 "B"	 e	 “C”	 pechados	 coa	 mesma	 inscrición	
referida	no	apartado	anterior,	e	co	subtítulo	que	se	indica	no	parágrafo	seguinte.	No	interior	de	cada	
sobre	relacionarase	o	contido	do	mesmo.	
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O	sobre	"A"	subtitularase	"DOCUMENTACIÓN	ACREDITATIVA	DA	PERSONALIDADE	E	CARACTERÍSTICAS	
DO	CONTRATISTA",	e	conterá	os	documentos	ou	copias	autenticadas	dos	mesmos,	que	a	continuación	
se	sinalan:	

1.-	Se	se	trata	dun	empresario	individual,	o	Documento	Nacional	de	Identidade	ou	aquel	que	lle	
substitúa.	

2.-	 No	 caso	 de	 persoas	 xurídicas,	 escritura	 de	 constitución,	 e	 no	 seu	 caso	 de	 modificación,	
inscritas	no	Rexistro	Mercantil	cando	este	Rexistro	sexa	legalmente	esixible.	Senón	o	fose,	escritura	ou	
documento	 de	 constitución,	 estatutos	 ou	 acto	 fundacional	 no	 que	 consten	 as	 normas	 polas	 que	 se	
regula	a	 súa	actividade,	 inscritos,	no	 seu	 caso,	no	 correspondente	Rexistro	Oficial.	Deberá	achegarse	
tamén	o	Código	de	Identificación	Fiscal	da	Empresa	(CIF).	

3.-	 Se	 se	 actúa	 por	 medio	 de	 representante,	 apoderamento	 en	 escritura	 pública	 inscrita	 no	
Rexistro	Mercantil	ou,	no	seu	caso,	nos	seus	estatutos,	bastanteado	polo	secretario	xeral	do	Concello	
ou	 funcionario	 en	 quen	 delegue.	 Deberá	 achegarse	 tamén	 neste	 caso	 o	 DNI	 do	 representante	 ou	
documento	que	o	substitúa.	

4.-	 Documentación	 acreditativa	 da	 solvencia	 económica,	 financeira	 e	 técnica	 da	 empresa,	 de	
acordo	 co	 esixido	 na	 cláusula	 12	 deste	 prego	 e	 no	 APARTADO	 6.B	 do	 ANEXO	 I,	 do	 cadro	 de	
características	do	presente	prego.	

5.-	Documento	acreditativo	de	dispor	de	habilitación	profesional	legalmente	esixible	para	realizar	
as	prestacións	do	contrato,	se	fose	esixible,	de	acordo	co	establecido	en	APARTADO	6.A	do	ANEXO	I,	do	
cadro	de	características	do	presente	prego.	

6.-	Declaración	responsable	de	que	neste	expediente	SI/NON	presentan	proposición	económica	
outras	 sociedades	 do	mesmo	 grupo	 empresarial	 (entendéndose	 por	 tales	 aquelas	 que	 se	 atopen	 en	
algúns	supostos	do	art.	42	do	Código	de	Comercio	e	do	artigo	145	do	TRLCSP,	apartados	2,	3,	4	e	5).	Se	
a	declaración	é	afirmativa	deben	indicarse	as	denominacións	sociais	das	citadas	empresas.	

7.-Testemuño	xudicial	ou	declaración	responsable	do	licitador,	de	non	estar	incurso	en	ningunha	
das	prohibicións	para	 contratar	 coa	administración,	 sinaladas	no	art.	 60	do	TRLCSP,	 referida	en	 todo	
caso	 ao	 contrato	 presente.	 Esta	 declaración	 responsable	 deberá	 incluír	 unha	 referencia	 expresa	 á	
circunstancia	de	se	atopar	ao	corrente	do	cumprimento	das	obrigas	tributarias	coa	AEAT	e	Facenda	da	
Xunta	 de	 Galicia	 e	 coa	 Seguridade	 Social	 impostas	 polas	 disposicións	 vixentes.	 Neste	 caso,	 a	
xustificación	acreditada	de	tal	requirimento,	mediante	certificación	administrativa	positiva	da	entidade	
correspondente,	deberá	achegarse	antes	da	formalización	do	contrato,	de	conformidade	co	establecido	
no	art.	151.4	do	TRLCSP	polo	licitador	que	presentase	a	oferta	mais	vantaxosa,	se	non	se	fixo	no	sobre	
"A"	ou	os	certificados	xustificativos	perderon	para	aquel	momento	a	súa	vixencia.	
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8.-	Certificación	administrativa	de	estar	ao	corrente	no	cumprimento	das	obrigas	 tributarias	 co	
Estado	e	 coa	Administración	Autonómica,	 expedida	na	 forma	e	polos	órganos	previstos	no	art.13	do	
RGLCAP,	 nas	 que	 figure	 a	 cualificación	 de	 "positiva".	 Esta	 certificación	 ten	 unha	 validez	 de	 6	meses	
desde	 a	 súa	 emisión,	 de	 non	 presentar	 declaración	 específica	 de	 estar	 ao	 corrente,	 conforme	 se	
determina	no	apartado	anterior.	

9.-	Certificación	administrativa	de	estar	ao	corrente	no	cumprimento	das	obrigas	coa	Seguridade	
Social,	expedida	na	forma	e	polos	órganos	previstos	no	art.14	do	RGLCAP,	nas	que	figure	a	cualificación	
de	"positiva".	Esta	certificación	ten	unha	validez	de	6	meses	desde	a	súa	emisión	e	pode	substituirse,	
nese	momento,	pola	declaración	a	que	se	refire	o	apartado	5.	

10.-	 Informe	da	Tesourería	Municipal	e	da	Deputación	Provincial	da	Coruña	 (	en	 referencia	aos	
tributos	cuxa	xestión	recadatoria	o	concello	ten	delegado)		de	estar	ao	corrente	das	obrigas	tributarias	
co	Concello	de	Valdoviño.	Este	informe	ten	igualmente	unha	validez	de	6	meses	desde	a	súa	emisión.	
Poderá	substituírse	por	unha	declaración	responsable	e	o	propio	concello	verificará	a	efectividade	da	
declaración.		

11.-	 Documento	 (*opcional)	 acreditativo	 da	 alta	 no	 Imposto	 de	 Actividades	 Económicas	 no	
epígrafe	 ou	 epígrafes	 correspondentes	 ás	 prestacións	 obxecto	 deste	 contrato	 e	 unha	 declaración	
responsable	 asinada	 polo	 contratista	 indicando	 non	 terse	 dado	 de	 baixa	 na	 matrícula	 do	 citado	
imposto.	No	caso	de	ter	obriga	a	empresa	de	tributar	por	este	imposto,	copia	autenticada	do	pago	do	
último	 recibo	 do	 mesmo;	 en	 caso	 contrario,	 declaración	 xurada	 de	 non	 estar	 obrigado	 ao	 pago	 do	
mesmo.		
*	 Lo	 recogido	 en	 este	 apartado	 da	 alta	 no	 Imposto	 de	 Actividades	 Económicas,	 se	 podrá	 realizar	
opcionalmente	bien	antes	(y	se	incluye	en	el	sobre)	o	en	el	momento	de	la	presentación	del	proyecto.	

12.-	 Só	 se	 se	 esixe	 garantía	 provisional,	 resgardo	 acreditativo	 de	 ter	 constituído	 fianza	
provisional	 na	 Tesourería	 municipal	 ou	 o	 orixinal	 do	 aval	 ou	 seguro	 de	 caución,	 cando	 se	 opte	 por	
presentarse	directamente	ante	o	órgano	de	contratación.	

13.-	Enderezo,	 teléfono	e	 fax	do	empresario	ou	a	súa	representante	na	contratación	con	este	
Concello.	

14.-	No	caso	de	agrupacións	de	empresas	que	se	constitúan	temporalmente	coa	finalidade	de	contratar	
co	 Concello	 de	 Valdoviño,	 presentaranse	 todos	 os	 documentos	 indicados	 nos	 números	 anteriores	
correspondentes	de	cada	unha	das	empresas	que	integrarán	a	UTE,	xunto	co	compromiso	que	asumen	
a	súa	constitución	en	caso	de	resultar	adxudicatarios.	Deberán	 indicar	os	nomes	e	circunstancias	dos	
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empresarios	que	as	formen,	e	a	participación	de	cada	un	deles	na	agrupación,	e	irán	asinados	por	todos	
os	empresarios	agrupados.	

15.-	A	capacidade	de	obrar	das	empresas	non	españolas	de	Estados	membros	da	Comunidade	Europea	
ou	 signatarios	 do	Acordo	 sobre	o	 Espazo	Económico	Europeo	acreditarase	mediante	 a	 inscrición	nos	
Rexistros	 ou	 presentación	 das	 certificacións	 que	 se	 indican	 no	 anexo	 I	 do	 RGLCAP,	 en	 función	 dos	
diferentes	contratos.	A	capacidade	de	obrar	das	empresas	estranxeiras	non	comprendidas	no	parágrafo	
anterior	acreditarase	mediante	 informe	expedido	pola	Misión	Diplomática	Permanente	Española,	que	
se	acompañará	á	documentación	que	se	presente,	segundo	o	cal	o	Estado	de	procedencia	da	empresa	
estranxeira	 admite	 á	 súa	 vez	 a	 participación	 de	 empresas	 españolas	 na	 contratación	 cos	 seus	
respectivos	países,	e	no	que	se	faga	constar,	previa	credencial	pola	empresa,	que	figuran	 inscritas	no	
Rexistro	local	profesional,	comercial	ou	análogo,	ou,	no	seu	defecto,	que	actúan	con	habitualidade	no	
tráfico	 local,	 no	 ámbito	 das	 actividades	 ás	 que	 se	 extende	 o	 obxecto	 do	 contrato.	 Nestes	 supostos,	
ademais,	deberá	acompañarase	informe	da	Misión	Diplomática	Permanente	de	España	ou	da	Secretaría	
Xeral	 de	 Comercio	 Exterior	 do	 Ministerio	 de	 Economía	 sobre	 a	 condición	 de	 Estado	 signatario	 do	
Acordo	 sobre	 Contratación	 Pública	 da	 Organización	 Mundial	 do	 Comercio,	 sempre	 que	 se	 trate	 de	
contratos	de	contía	 igual	ou	superior	ao	prevista	nos	arts.	14,	15,	16,	da	Lei	ou,	en	caso	contrario,	o	
informe	de	 reciprocidade	 a	 que	 se	 refire	 o	 art.	 55	 do	 TRLCSP.	 En	 todo	 caso	 acompañarase	 o	NIF	 do	
representante	legal	e	CIF	da	entidade	(copias	notariais	ou	compulsa).	

Igualmente	 as	 empresas	 estranxeiras	 deberán	 facer	 unha	 declaración	 expresa	 de	 someterse	 á	
xurisdición	dos	xulgados	e	 tribunais	españoles	de	calquera	orde,	 con	 renuncia	ao	 fuero	 jurisdiccional	
estranxeiro	que	puidese	corresponderse.	

16. Aos	efectos	de	facer	valer	a	dita	circunstancia	nos	criterios	de	desempate,		acreditación	de		dispor	
no	seu	cadro	de	persoal	dun	número	de	traballadores	con	discapacidade	por	encima	do	2%	legalmente	
establecido	como	mínimo	indicando	a	porcentaxe	de	traballadores	fixos	con	discapacidade.	
17. Declaración	 da	 porcentaxe	 de	 subcontratación	 especificando	 os	 traballos	 a	 subcontratar,	 indicar	
que	somentes	cabe	subcontratar	con	terceiros	os	traballos	referidos	a	redacción	do	proxecto	técnico	e	
os	 derivados	 da	 execución	 da	 obra,	 toda	 vez	 supón	 unha	 porcentaxe	 de	 subcontratación	 inferior	 a	
establecida	normativamente,	a	estos	efectos	deberá	obter	autorización	previa	dando	cumpirmento	aos	
requisitos	 e	 condicións	 establecidos	 normativamente,	 en	 todo	 caso	 o	 subcontratista	 asumirá	 a	 total	
responsabilidade	da	execución	do	contrato	fronte	a	Administración.	
Así	os	 licitadores	deberán	 indicar	na	súa	oferta	a	parte	do	contrato	que	 teñan	previsto	subcontratar,	
sinalando	 o	 seu	 importe	 e	 o	 nome	 ou	 perfil	 empresarial	 definido	 por	 referencia	 as	 condicións	 de	
solvencia	profesional	ou	técnica	dos	subcontratistas	aos	que	vaian	a	encomendar	a	realización..	
No	caso	que	os	subcontratos	difiran	do	indicado	na	oferta,	non	poderán	celebrarse	ata	que	transcorran	
vinte	 días	 dende	 que	 efectúen	 as	 notificacións	 e	 aportacións	 das	 xustificacións	 referidas	 no	 párrafo	
anterior,	salvo	autorización	expresa	con	anterioridade	pola	Administración	ou	situación	de	emerxencia	
xustificada,	excepto	si	a	Administración	notifica	nese	prazo	a	oposición.	
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O		 subtitularase	"OFERTA	CRITERIOS	NON	VALORABLES	MEDIANTE	FÓRMULA	
MATEMÁTICA”	e	incluirá	unha	memoria	de	explotación	e	un	anteproxecto	de	adaptación	e	mellora	das	
instalacións,	nos	que	se	especifiquen	e	xustifiquen	a	súa	oferta	en	relación	cos	criterios	de	valoración	
non	cuantifícables	mediante	 fórmulas,	 senón	que	dependan	dun	xuízo	de	valor,	é	dicir	unicamente	o	
que	se	refire	aos	criterios	de	adxudicación	establecidos	no	APARTADO	10.2,	10.3	e	10.4	do	ANEXO	I.	

A	 documentación	 correspondente	 á	 oferta	 técnica	 (memoria	 de	 explotación	 e	 anteproxecto	 de	
adaptación	 e	mellora)	 deberá	 presentarse	 (cada	 un	 deles)	 nun	 documento	 encadernado	 de	maneira	
que	non	 sexa	posible	mover	 as	 súas	 follas,	 seguindo	a	orde	dos	 criterios	de	 valoración	 recollidos	no	
APARTADO	10.2	 (para	a	memoria	de	explotación),	e	10.3	e	10.4	 (para	o	anteproxecto)	do	ANEXO	 I	e	
con	unha	folla	resumen	da	oferta	técnica,	presentarase	documentación	orixinal	e	unha	copia	de	cada	
documento.	

O	sobre	"C"	subtitularase	OFERTA	ECONÓMICA	E	CRITERIOS	AVALIÁBLES	MEDIANTE	FORMULAS	
Este	sobre	conterá	a	oferta	económica	(segundo	modelo	que	figura	no	(ANEXO	II)	na	que	se	expresará	
o	prezo	de	execución	do	contrato.	

A	inclusión	no	Sobre	A	“Documentación	Administrativa”,	de	calquera	dato	que	deba	figurar	no	Sobre	B	
ou	 C,	 determinará	 a	 inadmisión	 ou	 exclusión	 da	 proposición.	 Igualmente	 a	 inclusión	 no	 sobre	 B	 da	
documentación	do	sobre	C	suporá	a	inadmisión	ou	exclusión	da	proposición.	

15.-	CONSTITUCIÓN	DA	MESA	DE	CONTRATACIÓN	

No	 APARTADO	 9	 do	 ANEXO	 I	 do	 cadro	 de	 características	 do	 presente	 prego	 determinarase	 se	 se	
constitúe	ou	non	Mesa	de	contratación	e	en	caso	de	se	constituír	a	súa	composición.	

A	 Mesa	 de	 contratación	 (e	 obrigatoria	 a	 constitución	 da	 mesa	 de	 contratación	 dado	 que	 é	 un	
procedemento	aberto).	Toda	vez	a	valoración	dos	criterios	avaliables	de	forma	automática	é	inferior	a	
dos	criterios	dependentes	dun	xuizo	de	valor,	procede	a	constitución	dun	comité	de	expertos,	comité	
“AD	 HOC”,	 que	 deberá	 constituirse	 cun	 mínimo	 de	 tres	 membros	 expertos,	 con	 cualificación	 non	
integrados	 no	 órgano	 propoñente	 do	 contrato,	 a	 valoración	 emitida	 será	 vinculante	 para	 a	mesa	 de	
contratación.	 De	 todas	 as	 xuntanzas	 da	Mesa	 de	 contratación	 levantarase	 acta	 sucinta	 reflectindo	 o	
acaecido	en	cada	xuntanza,	incorporándose	aos	mesmos,	no	seu	caso,	os	informes	que	se	evacúen	para	
auxiliar	as	decisións	deste	órgano.	

16.-	APERTURA	DE	PLICAS	E	EXAME	DAS	OFERTAS	

A	Mesa	de	Contratación	 cualificará,	 unha	 vez	 finalizado	o	prazo	de	presentación	de	proposicións,	 os	
documentos	presentados	no	SOBRE	"A"	en	 tempo	e	 forma.	Aos	 licitadores	cuxa	proposición	conteña	
defectos	 emendables	 concederáselles	 un	 prazo	 de	 tres	 días	 hábiles	 para	 a	 súa	 emenda,	
comunicándolles	telefónicamente	ou	mediante	fax	este	prazo	e	as	deficiencias	da	súa	documentación,	
e	mediante	exposición	pública	no	taboleiro	de	edictos	do	Concello.	Considerarase	defecto	emendable	a	

sobre	"B"	
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non	 achega	 dalgún	 documento	 dos	 previstos	 na	 cláusula	 14	 deste	 Prego	 referinte	 ao	 Sobre	 “A”,	 ou	
deficiencias	 ou	 erros	 nos	 mesmos,	 sempre	 que	 o	 suposto	 de	 feito	 ou	 de	 dereito	 que	 reflicte	 o	
documento	existise	con	anterioridade	á	finalización	do	prazo	para	presentar	ofertas.	

A	apertura	do	sobre	titulado	“OFERTA	CRITERIOS	NON	VALORABLES	MEDIANTE	FÓRMULA	
MATEMÁTICA”	(SOBRE	B)	realizarase	en	acto	público	no	Concello	comunicando	aos	licitadores	o	dia	de	
apertura	 e	 inserindo	 un	 anuncio	 ao	 respecto	 no	 taboleiro	 de	 edictos	 do	 Concello	 e	 no	 perfil	 de	
contratante,	dando	cumprimento	aos	prazos	de	tramitación	legalmente	establecidos.	
Comezará	 este	 acto	 dando	 lectura	 o	 Presidente	 da	 Mesa	 ao	 anuncio	 da	 licitación,	 procedéndose	
seguidamente	ao	reconto	das	proposicións	presentadas	e	á	súa	confrontación	cos	datos	que	figuran	no	
Libro	de	Rexistro,	dándose	coñecemento	ao	público	do	número	de	proposicións	presentadas,	nome	dos	
licitadores,	resultado	da	cualificación	dos	documentos	e	da	emenda	de	deficiencias	de	estes.	

Neste	 momento	 darase	 ocasión	 aos	 interesados	 para	 que	 podan	 comprobar	 que	 os	 sobres	 que	
conteñen	as	ofertas	se	atopan	na	Mesa	e	en	idénticas	condicións	ás	que	foron	entregadas,	e	formulen	
neste	momento	as	alegacións	que	estimen	oportunas	ao	actuado.	

A	continuación	procederase	á	apertura	dos	sobres	que	conteñen	as	ofertas	técnicas	pola	orde	da	súa	
presentación,	 dando	 a	 coñecer	 o	 contido	 de	 cada	 unha.	 Os	 interesados	 poderán	 solicitar,	 tras	 a	
apertura	de	todas	as	proposicións,	as	aclaracións	ou	reservas	que	estimen	convenientes.	

De	 todo	o	actuado	e	manifestado	deixarase	constancia	sucinta	na	acta	que	se	 levantará	ao	efecto.	A	
Mesa	de	Contratación	remitirá	a	documentación	técnica	que	será	valorada	ao	comité	de	expertos	que	
sexa	designado,	que	en	base	aos	criterios	de	valoración	definidos	no	prego	e	no	marxe	de	puntuación	
máxima	e	mínima	establecida,	elaborarán	informe	adecuadamente	motivado	aos	efectos	de	xustificar	a	
puntuación	outorgada	sendo	a	dita	valoración	vinculante	para	a	mesa	de	contratación.	

Apertura	do	SOBRE	C	(OFERTA	ECONÓMICA	E	CRITERIOS	AVALIABLES	MEDIANTE	
FORMULAS),	unha	vez	concluída	a	valoración	das	ofertas	técnicas,	será	convocado		acto	público	no	que	
se	 dará	 a	 coñecer	 dita	 valoración	 e	 procederase	 á	 apertura	 do	 sobre	 C.	 Posteriormente	 a	 Mesa	
procederá	 á	 valoración	 das	 ofertas	 económicas	 e	 á	 puntuación	 global	 das	 mesmas,	 formulando	
proposta	de	adxudicación	ao	órgano	de	contratación.	

Esta	proposta	de	 adxudicación	non	 crea	dereito	 algún	a	 favor	do	 contratista	ou	 contratistas	 incluído	
nela.	

Realizada	 a	 valoración	das	 ofertas	 segundo	os	 criterios	 e	 puntuación	 recollidos	 no	APARTADO	10	do	
ANEXO	 I	 a	Mesa	 elevará	 proposta	 de	 adxudicación	 ao	 órgano	 de	 contratación	 indicando	 a	 orde	 de	
preferencia	para	a	adxudicación.	



CONCELLO	DE	VALDOVIÑO	
Avda.	Porta	do	Sol,	s/n	
15552	Valdoviño	
A	Coruña	
Tfno.:	981	487	041	Fax:	981	487	294	
www.concellodevaldovino.com	

18	
	

Esta	proposta	de	adxudicación	non	crea	dereito	algún	a	favor	do	contratista	ou	contratistas	incluído	en	
ela.	

17.-	CRITERIOS	DE	VALORACIÓN	DAS	OFERTAS	

Os	criterios	obxectivos	que	servirán	de	base	á	adxudicación	do	contrato	e	a	 súa	ponderación,	 son	os	
establecidos	no	APARTADO	10	do	ANEXO	I	do	cadro	de	características	do	presente	prego.	

18.-	EMPATE	E	VALORES	ANORMAIS	OU	DESPROPORCIONADOS	

O	carácter	anormal	ou	desproporcionado	das	ofertas	apreciarase	de	acordo	cos	criterios	establecidos	
no	APARTADO	10	do	ANEXO	I	do	cadro	de	características	do	presente	prego.	

No	caso	de	que	algunha	oferta	sexa	considerada	anormal	ou	desproporcionada	de	conformidade	cos	
criterios	 establecidos	 no	 APARTADO	 10	 do	 ANEXO	 I,	 a	 Mesa	 de	 contratación	 puntuará	 a	 oferta	 de	
acordo	 cos	 criterios	 establecidos	 neste	 apartado	 e	 remitirao	 ao	 órgano	 de	 contratación,	 facendo	
mención	 a	 esta	 circunstancia.	 Se	 a	 oferta	 á	 cal	 se	 propón	 a	 adxudicación	 do	 contrato	 se	 encontrase	
nesta	situación,	o	órgano	de	contratación,	con	carácter	previo	á	adxudicación,	concederá	ao	contratista	
un	 prazo	 de	 tres	 dias	 hábiles	 para	 que	 xustifique	 que	 está	 en	 condicións	 de	 executar	 o	 contrato	
segundo	as	condicións	por	el	ofertadas.	

Os	motivos	alegados	serán	obxecto	de	valoración	técnica	e	se	tras	a	mesma	se	considerase	que	a	oferta	
pode	ser	cumprida,	adoptarase	acordo	de	adxudicación	ao	mesmo.	

Polo	contrario	se	o	órgano	de	contratación	estima	motivadamente	que	a	oferta	presentada	non	pode	
ser	cumprida,	adxudicará	o	contrato	á	seguinte	oferta	mais	vantaxosa,	de	acordo	coa	orde	de	prelación	
proposto	pola	Mesa	de	contratación,	que	non	incorra	en	temeridade.	

Neste	 suposto,	 así	 como	 no	 caso	 de	 que	 non	 se	 presenten	 as	 xustificacións	 requiridas	 no	 prazo	
concedido	para	iso,	incautarase	a	garantía	provisional	ao	contratista	incurso	en	temeridade,	en	caso	de	
ser	requirida	esta.	

Se	existise	igualdade	entre	dúas	proposicións,	darase	preferencia	na	adxudicación	a	aquelas	entidades	
que	acrediten	dispor	no	seu	cadro	de	persoal	un	maior	número	de	traballadores	con	discapacidade	por	
encima	 do	 2%	 legalmente	 establecido	 como	 mínimo.	 De	 persistir	 o	 empate,	 terá	 preferencia	 na	
adxudicación	a	empresa	que	acredite	unha	maior	porcentaxe	de	traballadores	fixos	con	discapacidade	
por	encima	da	porcentaxe	sinalada	(Disposición	adicional	cuarta	do	TRLCSP).	

	19.-	 	
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Cabe	a	presentación	de	 variantes	en	 referencia	 a	 solución	 técnica	 contemplada	no	 	 anteproxecto	de	
obra,	así	está	previsto	no	APARTADO	11	do	ANEXO	I	do	cadro	de	características	do	presente	prego.	

	

A	renuncia	á	celebración	do	contrato	ou	o	desestimento	do	procedemento	só	poderán	acordarse	polo	
órgano	 de	 contratación	 antes	 da	 adxudicación.	 En	 ambos	 casos	 compensarase	 aos	 candidatos	 ou	
licitadores	polos	gastos	en	que	incorresen,	na	forma	prevista	no	anuncio	ou	no	prego,	ou	de	acordo	cos	
principios	 xerais	 que	 rexen	 a	 responsabilidade	 da	 Administración.	 Non	 caberá	 a	 indemnización	 se	 o	
desistimento	deriva	da	inviabilidade	da	totalidade	das	ofertas	técnicas	presentadas		

Só	 poderá	 renunciarse	 á	 celebración	 do	 contrato	 por	 razóns	 de	 interese	 público	 debidamente	
xustificadas	no	expediente.	Neste	caso,	non	poderá	promoverse	unha	nova	licitación	do	seu	obxecto	en	
tanto	subsistan	as	razóns	alegadas	para	fundamentar	a	renuncia.	

O	desistimento	do	procedemento	deberá	estar	fundado	nunha	infracción	non	emendable	das	normas	
de	 preparación	 do	 contrato	 ou	 das	 reguladoras	 do	 procedemento	 de	 adxudicación,	 debendo	
xustificarse	no	expediente	a	concorrencia	da	causa.	O	desistimento	non	impedirá	a	iniciación	inmediata	
dun	novo	procedemento	de	licitación.	

Nestes	 casos	 o	 Concello	 compensará	 aos	 candidatos	 ou	 licitadores	 polos	 gastos	 en	 que	 incorresen,	
previa	xustificación	dos	mesmos,	até	un	máximo	do	1%	do	prezo	de	licitación	salvo	no	suposto	de	que	a	
oferta	 presentada	 se	 deba	 considerar	 excluída	 por	 non	 adecuarse	 ao	 establecido	 no	 prego,	 o	 cal	
quedará	acreditado	no	informe	que	se	teña	emitido	ao	respecto.	

	

O	 órgano	 de	 contratación,	 examinadas	 as	 ofertas	 e	 tras	 os	 informes	 técnicos	 que,	 no	 seu	 caso,	
considere	 pertinentes,	 clasificará	 as	 proposicións	 presentadas,	 que	 non	 fosen	 declaradas	
desproporcionadas	 ou	 anormais	 conforme	 ao	 sinalado	 neste	 prego,	 por	 orde	 decrecente	 atendendo	
aos	criterios	sinalados	neste	prego.	

Este	 órgano	de	 contratación	 requirira	 ao	 licitador	 que	presentase	 a	 oferta	mais	 vantaxosa	 para	 que,	
dentro	 do	 prazo	 recollido	 no	 APARTADO	 13	 do	 ANEXO	 I	 do	 CADRO	 de	 características	 do	 presente	
prego,	que	será	de	10	días	hábiles	a	contar	desde	o	seguinte	a	que	o	licitador	recíbese	o	requirimento,	
presente	a	documentación	seguinte:	

1.-	 Certificación	 acreditativa	 expedida	 polo	 órgano	 competente,	 na	 forma	 e	 cos	 efectos	
previstos	nos	arts.	13,	14,	15	e	16	do	RGCAP,	de	 se	atopar	ao	corrente	no	cumprimento	das	obrigas	
tributarias	impostas	polas	disposicións	vixentes	e	de	se	atopar	ao	corrente	no	cumprimento	das	obrigas	
coa	Seguridade	Social	impostas	polas	disposicións	vixentes.	

20.-	 	

21.-	 	
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2.-	 Documentación	 xustificativa	 de	 dispor	 efectivamente	 dos	 medios	 que,	 no	 seu	 caso,	 se	
houbese	 comprometido	 a	 dedicar	 ou	 adscribir	 á	 execución	 do	 contrato	 conforme	 ao	 art.	 64.2	 do	
TRLCSP	 (	 neste	 suposto	 a	 indicada	 na	memoria	 de	 explotación	 presentada	 no	 sobre	 B).	 Toda	 vez	 a	
explotación	 do	 camping	 non	 comezará	 ata	 que	 se	 realicen	 as	 obras	 de	 adaptación,	 xustificará	 co	
compromiso	 de	 contratar	 a	 persoas	 coas	 titulacións/cualificacións	 profesionais	 requiridas,	
identificándoas,	previamente	ao	inicio	dos	traballos	de	explotación	deberá	acreditar	a	súa	contratación	
efectiva	 e	 alta	 na	 seguridade	 social	 na	 xornada	 establecida	 e	 facendo	 referencia	 no	 contrato	 aos	
traballos	 de	 explotación	 camping	 municipal.	 En	 referencia	 aos	 medios	 materiais	 deberá	 acreditar	
tamén	a	posesión	dos	mesmos,	ou	compromiso	de	adquirilos	ou	arrendalos,	e	previamente	ao	inicio	da	
prestación	a	acreditación	de	dispor	efectivamente	dos	mesmos,	con	documentación	acreditativa.	

3.-	 Documento	 acreditativo	 da	 constitución	 da	 garantía	 definitiva	 conforme	 se	 establece	 no	
anexo	correspondente.	

4.-	 	O	documento	acreditativo	de	 contratación	da	póliza	de	 Seguro	de	Responsabilidade	Civil	
para	 o	 exercicio	 da	 actividade	 polo	 importe	 establecido	 no	 APARTADO	 16	 do	 ANEXO	 I	 do	 cadro	 de	
características	do	presente	prego	deberá	exixirse	previamente	ao	comezo	da	explotación	do	camping,	
non	neste	intre.	

De	non	cumprimentarse	o	requirimento	no	prazo	sinalado	e	non	se	presentasen	todos	os	documentos	
anteriormente	 relacionados	 nese	 prazo,	 se	 entenderá	 que	 o	 licitador	 retirou	 a	 súa	 oferta,	
procedéndose	nese	caso	a	demandar	a	mesma	documentación	ao	licitador	seguinte,	pola	orde	en	que	
ficasen	clasificadas	as	ofertas.	

O	 órgano	 de	 contratación	 adxudicará	 o	 contrato	 dentro	 dos	 5	 días	 hábiles	 seguintes	 á	 recepción	 da	
documentación,	 segundo	 se	 indica	 no	 APARTADO	 14	 do	 ANEXO	 I	 do	 cadro	 de	 características	 do	
presente	prego.	

A	adxudicación,	que	será	motivada,	notificarase	aos	candidatos	ou	licitadores	e	publicarase	no	perfil	do	
contratante.	

Establécese	un	período	para	a	presentación	do	proxecto	da	obra	a	realizar	dun	mes	dende	a	data	de	
formalización	 do	 contrato.	 Outro	 prazo	 para	 a	 execución	 das	 obras,	 unha	 vez	 o	 	 proxecto	 sexa	
aprobado,	previos	informes	técnicos	de	supervisión,	replaneo	do	proxecto	e	si	fose	necesario	acadar	as		
autorizacións	 sectorias	 correspondentes	 e	 que	 empezará	 	 a	 contar	 a	 partires	 da	 comprobación	 do	
replaneo	da	obra	previa	aprobación	do	plan	de	seguridade	e	saúde	e	resto	de	documentación	previa,	
así	 como	comunicación	a	autoridade	 laboral	 (	o	prazo	de	execución	será	o	determinado	no	proxecto	
aprobado	e	programa	de	traballo	específico).	Establécese	outro		período	a	partir	da	comprobación	da	
obra	executada,		e	previa	a	emisión	de	informes	favorables	servizos	técnicos	municipais	en	referencia	a	
adecuación	 dos	 traballos	 ao	 proxectado	 e	 previa	 obtención	 dos	 informes	 e	 autorizacións	 sectoriais	
requiridos	 pola	 normativa	 sectorial	 para	 o	 inicio	 do	 funcionamento	 do	 campíng	 para	 xestionar	 o	
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camping,	 sendo	 posible	 efectuar	 parte	 das	 obras	 de	mellora(	 non	 as	 de	 adaptación	 obrigatoria	 para	
estar	en	funcionamento	)	no	intervalo	do	primeiro	ano	de	explotación	do	camping,	nos	períodos	que	o	
camping	non	esté	en	funcionamento	

22.-	FORMALIZACIÓN	DO	CONTRATO	

O	 contrato	 formalizarase	 en	 documento	 administrativo	 no	 prazo	 establecido	 no	 APARTADO	 15	 DO	
ANEXO	 I	 do	 cadro	 de	 características	 do	 presente	 prego,	 podendo	 non	 obstante	 elevarse	 a	 escritura	
pública	cando	o	solicite	o	contratista,	sendo	á	súa	conta	os	gastos	derivados	do	seu	outorgamento.	

Cando	 por	 causas	 imputables	 ao	 contratista	 non	 se	 formalice	 o	 contrato	 en	 dito	 prazo	 o	 Concello	
poderá	acordar	a	resolución	do	mesmo	e	a	 incautación	da	garantía	provisional,	en	caso	de	se	exixir	a	
súa	constitución,	tal	e	como	dispón	o	art.		156.3	do	TRLCSP.	

A	 formalización	 do	 contrato	 publicarase	 no	 perfil	 de	 contratante	 tal	 e	 como	 dispón	 o	 art.154	 do	
TRLCSP.	

Ademais,	nos	contratos	cuxo	orzamento	de	gasto	de	primeiro	establecemento	sexa	igual	ou	superior	a	
100.000	€	ou	o	 seu	prazo	de	duración	exceda	de	5	anos	deberá	publicarase,	nun	prazo	de	48	dias	a	
contar	 desde	 a	 data	 de	 formalización	 do	 contrato,	 anuncio	 no	 que	 se	 de	 conta	 da	mesma	 no	 BOE,	
podéndose	substituír	tal	publicación	pola	publicación	no	BOP	da	provincia	da	Coruña.	

	

A	 explotación	 do	 servizo	 de	 camping,	 non	 se	 iniciará	 ata	 que	 sexan	 executadas	 todas	 as	 obras	
necesarias	 de	 adaptación	 e	 se	 teñan	 concedido	 autorizacións	 sectoriais	 pertinentes	 e	 dos	 técnicos	
municipais	 	 favorables	 a	 entrada	 en	 funcionamento.	 A	 estos	 efectos	 levantarase	 acta	 de	 inicio	 de	
actividade,	 previamente	 a	 acreditación	 da	 disposición	 efectiva	 dos	 medios	 materiais	 e	 personais	
comprometidos	 e	 previa	 constitución	 do	 seguro	 de	 responsabilidade	 establecido	 no	 PPAP	 e	 	 previa	
constitución	da	garantía	definitiva	correspondente	a	licitación.		

	

O	contrato	realizarase	con	estrita	suxeición	ao	Prego	de	Prescricións	Técnicas,	e	ao	especificado	neste	
Prego,	 regulamento	 interno	de	 funcionamento	 	 así	 como	no	 resto	dos	documentos	 contractuais,	 e	 a	
proposta	que	o	adxudicatario	fixese	na	súa	oferta	técnica,	e	en	todo	caso,	segundo	as	instrucións	que,	
por	escrito,	en	execución	ou	interpretación	dos	mesmos,	dese	o	responsable	do	contrato	ou	o	órgano	
de	contratación.	

	

23.-	 	

24.-	 	



CONCELLO	DE	VALDOVIÑO	
Avda.	Porta	do	Sol,	s/n	
15552	Valdoviño	
A	Coruña	
Tfno.:	981	487	041	Fax:	981	487	294	
www.concellodevaldovino.com	

22	
	

O	contratista	fica	obrigado	a	achegar,	para	a	realización	do	servizo,	o	equipo	e	os	medios	auxiliares	que	
sexan	precisos	para	a	boa	execución	de	aquel,	nos	prazos	convidos	no	contrato.	

De	 conformidade	 co	 establecido	 no	 art.	 279	 do	 TRLCSP,	 o	 contratista	 está	 obrigado	 a	 organizar	 e	
prestar	o	servizo	con	estrita	suxeición	ás	características	establecidas	no	contrato	e	dentro	dos	prazos	
sinalados	no	mesmo.	

En	todo	caso,	a	Administración	conservará	os	poderes	de	policía	necesarios	para	asegurar	a	boa	marcha	
dos	servizos	de	que	se	trate.	

Tal	e	como	establece	o	art.	285	do	TRLCSP,	se	do	incumprimento	por	parte	do	contratista	se	derivase	
perturbación	 grave	 e	 non	 reparable	 por	 outros	 medios	 no	 servizo	 público,	 e	 a	 Administración	 non	
decidise	 a	 resolución	 do	 contrato,	 poderá	 acordar	 a	 intervención	 do	 mesmo	 até	 que	 aquela	
desapareza.	 En	 todo	 caso,	 o	 contratista	 deberá	 aboar	 á	 Administración	 os	 danos	 e	 prexuízos	 que	
efectivamente	lle	irrogara.	

En	 relación	 coa	execución	do	pactado,	o	descoñecemento	do	 contrato	en	 calquera	dos	 seus	 termos,	
dos	 documentos	 anexos	 que	 forman	o	mesmo	ou	das	 instrucións,	 Pregos	 ou	normas	de	 toda	 índole	
aprobadas	polo	Concello,	non	eximirá	ao	contratista	da	obriga	do	seu	cumprimento.	

25.-	 RESPONSABLE	 DO	 CONTRATO,	 CONTROL	 E	 SEGUIMENTO	 DA	
EXECUCIÓN	

O	 órgano	 de	 contratación	 poderá	 designar	 unha	 persoa	 responsable	 do	 contrato	 conforme	 se	
establécese	no	art.	52	do	TRLCSP.	

A	supervisión	das	actividades	será	realizada	polo	responsable	do	contrato	no	seu	caso	ou	directamente	
polo	órgano	de	contratación	a	través	da	concellería	propoñente	da	contratación	dos	traballos.	

A	través	deste	control	verificarase	a	execución	do	cumprimento	do	contrato	en	todos	os	seus	termos	e	
daranse	as	instrucións	precisas	ao	licitador	para	o	correcto	desenvolvemento	das	actuacións	de	acordo	
co	previsto	no	art.	94	do	RLCAP.	

O	contratista	facilitará	a	visita	e	exame	de	calquera	proceso	ou	fase	dos	traballos.	

O	 adxudicatario	 designará	 a	 un	 responsable	 da	 empresa	 na	 execución	 do	 contrato	 que	 será	 o	
responsable	 directo	 das	 relacións	 e	 incidencias	 que	 se	 produzan	 na	 execución	 do	 mesmo.	 O	
responsable	deberá	estar	localizable	en	todo	momento,	velará	polo	estrito	cumprimento	das	obrigas	e	
será	o	que	reciba	as	instrucións	do	responsable	municipal	do	servizo.	
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Sen	 prexuízo	 do	 control	 e	 seguimento	 que	 o	 Concello	 realice	 do	 contrato	 cos	 seus	 propios	medios,	
poderá	encargar,	ao	amparo	da	facultade	prevista	no	art.	127.1.2	do	RSCL,	as	inspecciones	e	auditorías	
externas	 que	 estime	 oportunas,	 estando	 obrigada	 a	 empresa	 concesionaria	 a	 facilitar	 á	 empresa	
contratada	para	elaborar	esta	auditoría	cantos	datos,	documentos,	etc,	sexan	necesarios.	Neste	caso	o	
custe	destes	traballos	será	repercutido	á	empresa	adxudicataria	até	un	máximo	do	1%	do	prezo	anual	
do	contrato.	Non	se	repercutirá	á	empresa	o	pago	de	máis	dunha	auditoría	cada	tres	anos.	

	

1.-	RECURSOS	HUMANOS	E	SUBROGACIÓN	

O	contratista	prestará	o	servizo	co	persoal	que	de	acordo	coa	súa	oferta	e	o	presente	prego	propuxese	
contratar,	garantindo	que	en	todo	momento	o	servizo	se	preste	co	persoal	preciso,	con	independencia	
dos	dereitos	sociais	dos	traballadores	 (permisos,	vacacións,	 licencias)	ou	das	baixas	que	se	produzan,	
realizando	ao	efecto	as	contratacións	de	persoal	que	sexan	precisas	e	na	modalidade	que	legalmente	
corresponda.	

Os	gastos	de	persoal	que	supoñan	estas	contratacións	temporais	non	serán	repercutibles	ao	Concello	
como	 novos	 gastos,	 debendo	 estar	 incluídos	 nos	 custes	 de	 persoal	 do	 servizo	 presentado	 polas	
licitadores	na	súa	oferta.	

Os	 traballadores	 que	 a	 empresa	 adxudicataria	 destine	 a	 actuacións	 propias	 e	 exclusivas	 dos	 servizos	
obxecto	 de	 concesión	 serán	 obxecto	 de	 subrogación	 no	 seu	momento	 polo	 novo	 xestor	 do	 servizo,	
cando	así	o	esixa	o	art.	44	do	Estatuto	dos	Traballadores.	

O	 contratista	 sinalará	 na	 súa	 oferta	 os	 postos	 de	 traballo	 desta	 natureza	 que	 se	 propón	 crear	 para	
garantir	a	realización	do	servizo.	Os	contratos	realizaranse	na	modalidade	que	legalmente	proceda.	

O	 contratista	 non	 poderá	 realizar	 contratacións	 que	 podan	 implicar	 aumento	 do	 persoal	 afecto	 ao	
servizo	e	con	posibilidade	de	subrogación	excepto	que	sexan	autorizadas	polo	órgano	de	contratación.	

O	 Concello	 poderá	 realizar	 as	 inspeccións	 que	 considere	 oportunas	 para	 garantir	 o	 cumprimento		
previsto	na	oferta	e	no	prego	e	o	contratista	estará	obrigado	a	facilitar	os	datos	precisos	ao	Concello.	

Á	 finalización	 do	 contrato	 o	 adxudicatario	 estará	 obrigado	 a	 proporcionar	 a	 información	 dos	
traballadores	 afectados	 pola	 subrogación,	 de	 corresponder	 esta	 segundo	 o	 convenio	 aplicable,	 	 a	
requirimento	 da	 Administración	 para	 que	 esta	 inclúa	 no	 prego	 a	 información,	 en	 cumprimento		
sinalado	no	art.	120	do	TRLCSP.	

Dito	persoal	dependerá	do	adxudicatario	e	polo	tanto,	este	terá	todos	os	dereitos	e	deberes	inherentes	
á	 súa	 condición	 de	 empresario	 e	 deberá	 cumprir	 as	 disposicións	 vixentes	 en	 materia	 laboral,	 de	
seguridade	social,	seguridade	e	hixiene	no	traballo,	referida	ao	propio	persoal	ao	seu	cargo,	sen	que	en	

26.-	 	
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ningún	 caso	 poda	 alegarse	 dereito	 algún	 por	 dito	 persoal	 en	 relación	 có	 Concello	 nin	 esixirse	 deste	
responsabilidades	 de	 ningunha	 clase	 como	 consecuencia	 das	 relacións	 xurídicas	 existentes	 entre	 o	
adxudicatario	e	os	seus	empregados.	

O	incumprimento	das	obrigas	previstas	nesta	cláusula	terá	a	consideración	de	infracción	moi	grave.	

2.-	NEGOCIACIÓN	COLECTIVA	

O	Concello	recoñece	e	garante	o	dereito	á	negociación	colectiva	dos	traballadores	do	servizo	municipal	
obxecto	 de	 este	 contrato,	 se	 ben	 en	 ningún	 caso	 participará	 directamente	 en	 dita	 negociación,	 nin	
tomará	parte	algunha	na	execución	dos	acordos	que	ambas	partes	atinxan.	

A	 repercusión	 económica	 que	 este	 convenio	 teña	 na	 economía	 do	 servizo	 deberá	 ser	 estudada	 e	
asumida	polos	 licitadores	e	 incluída	na	 súa	oferta,	 sen	que	poda	 reclamarse	do	Concello	unha	maior	
retribución	por	estes	conceptos.	

Sen	 prexuízo	 da	 execución	 dos	 acordos	 que	 traballadores	 e	 empresarios	 atinxan	 en	 sucesivas	
negociacións,	 en	 ningún	 caso	 poderá	 repercutir	 o	 adxudicatario	 ao	 Concello	 ningún	 incremento	 de	
custes,	 derivado	 desta	 negociación	 colectiva,	 xa	 sexan	 incrementos	 retributivos	 ou	 outras	 vantaxes	
socio	laborais	con	repercusión	económica.	

Os	 acordos	 entre	 empresario	 e	 traballadores	 non	 poderán	 en	 ningún	 caso	 ser	 alegados	 fronte	 ao	
Concello	 a	 efectos	 de	 acreditar	 unha	 ruptura	 do	 equilibrio	 económico	 de	 contrato	 e	 esixir	 o	 seu	
mantemento	por	parte	do	Concello,	considerándose	a	estes	efectos	que	os	desequilibrios	económicos	
derivados	da	negociación	colectiva	se	deben	á	boa	ou	mala	dilixencia	xestora	do	negocio	por	parte	do	
empresario.	

3.-	FOLGA	E	SERVIZO	MÍNIMOS	

Cando	algún	conflito	colectivo	entre	o	persoal	da	empresa	e	os	traballadores	do	servizo	desemboque	
nunha	 folga	ou	peche	patronal,	o	Concello,	mediante	decreto	da	Alcaldía	 fixará	os	 servizos	mínimos,	
asegurándose	en	todo	caso	que	o	exercicio	deste	dereito	polos	traballadores	non	supoña	ningún	risco	
para	a	seguridade	e	saúde	dos	cidadáns.	

27.-	DEREITOS	E	OBRIGAS	DAS	PARTES	DEREITOS	DO	

CONTRATISTA	
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a) A	 percibir	 dos	 usuarios	 a	 contraprestación	 correspondente	 pola	 prestación	 dos	 servizos	 de	
conformidade	coa	tarifa	de	prezos	aplicable	ao	efecto.		

b) O	 contratista	 terá	 dereito	 a	 coñecer	 e	 ser	 ouvido	 sobre	 as	 observacións	 que	 se	 formulen	 en	
relación	co	cumprimento	da	prestación	contratada.	

c) Á	 devolución	 da	 garantía	 definitiva,	 unha	 vez	 realizado	 o	 servizo,	 aprobada	 a	 liquidación	 do	
contrato	e	transcorrido	o	prazo	de	garantía	sen	que	resultasen	responsabilidades	que	houbesen	de	
exercitarse	sobre	a	mesma.	

d) A	 exercitar	 o	 dereito	 á	 resolución	 do	 contrato	 polas	 causas	 recollidas	 nos	 arts.	 223	 e	 286	 do	
TRLCSP.	

e) A	 percibir	 indemnizacións	 por	 danos	 e	 prexuízos	 derivados	 da	 resolución	 do	 contrato	 por	
incumprimento	da	Administración.	

f) A	utilizar	os	bens	de	propiedade	municipal	postos	a	disposición	deste	servizo	e	necesarios	para	a	
prestación	do	mesmo.	

OBRIGAS	DO	CONTRATISTA	

a) Executar	 o	 contrato	 e	 as	 obrigas	 del	 derivadas	 de	 conformidade	 co	 Pregos	 de	 Cláusulas	
Administrativas	Particulares,	o	de	Prescricións	Técnicas	e	a	oferta	técnica	por	el	presentada.	

b) Aboar	os	anuncios	e	de	cantos	outros	gastos	se	ocasionen	con	motivo	dos	actos	preparatorios	e	de	
formalización	do	contrato.	

c) Asumir	a	responsabilidade	plena	do	servizo,	de	acordo	con	toda	a	normativa	xeral	e	sectorial	vixente	
que	 resulte	 de	 obrigado	 cumprimento	 e	 á	 boa	 práctica	 que	 en	 cada	 momento	 sexa	 aplicable	 á	
actividade	 que	 executa,	 tanto	 nos	 seus	 aspectos	 técnicos	 como	 administrativos,	 tributarios,	
mercantís,	de	prevención	de	riscos	laborais,	etc.	sendo	responsabilidade	do	contratista	a	realización	
ou	encargo	a	terceiros	das	revisións	periódicas	oficiais	que	sexan	esixidas	pola	normativa	vixente	ou	
polos	fabricantes	ou	instaladores	daqueles	elementos	ou	máquinas	que	utilicen	para	a	prestación	do	
servizo	 e	 aboará	 os	 gastos	 que	 iso	 conleve.	 Asumirá	 así	mesmo	 o	 contratista	 a	 compensación	 ao	
Concello	 de	 Valdoviño	 de	 calquera	multa	 administrativa	 ou	 prexuízo	 económico	 que	 se	 derive	 de	
calquera	infracción	por	estes	conceptos.	

d) Executar	 as	 obras	 de	 adaptación	 e	 mellora	 das	 instalacións,	 consonte	 o	 reflectido	 no	 proxecto	
redactado	por	técnico	competente,	en	base	ao	anteproxecto	presentado	na	fase	de	licitación,	e	que	
deberá	ser	aprobado	previos	os	informes	dos		servizos	técnicos	do	Concello.	Unha	vez	executadas	as	
obras,	 presentarse	 certificado	 final	 de	 obra	 asinado	 polo	 técnico	 director	 das	 mesmas	 e	
comprobarase	 a	 súa	 boa	 execución,	 por	 parte	 dos	 técnicos	 municipais.	 As	 instalacións	 e	 obras	
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executadas	deberanse	manter	en	bo	estado,	obrigándose	especialmente	a	entregar,	á	finalización	da	
vixencia	deste	contrato,	o	realizado	en	bo	estado.	

e) Aboar	todos	os	gastos	de	comprobación,	dirección,	inspección	e	liquidación	do	servizo.	

f) Responder	da	calidade	técnica	dos	traballos	que	desenvolva	e	das	prestacións	e	servizos	realizados,	
así	como	das	consecuencias	que	se	deduzan	para	a	Administración	ou	para	terceiros	das	omisións,	
erros,	 métodos	 inadecuados	 ou	 conclusións	 incorrectas	 na	 execución	 do	 contrato,	 debendo	
indemnizar	por	todos	os	danos	e	prexuízos	que	se	causen,	por	si	mesmo	ou	por	persoal	ou	medios	
dependentes	do	mesmo,	a	terceiros	como	consecuencia	das	operacións	que	requira	a	execución	do	
contrato.	Cando	tales	danos	e	prexuízos	fosen	ocasionados	como	consecuencia	inmediata	e	directa	
dunha	orde	da	Administración,	 será	 responsable	a	mesma	dentro	dos	 limites	 sinalados	nas	 leis.	O	
contratista	garantirá	en	todo	caso	ao	Concello	o	coñecemento	de	toda	reclamación	presentada	por	
terceiras	 persoas	 fundada	 na	 actividade	 de	 aquel	 e	 terá	 a	 disposición	 dos	 usuarios	 as	
correspondentes	follas	de	reclamacións.	

g) Sufragar	 ao	 seu	 cargo	 os	 gastos	 ordinarios	 e	 extraordinarios,	 os	 de	 carácter	 tributario,	 e	 os	
abastecementos	 de	 combustibles,	 enerxía	 eléctrica,	 auga,	 teléfono,	 taxas	 de	 recollida	 de	 lixo,	 IBI,		
materiais	e	calquera	outro	que	orixine	a	realización	do	obxecto	do	contrato.	

h) Introducir	na	execución	do	contrato	aquelas	recomendacións	e	suxestións	que	os	servizos	municipais	
consideren	oportunas	para	conseguir	os	obxectivos	perseguidos.	

i) Dispor	 da	 infraestrutura	 de	 persoal	 e	 material	 necesarios	 para	 dar	 cumprimento	 ao	 obxecto	 do	
contrato.	

j) Subscribir	unha	póliza	de	seguro	de	responsabilidade	civil	específica	para	o	servizo	con	un	 importe	
mínimo	establecido	no	APARTADO	16	DO	ANEXO	I	do	cadro	de	características	técnicas	do	presente	
prego.	

k) Proporcionar	 ao	 órgano	 de	 contratación,	 de	 conformidade	 co	 establecido	 no	 art.	 120	 do	 TRLCSP,	
toda	 a	 información	 relativa	 ás	 relacións	 laborais	 dos	 traballadores	 que	 o	 novo	 adxudicatario	 teña	
obriga	 de	 subrogarse,	 debendo	 tamén	 informar	 anualmente	 ao	 Concello	 do	 funcionamento	 do	
servizo	e	as	instalacións.	

l) Cumprir	 baixo	 a	 súa	 exclusiva	 responsabilidade	 as	 disposicións	 vixentes	 en	 materia	 laboral,	 de	
seguridade	social	e	de	seguridade	e	hixiene	no	traballo.	

m) Aboar	calquera	outro	gasto	que,	para	a	execución	do	obxecto	do	contrato,	esté	incluído	no	Prego	
de	Prescricións	Técnicas	Particulares	e	no	Presente	Prego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares.	

n) Cumprir	o	prazo	total	de	execución	do	contrato,	e	dos	prazos	parciais,	se	os	houber.	
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ñ)	Obter	todas	as	autorizacións	e	licenzas,	tanto	oficiais	como	particulares,	que	no	seu	caso	se	requiran	
para	 a	 realización	 da	 prestación	 e	 aboar	 os	 gastos	 que	 se	 requiran	 para	 a	 obtención	 de	 licenzas,	
documentos	ou	calquera	información	de	organismos	oficiais	ou	particulares.	Así	mesmo,	os	impostos,	
dereitos,	taxas	ou	compensacións	e	demais	gravames	ou	gastos	que	resulten	de	aplicación	segundo	as	
disposicións	vixentes,	na	forma	e	contía	que	estas	sinalen.	

o) O	adxudicatario	está	obrigado	a:	

- Non	utilizar	o	nome	e	a	imaxe	interna	ou	externa	da	instalación	con	motivos	publicitarios	ou	
de	 calquera	 outro	 tipo	 de	 interese	 exclusivo	 do	 adxudicatario,	 sen	 que	 o	 autorice	
previamente	e	fehacientemente	o	Concello	de	Valdoviño.	

- En	calquera	elemento	de	difusión	de	actividades	e	servizos	da	instalación,	que	leve	a	cabo	o	
adxudicatario,	 deberá	 constar	 a	 titularidade	 pública	 da	 mesma,	 así	 como	 o	 logotipo	 do	
Concello.	

- Calquera	 elemento	 de	 rotulación	 e	 sinalización,	 así	 como	 a	 denominación	 das	 instalacións,	
deberá	 contemplar,	 en	 todo	 momento	 e	 de	 forma	 inequívoca,	 o	 carácter	 municipal	 da	
mesma,	realizándose	de	conformidade	cos	criterios	e	normativas,	de	obrigado	cumprimento,	
que	 estableza	 o	 Concello.	 Previamente	 á	 súa	 instalación,	 será	 preceptiva	 contar	 coa	
aprobación	expresa	do	Concello.	Así	mesmo,	os	diversos	elementos	de	papelería	 (follas	con	
cabeceiras,	sobres,	cartóns,	folletos,	etc.)	tamén	deberán	axustarase,	á	normativa	municipal	e	
deberán	 contar	 coa	 preceptiva	 autorización	 do	 Concello.	 Finalmente	 os	 elementos	
publicitarios	de	carácter	audiovisual,	e	aqueles	que	conten	con	soporte	electrónico	(páxinas	
web,	etc.)	deberán	contar	tamén	coa	correspondente	autorización	municipal.	

p) O	 adxudicatario	 garantirá	 que	 os	 usuarios	 dispoñan	 de	 toda	 a	 información	 pertinente	 sobre	 o	
funcionamento	das	 instalacións,	e	que	sexan	atendidos	de	maneira	adecuada.	Preceptivamente	as	
instalacións	deberán	dispor	dun	 rótulo,	de	acordo	co	modelo	establecido	polo	Concello,	nun	 lugar	
visible,	de	fácil	acceso	para	o	usuario,	no	que	se	indique:	

- As	tarifas	vixentes.	
- O	horario	en	que	as	instalacións	permanecerán	pechadas.	
- O	horario	de	atención	ao	público.	
- Os	servizos	e	programas	que	se	emprestan.	
- O	nome	da	entidade	xestora.-	O	aforo.	

Esta	información,	poderase	complementar	ou	modificar	a	partir	dos	Servizos	que	se	aproben.	
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q) Facilitar	ao	Concello,	sen	ningún	custe	adicional,	cantos	servizos	profesionais	se	estimen	necesarios	
por	esta	para	o	correcto	desenvolvemento	e	cumprimento	do	obxecto	do	contrato,	como	asistencia	
a	xuntanzas	explicativas,	etc.	

r) Executar	o	contrato	ao	seu	risco	e	ventura	salvo	nos	casos	de	forza	maior,	conforme	o	establecido	
nos	art.	215	do	TRLCSP.	

s) Gardar	 sixilo	 respecto	 dos	 datos	 ou	 antecedentes	 que,	 non	 sendo	 públicos	 ou	 notorios,	 estean	
relacionados	 co	 obxecto	 do	 contrato,	 dos	 que	 teña	 coñecemento	 con	 ocasión	 do	 mesmo,	 por	
dispoñelo	así	o	art.	112.2	do	RGLCAP.	Así	mesmo,	en	base	ao	disposto	na	disposición	adicional	núm.	
26	 do	 TRLCSP,	 os	 contratos	 que	 impliquen	 o	 tratamento	 de	 datos	 de	 carácter	 persoal	 deberán	
respectar	na	súa	integridade	a	Ley	orgánica	15/1999,	de	13	de	decembro,	de	protección	de	datos	de	
carácter	persoal,	e	a	seu	normativa	de	desenvolvemento.		

No	caso	de	que	a	 contratación	 implique	o	acceso	do	contratista	a	datos	de	carácter	persoal	de	cuxo	
tratamento	 sexa	 responsable	 a	 entidade	 contratante,	 aquel	 terá	 a	 consideración	 de	 encargado	 do	
tratamento.	Neste	suposto,	o	acceso	a	eses	datos	non	se	considerará	comunicación	de	datos,	cando	se	
cumpra	o	previsto	no	art.	12.2	e	3	da	Ley	15/1999,	de	13	de	decembro.	En	todo	caso,	as	previsións	do	
art.	12.2	de	dita	Lei	deberán	de	constar	por	escrito.		

Cando	finalice	a	prestación	contractual	os	datos	de	carácter	persoal	deberán	ser	destruídos	ou	devoltos	
á	 entidade	 contratante	 responsable,	 ou	 ao	 encargado	 de	 tratamento	 que	 esta	 designase.	O	 terceiro	
encargado	do	 tratamento	conservará	debidamente	bloqueados	os	datos	en	 tanto	puidesen	derivarse	
responsabilidades	da	súa	relación	coa	entidade	responsable	do	tratamento.	

t) Prestar	 o	 servizo	 coa	 continuidade	 convida	 e	 garantir	 aos	 particulares	 o	 dereito	 a	 utilizalo	 nas	
condicións	que	fosen	establecidas	e	mediante	o	abono,	no	seu	caso,	da	contraprestación	económica	
comprendida	nas	tarifas	aprobadas.	

o)	Coidar	a	boa	orde	do	servizo,	podendo	ditar	as	oportunas	instrucións,	sen	prexuízo	dos	poderes	de	
policía	atribuídos	á	administración.	

v) Cumprir	cos	requirimentos	previstos	polo	art.	227	do	TRLCSP	para	os	supostos	de	subcontratación.	

w) Calquera	 outra	 obriga	 que	 estableza	 a	 lexislación	 vixente,	 ao	 cumprimento	 das	 obrigas	 xerais	
establecidas	no	art.	262	do	TRLCSP,	así	como	as	obrigas	previstas	no	APARTADO	16	DO	ANEXO	I	do	
cadro	de	características	do	prego.	

x) Cumprir	coas	obrigas	xerais	derivadas	do	réxime	xurídico	dos	contratos	de	xestión	de	servizos.	
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DEREITOS	DA	ADMINISTRACIÓN	

Ademais	das	prerrogativas	e	dereitos	establecidos	con	carácter	xeral	ou	concreto	na	lexislación	vixente,	
o	Concello	ostentará	os	seguintes:	

a) Vixiar	e	controlar	o	cumprimento	das	obrigas	do	adxudicatario	a	cuxo	efecto	poderá	inspeccionar	en	
calquera	momento	 as	 obras	 de	mellora	 e	 adaptación	 en	 fase	 de	 execución,	 o	 servizo	 así	 como	 a	
documentación	relacionada	co	obxecto	do	contrato.	

b) Impor	 ao	 adxudicatario	 as	 penalidades	 pertinentes	 en	 virtude	 dos	 incumprimentos	 en	 que	 este	
puidese	incorrer,	previa	tramitación	do	expediente	correspondente.	

c) Intervir	o	servizo	nos	supostos	contemplados	na	normativa	reguladora	da	contratación	pública.	

d) Recibir	do	contratista	o	 canon	anual	ofertado	polo	adxudicatario	do	contrato	nos	 termos	e	prazos	
establecidos	nas	cláusulas	deste	prego.	

OBRIGAS	DO	CONCELLO	

a) Pór	 a	disposición	do	 contratista	 a	parte	das	 instalacións	 vinculadas	 á	prestación	do	 servizo	 co	 seu	
mobiliario,	 equipamento	 e	 demais	 utensilios	 que	 estén	 	 nas	 condicións	 necesarias	 para	 un	 uso	
adecuado	 das	 mesmas.	 Os	 documentos	 técnicos	 das	 instalacións	 e	 resto	 da	 documentación	
correspondente	 (certificados,	 garantías,	 etc.)	 deberán	 ser	 entregados	 ao	 Concello	 ao	 finalizar	 o	
contrato	 cando	 se	 asine	 a	 recepción	 da	 obra	 e	 se	 emita	 informe	 sobre	 o	 adecuado	 estado	 de	
conservación	das	instalación.	

b) Determinar	 e	 comunicar	 as	 modificacións	 que	 no	 seu	 caso	 se	 adopten	 na	 prestación	 do	 servizo	
contratado	 que	 deberán	 aprobarse	 polo	 órgano	 de	 contratación	 de	 acordo	 ás	 normas	 sobre	
contratación	pública.	

c) Compensar		ao	adxudicatario	en	función	das	modificacións	que	lle	ordene	introducir	no	servizo	e	que	
incremente	os	gastos	ou	diminúan	a	retribución.	

d) Revisar	as	tarifas	dos	servizos	conforme	se	determina	no	prego.	

e) Indemnizar	 ao	 concesionario	 polos	 danos	 e	 prexuízos	 que	 lle	 ocasionara	 a	 asunción	 directa	 da	
xestión	do	 servizo	 antes	 do	 vencemento	do	prazo	da	 concesión	 convido,	 se	 esta	 se	 producira	 por	
motivos	de	interese	público.	

f) Indemnizar	ao	concesionario	polo	rescate	da	concesión	ou	no	seu	caso	a	supresión	do	servizo.	
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O	contratista	será	responsable	da	calidade	técnica	das	obras	de	mellora	e	adaptación	e	das	prestacións	
e	servizos	realizados,	así	como	das	consecuencias	que	se	deduzan	para	o	Concello	ou	para	terceiros	das	
omisións,	erros,	métodos	inadecuados	ou	conclusións	incorrectas	na	execución	do	contrato.	

Será	por	conta	do	adxudicatario	indemnizar,	conforme	ao	disposto	no	art.	214	do	TRLCSP,	os	danos	que	
directa	ou	 indirectamente	orixinasen	a	 terceiros	con	ocasión	das	operacións	que	requira	a	execución	
do	contrato.	

En	 caso	 de	 accidente	 ou	 prexuízo	 de	 calquera	 xénero	 ocorrido	 ao	 persoal	 a	 cargo	 da	 empresa	 ou	
entidade	adxudicataria	no	exercicio	do	seu	traballo,	a	mesma	asumirá	o	disposto	para	tales	supostos	
nas	normas	vixentes,	baixo	a	súa	responsabilidade,	sen	que	esta	alcance	en	modo	algún	ao	Concello.	

Acabado	 o	 prazo	 de	 garantía	 sen	 que	 a	 administración	 formalizase	 reparos	 ou	 denuncia	 algunha,	 o	
contratista	ficará	exento	de	responsabilidade	pola	prestación	efectuada.	

	

1.-	PAGOS	

Quen	resulte	adxudicatario	do	contrato	virá	obrigado	a	satisfacer	o	importe	do	canon	ofertado.	

O	 adxudicatario	 virá	 obrigado	 ao	 pago	 en	 efectivo	 do	 canon	 ingresando	 trimestralmente	 o	 importe	
correspondente	a	cada	trimestre	nas	arcas	do	Concello	de	Valdoviño,	con	ingreso	efectivo	antes	do	30	
de	marzo,	30	de	xuño,	30	de	setembro	e	30	de	decembro.	

Non	 existirá	 obriga	 do	 pago	 de	 canon	 ata	 que	 non	 se	 inicie	 a	 explotación	 do	 camping,	 do	 inicio	 das	
actividades	levantarse	acta	que	servirá	para	fixar	o	período	no	que	nace	a	obriga	de	abonar	o	canon	e	
que	se	prolongará	durante	todo	o	tempo	de	duración	do	contrato.	Cando	a	prestación	se	 inicie	unha	
vez	iniciado	un	trimestre	natural,	corresponderá	na	data	de	inicio	o	abono	do	canon	pola	totalidade	do	
trimestre	 (	 sen	prorrateo),	 e	 ao	 remate	da	 explotación	de	non	 completarse	o	 trimestre	 natural,	 non	
corresponderá	a	parte	referida	ao	dito	trimestre	ao	non	ser	completo.		

2.-	RISCO	E	VENTURA	

O	contrato	realizarase	a	risco	e	ventura	do	concesionario	tal	e	como	estabelece	o	art.	215	do	TRLCSP.	

28.-	 	

29.-	 	
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3.-	ACTUALIZACIÓN	DE	CANON	E	TARIFAS	

As	tarifas	a	pagar	polos	usuarios	serán	actualizadas,	a	petición	do	concesionario,	 	a	partir	do	segundo	
ano	de	 inicio	 da	 explotación	do	 camping	 e	 en	 sucesivas	 anualidades	determinándose	 a	 actualización		
mediante	aplicación	dunha	porcentaxe	equivalente	á	 variación	 interanual	experimentada	polo	 IPAC	 (	
índice	 xeral	 nacional	 de	 prezos	 de	 campings)	 	 referido	 a	 campamentos	 de	 segunda	 categoría	
correspondente	ao	mes	de	decembro	do	ano	anterior	a	solicitude	da	revisión	das	tarifas,	e	aplicable	a	
partires	do	seguinte	ano	natural	ao	da	solicitude	de	actualización,	que	deberá	efectuarse	non	antes	de	
cumprirse	os	dous	anos	dende	o	inicio	da	explotación.	Igualmente	se	fará	unha	actualización	do	canon	
en	base	á	mesma	porcentaxe	e	para	o	mesmo	ano	natural	no	que	se	apliquen	as	novas	tarifas.	

Ver	APARTADO	16	DO	ANEXO	I	do	cadro	de	características	do	prego	

30.-	MANTEMENTO	DO	EQUILIBRIO	ECONÓMICO,	MODIFICACIÓNS,	CESIÓN	E	SUBCONTRATACIÓN.	

O	órgano	de	contratación	poderá	acordar,	unha	vez	perfeccionado	o	contrato	e	por	razóns	de	interese	
público,	 modificacións	 no	 mesmo	 cando	 sexan	 consecuencia	 de	 causas	 imprevistas,	 xustificando	
debidamente	a	súa	necesidade	no	expediente,	axustándose	ao	previsto	nos	arts.	219	e	264	do	TRLCSP,	
tal	e	como	se	dispón	no	apartado	anterior.	

Estas	modificacións	non	poderán	afectar	ás	condicións	esenciais	do	contrato.	

A	 Administración	 poderá	 modificar	 por	 razóns	 de	 interese	 público	 as	 características	 do	 servizo	
contratado	e	as	tarifas	que	han	de	ser	aboadas	polos	usuarios.	

Cando	as	modificacións	afecten	ao	réxime	financeiro	do	contrato,	a	Administración	deberá	compensar	
ao	 contratista	 de	 maneira	 que	 se	 manteña	 o	 equilibrio	 dos	 supostos	 económicos	 que	 foron	
considerados	como	básicos	na	adxudicación	do	contrato.	

No	caso	de	que	os	acordos	que	dite	a	Administración	respecto	ao	desenvolvemento	do	servizo	carezan	
de	transcendencia	económica	o	contratista	non	terá	dereito	a	indemnización	por	razón	dos	mesmos.	

A	 Administración	 deberá	 restablecer	 o	 equilibrio	 económico	 do	 contrato,	 en	 beneficio	 da	 parte	 que	
corresponda,	nos	seguintes	supostos:		

a) Cando	 a	 Administración	modifique,	 por	 razóns	 de	 interese	 público,	 as	 características	 do	
servizo	contratado.	

b) Cando	actuacións	da	Administración	determinasen	de	forma	directa	a	ruptura	substancial	
da	economía	do	contrato.	
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c) Cando	 causas	 de	 forza	 maior	 determinasen	 de	 forma	 directa	 a	 ruptura	 substancial	 da	
economía	 do	 contrato.	 A	 estes	 efectos,	 entenderase	 por	 causas	 de	 forza	 maior	 os	
enumeradas	no	art.	231	desta	Lei.	

Nos	supostos	previstos	no	apartado	anterior,	o	restablecemento	do	equilibrio	económico	do	contrato	
realizarase	 mediante	 a	 adopción	 das	 medidas	 que	 en	 cada	 caso	 procedan.	 Estas	 medidas	 poderán	
consistir	na	modificación	das	tarifas	a	aboar	polos	usuarios,	a	redución	do	prazo	do	contrato	e,	en	xeral,	
en	 calquera	modificación	das	 cláusulas	de	 contido	económico	 incluídas	no	 contrato.	Así	mesmo,	nos	
casos	 previstos	 no	 apartado	 anterior	 letras	 b)	 e	 c),	 poderá	 prorrogarse	 o	 prazo	 do	 contrato	 por	 un	
período	que	non	exceda	dun	10	por	cento	da	súa	duración	inicial,	respectando	os	límites	máximos	de	
duración	 previstos	 legalmente.	 Igualmente,	 por	 razóns	 de	 interese	 público,	 poderá	 acordar	 a	
suspensión	 da	 execución	 do	 contrato.	 Tamén	 procederá	 a	 suspensión	 do	 contrato	 se	 se	 desen	 as	
circunstancias	 sinaladas	 no	 art.	 216	 do	 TRLCSP.	 A	 efectos	 da	 suspensión	 do	 contrato	 estarase	 ao	
disposto	no	art.	220	do	TRLCSP	así	como	nos	preceptos	concordantes	do	seu	Regulamento.	

Á	 CESIÓN	 do	 contrato	 e	 á	 subcontratación,	 seralle	 de	 aplicación	 o	 disposto	 nos	 arts.	 226	 a	 2228	 do	
TRLCSP.	

A	 SUBCONTRATACIÓN	 só	 poderá	 recaer	 sobre	 prestacións	 accesorias,	 entendendo	 por	 tales	 as	
establecidas	no	APARTADO	19	DO	ANEXO	I	do	cadro	de	características	do	prego.	

	

Constituirán	 causas	 de	 resolución	 do	 contrato	 as	 xerais	 establecidas	 no	 art.	 223	 do	 TRLCSP,	 e	 as	
especificas	 do	 contrato	 de	 xestión	 de	 servizos	 sinaladas	 no	 art.	 286	 do	mesmo	 texto	 legal,	 as	 cales	
serán	aplicadas	e	terán	aos	efectos	tamén	sinalados	na	lei	citada	nos	seus	arts.	224,	225	e	288	así	como	
os	establecidas	no	art.	109	do	RD	1098/2001	e	das	seguintes		establecidas	neste	prego:	

• A	 manifesta	 incapacidade	 ou	 neglixencia	 técnica	 do	 contratista	 probada	 con	 referencia	
concreta	aos	traballos	a	realizar.	

• O	 incumprimento	 polo	 mesmo	 das	 obrigas	 establecidas	 con	 carácter	 preceptivo	 no	
presente	Prego	ou	no	resto	dos	documentos	contractuais.	

• O	incumprimento	reiterado	dos	servizos	establecidos	neste	contrato.	
• A	perda	de	capacidade	profesional	para	o	desenvolvemento	dos	servizos	contratados.	

32.-	REVERSIÓN.	RECEPCIÓN	E	PRAZO	DE	GARANTÍA.	

De	 conformidade	 co	 establecido	 no	 art.	 283	 do	 TRLCSP,	 cando	 finalice	 o	 prazo	 contractual	 o	 servizo	
reverterá	á	Administración,	debendo	o	contratista	entregar	as	obras	e	instalacións	a	que	esté	obrigado	
con	amaño	ao	contrato	e	no	estado	de	conservación	e	funcionamento	adecuados.	

31.-	 	
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En	todo	caso	será	obxecto	de	reversión	as	instalacións	e	equipamentos	descritos	no	APARTADO	20	DO	
ANEXO	I	do	cadro	de	características	do	prego.	

Durante	 seis	 meses	 anteriores	 á	 finalización	 do	 contrato,	 o	 órgano	 competente	 da	 Administración	
adoptará	as	disposicións	encamiñadas	a	que	a	entrega	dos	bens	se	verifique	nas	condicións	convidas,	
para	 o	 que	 o	 Concello	 nomeará	 persoal	 cualificado	 que	 vixiará	 a	 conservación	 das	 instalacións	
revertibles	e	 informará	á	Corporación	sobre	as	reparacións	ou	reposicións	necesarias,	 indicándose	ao	
contratista	as	actuacións	de	mantemento	e	reposición	necesarias.	

No	caso	de	que	se	detecten	deficiencias,	serán	notificadas	ao	contratista	para	que	proceda	á	emenda	
das	mesmas	con	carácter	previo	á	reversión.	

Senón	 se	 procedese	 á	 emenda	 polo	 contratista,	 a	 mesma	 se	 executaría	 polo	 Concello	 con	 cargo	 á	
garantía	definitiva	constituída,	e	se	non	fora	suficiente,	a	diferenza	se	esixirá	polos	medios	legalmente	
establecidos	para	a	esixencia	de	débedas	de	dereito	público.	

De	conformidade	co	art.	222	do	TRLCSP,	o	contrato	entenderase	cumprido	polo	contratista	cando	este	
realizase,	de	acordo	cos	termos	do	mesmo	e	a	satisfacción	do	Concello	a	totalidade	da	prestación.	

En	 todo	 caso,	 a	 súa	 constatación	 esixirá	 por	 parte	 da	 Administración	 un	 acto	 formal	 e	 positivo	 de	
recepción	ou	conformidade	dentro	do	mes	seguinte	á	entrega	ou	realización	do	obxecto	do	contrato,	
ou	no	prazo	que	se	determine	no	cadro	de	características	específicas	por	razón	das	súas	características.	

O	 período	 de	 garantía	 tras	 a	 finalización	 das	 actividades,	 será	 o	 establecido	 no	 APARTADO	 17	 DO	
ANEXO	I	do	cadro	de	características	do	presente	prego.	

Neste	período,	procederase	á	avaliación	total	das	actividades	realizadas.	
A	persoa	ou	entidade	adxudicataria	responderá	dos	deterioros	ou	extravíos	que	pola	súa	actuación	se	
puidesen	producir,	procedendo	á	reparación	pertinente	á	súa	costa.	

Acabado	o	prazo	de	garantía	sen	que	a	Administración	formalizase	algún	dos	reparos	ou	a	denuncia	a	
que	 se	 refiren	os	 apartados	 anteriores,	 o	 contratista	 ficará	 exento	de	 responsabilidade	por	 razón	da	
prestación	efectuada.	

O	contratista	terá	dereito	a	coñecer	e	ser	ouvido	sobre	as	observacións	que	se	formulen	en	relación	co	
cumprimento	da	prestación	contratada.	

33.-	PENALIDADES	ADMINISTRATIVAS	

Se	o	adxudicatario,	por	causas	imputábles	ao	mesmo,	incorrese	en	demora	respecto	ao	cumprimento	
do	 prazo	 total,	 ou	 dos	 prazos	 parciais	 que	 se	 puidesen	 establecer,	 o	 Concello	 poderá	 optar	 	 pola	
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resolución	 do	 contrato	 con	 perda	 da	 fianza	 ou	 pola	 imposición	 das	 penalidades	 diarias	 conforme	 o	
establecido	no	prego	anterior	en	referencia	a	execución	das	obras	e	conforme	ao	establecido	no	artigo	
212	do	TRLCSP.	

Ademais	das	penalidades,	esixirase	ao	contratista	a	indemnización	ao	Concello	polos	danos	e	prexuízos	
que	ocasiona	a	demora,	adecuadamente	xustificados.	

A	constitución	en	mora	do	contratista	non	precisará	intimación	previa	por	parte	da	Administración.	

Cada	 vez	 que	 as	 penalidades	 atinxan	 un	múltiplo	 do	 5	 por	 100	 do	 prezo	 do	 contrato,	 o	 órgano	 de	
contratación	estará	facultado	para	proceder	á	resolución	do	mesmo	ou	lembrar	a	continuidade	da	súa	
execución	con	imposición	de	novas	penalidades.	

Se	a	demora	fose	producida	por	motivos	non	imputábles	ao	contratista	e	este	ofrecese	cumprir	os	seus	
compromisos	dándolle	prórroga	do	tempo	que	se	lle	sinalara,	concederase	polo	Concello	un	prazo	que	
será,	polo	menos,	igual	ao	tempo	perdido,	a	non	ser	que	o	contratista	pedise	outro	menor.	

34.-	INFRACCIÓNS	E	SANCIÓNS	CONTRACTUAIS	POR	INCUMPRIMENTO	

A	 efectos	 contractuais	 considerarase	 falta	 penalizable	 toda	 acción	 ou	 omisión	 do	 contratista	 que	
supoña	un	quebranto	das	esixencias	especificas	no	contrato.	

1.-	INFRACCIÓNS	

As	 faltas	 que	 puidese	 cometer	 o	 contratista	 se	 clasificarán	 segundo	 a	 súa	 transcendencia,	 en	 leves,	
graves	e	moi	graves,	de	acordo	aos	seguintes	criterios:	

• FALTAS	 LEVES:	 Consideraranse	 faltas	 leves	 aquelas	 que,	 afectando	 desfavorablemente	 á	
calidade	 da	 prestación	 do	 servizo,	 non	 sexan	 debidas	 a	 unha	 actuación	 voluntaria,	 ou	
deficiencia	 nas	 inspeccións,	 nin	 leven	 unido	 perigo	 a	 persoas	 ou	 cousas,	 nin	 reduzan	 a	 vida	
económica	 dos	 compoñentes	 das	 instalacións,	 nin	 causen	 molestias	 aos	 usuarios	 dos	
equipamentos.	Tamén	se	consideran	faltas	leves	a	inobservancia	das	ordes	verbais.	

• FALTAS	 GRAVES:	 Estimaranse	 así	 aquelas	 que	 afecten	 desfavorablemente	 á	 calidade	 de	
acabado	 do	 traballo	 ou	 á	 prestación	 do	 servizo	 e	 sexan	 consecuencia	 dunha	 actuación	
consciente	 ou	 dunha	 realización	 deficiente	 das	 inspecciones;	 tamén	 aquelas	 que	 ocasionen	
molestias	aos	usuarios	dos	equipamentos	ou	acurten	a	vida	económica	dos	compoñentes	das	
instalacións.	Así	mesmo	terán	a	consideración	de	faltas	graves	os	demais	incumprimentos	das	
prescricións	deste	Prego,	do	de	Prescricións	Técnicas	ou	da	oferta	 realizada	do	adxudicatario	
que	non	teñan	a	consideración	de	moi	graves.	



CONCELLO	DE	VALDOVIÑO	
Avda.	Porta	do	Sol,	s/n	
15552	Valdoviño	
A	Coruña	
Tfno.:	981	487	041	Fax:	981	487	294	
www.concellodevaldovino.com	

35	
	

• FALTAS	 MOI	 GRAVES:	 Aquelas	 actuacións	 voluntarias	 ou	 por	 realización	 deficiente	 das	
inspeccións	ou	traballos	que	afecten	gravemente	ao	valor	económico	das	 instalacións	ou	que	
podan	ocasionar	perigo	para	as	persoas	ou	cousas	e	a	realización	de	subcontratas	sen	a	previa	
autorización	 do	 Concello	 nos	 termos	 previstos	 na	 cláusulas	 29	 deste	 prego.	 Considerarase	
igualmente	 incumprimento	 contractual	 moi	 grave	 non	 acatar	 e	 executar	 as	 ordes	 escritas	
dadas	polo	Concello.	Considerarase	tamén	moi	grave	a	reincidencia	en	mais	de	2	ocasións	no	
incumprimento	das	prescricións	deste	Prego,	do	de	Prescricións	Técnicas	ou	da	oferta	realizada	
polo	adxudicatario	ou	a	non	emenda	dos	mesmos	cando	sexa	requirido	para	iso	polo	Concello.	

O	 incumprimento	 das	 medidas	 de	 seguridade	 de	 persoas	 e	 bens	 por	 parte	 do	 contratista	 será	
sancionado	 con	 multa	 de	 até	 o	 25%	 do	 importe	 do	 contrato	 por	 cada	 dia	 de	 incumprimento,	 en	
proporción	ao	risco	potencial	que	tal	incumprimento	conleve.	

Igualmente	 consideraranse	 infraccións	 as	 establecidas	 no	 APARTADO	 21	 DO	 ANEXO	 I	 do	 cadro	 de	
características	do	presente	prego.	

2.-	SANCIÓNS	

Sen	 prexuízo	 das	 penalizacións	 previstas	 nesta	 mesma	 cláusula	 para	 incumprimentos	 contractuais	
concretos,	as	penalidades	que	se	imporán	ao	contratista	polos	seus	incumprimentos	contractuais	serán	
os	seguintes:	

a) As	faltas	leves	serán	sancionadas	con	unha	multa	por	un	importe	de	até	600	€.	

b) As	faltas	graves	serán	sancionadas	coa	imposición	de	sancións	económicas	de	601	até	6.000	
€,	no	caso	de	que	se	produza	unha	perturbación	do	servizo	que	poña	en	perigo	a	xestión	adecuada,	ou	
que	 lesione	 os	 intereses	 dos	 usuarios,	 serán	 sancionadas	 coa	 intervención	 da	 concesión,	 sempre	 e	
cando	a	Administración	non	opte,	cando	sexa	procedente,	pola	resolución	do	contrato.	

c) As	faltas	moi	graves	serán	sancionadas	coa	imposición	de	sancións	económicas	de	6001	até	
12.000€	e/ou	coa	resolución	do	contrato.	

Para	a	imposición	de	penalidades	instruirase	un	expediente	sumario	no	que	se	concederá	ao	contratista	
un	prazo	de	audiencia	de	cinco	dias	hábiles	para	que	 formule	as	alegacións	que	estime	oportunas,	e	
resolverase	 con	 carácter	 executivo	 polo	 alcalde,	 salvo	 cando	 a	 sanción	 que	 se	 propoña	 sexa	 a	
resolución	 do	 contrato,	 en	 cuxo	 caso	 corresponderá	 a	 súa	 imposición	 sempre	 ao	 órgano	 de	
contratación,	 e	 se	 estará	 ao	 disposto	 no	 RGLCAP.	 O	 importe	 das	 penalizacións	 será	 deducido	 da	
primeira	factura	que	se	estenda	unha	vez	que	se	conforme	a	imposición	da	mesma	ou	das	sucesivas	de	
ser	ésta	insuficiente.	

A	acumulación	de	faltas	graves	e	moi	graves	poderá	ser	motivo	para	a	rescisión	do	contrato,	que	deberá,	
en	todo	caso,	aterse	ao	establecido	na	normativa	legal	de	contratación.	
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O	órgano	de	contratación	do	Concello	ostenta	a	prerrogativa	de	interpretar	o	contrato	obxecto	do	presente	
Prego	e	 resolver	as	dúbidas	que	ofreza	o	 seu	cumprimento.	 Igualmente	poderá	modificar,	por	 razóns	de	
interese	público,	o	contrato	celebrado	e	lembrar	a	súa	resolución,	dentro	dos	limites	e	con	suxección	aos	
requirimentos	e	efectos	sinalados	na	lexislación	de	contratos	das	administracións	públicas.	

Os	acordos	e	resolucións	ditados	ao	efecto,	que	serán	adoptados	con	audiencia	do	contratista	e	cando	así	
se	requira	na	lexislación	aplicable,	previo	informe	de	secretaria,	serán	inmediatamente	executivos	e	porán	
fin	á	vía	administrativa.	

	

Valdoviño,	9	de	xuño	2017.	 	

35.-	 	
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A.-	OBXECTO	DO	CONTRATO:	Xestión	indirecta	na	modalidade	de	concesión	do	servizo	público	de	cámping	
municipal	 e	 dos	 servizos	 auxiliares	 (contrato	 de	 xestión	 do	 servizo	 público	 na	modalidade	 de	 concesión	
pues	o	contratista	asume	asunción	do	risco	derivado	da	explotación	do	servizo),	pero	o	dito	contrato	de	
xestión	tamén	conleva	a	execución	dunha	obra.	

B.-	CPV:	55221000-8	é	para	Servizos	para	acampada.	CPC.64195	

C.-	NECESIDADES	A	SATISFACER:	O	Concello	dispón	dun	cámping	de	titularidade	municipal	que	conta	con	
un	 total	 de	 73	 parcelas,	 bar	 e	 supermercado,	 decidíndose	 que	 a	 xestión	 do	mesmo	 se	 realice	 de	 forma	
indirecta	mediante	a	modalidade	de	concesión,	tal	e	como	prevé	o	art.	277	da	TRLCSP	para	os	contratos	de	
xestión	de	servizos.	

2.-	VALOR	ESTIMADO,	CANON	E	RETRIBUCIÓN	DO	CONTRATISTA	

A.–	VALOR	ESTIMADO:	124.304,70	€/ano	x	10	anos	de	duración	do	contrato	+	2	anos	de	posible	prórroga)=	
1.243.047,00	 €.	 Actualizado	 conforme	 índices	 que	 se	 especifican	 no	 estudio	 económico-memoria	 de	
explotación.	

Estimación	que	corresponde	ao	importe	estimado	de	ingresos	a	percibir	polo	adxudicatario	dos	usuarios	do	
contrato	segundo	o	estudo	económico	que	obra	no	expediente	e	en	estimación	do	importe	a	ingresar	polas	
tarifas	 a	 aboar	 polos	 usuarios	 do	 servizo,	 excluído	 o	 IVA	 e	 importe	 a	 percibir	 pola	 explotación	 da	 zona	
comercial	(	excluído	IVE)	,	actualizadas	ao	exercicio	actual,	e	efectuado	o	cálculo	conforme	se	establece	no	
artigo	8	da	directiva	2014/23/UE	
B.-	ORZAMENTO	DE	LICITACIÓN	

	

C.-	PREZO	DO	CONTRATO,	RETRIBUCIÓN	DO	ADXUDICATARIO	E	CANON	A	ABOAR	AO	CONCELLO	

Tal	e	como	establece	o	art.	281	do	TRLCSP	a	retribución	do	contratista	pola	xestión	deste	servizo	fixase	en	
función	da	utilización	que	polos	usuarios	se	faga	destes	servizos.	Así	de	conformidade	co	disposto	no	art.	
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87.2	 da	 citada	 norma	 o	 concesionario	 percibirá	 dos	 usuarios	 das	 instalacións	 as	 tarifas	 fixadas	 para	 el	
camping	establecidas	en	el	Estudio	Económico,	que	regirán	para	el	año	2017;	y	que	poderán	ser	aprobadas	
posteriormente,	polo	Concello	de	Valdoviño,	sen	percibir	en	ningún	momento	ningunha	outra	retribución	
por	parte	do	Concello.	Así	a	 retribución	do	adxudicatario	será	a	equivalente	aos	 ingresos	por	 recadación	
das	 tarifas,	 que	 se	 recibirán	 directamente	 dos	 usuarios	 do	 servizo	 e	 dos	 ingresos	 que	 reciba	 pola	
explotación	da	zona	comercial.	

Pola	súa	parte	o	Contratista	deberá	aboar	ao	Concello	un	canon	fixo	anual	nas	seguintes	contías:	

CANON	ANUAL	FIXO	A	ABOAR	AO	CONCELLO:	11.967,98	€/ANUAIS,	mellorable	ao	alza	polas	licitadores	nas	
súas	 ofertas.	O	 adxudicatario	 virá	 obrigado	 ao	pago	 en	 efectivo	 do	 canon	 ingresando	 trimestralmente	o	
importe	correspondente	a	cada	trimestre	nas	arcas	do	Concello	de	Valdoviño,	con	 ingreso	efectivo	antes	
do	30	de	marzo,	30	de	xuño,	30	de	setembro	e	30	de	decembro.	
Non	 existirá	 obriga	 do	 pago	 de	 canon	 ata	 que	 non	 se	 inicie	 a	 explotación	 do	 camping,	 do	 inicio	 das	
actividades	levantarse	acta	que	servirá	para	fixar	o	período	no	que	nace	a	obriga	de	abonar	o	canon	e	que	
se	 prolongará	 durante	 todo	 o	 tempo	 de	 duración	 do	 contrato.	 Cando	 a	 prestación	 se	 inicie	 unha	 vez	
iniciado	 un	 trimestre	 natural,	 corresponderá	 na	 data	 de	 inicio	 o	 abono	 do	 canon	 pola	 totalidade	 do	
trimestre	 (	 sin	 prorrateo),	 e	 ao	 remate	 da	 explotación	 de	 non	 completarse	 o	 trimestre	 natural,	 non	
corresponderá	a	parte	referida	ao	dito	trimestre	ao	non	ser	completo.		

D.-	 REVISIÓN	 DE	 PREZOS:	 Dada	 a	 natureza	 do	 contrato	 e	 o	 sistema	 de	 abono	 ao	 adxudicatario	 que	 se	
realizará	 por	 prezos	 unitarios	 que	 recibirán	 directamente	 dos	 usuarios	 do	 servizo,	 a	 revisión	 de	 prezos	
efectuarase	mediante	a	actualización	das	tarifas	a	aboar	polos	usuarios	que	se	ten	que	ater	ao	seguinte;		

As	tarifas	a	pagar	polos	usuarios	serán	actualizadas,	a	petición	do	concesionario,		a	partir	do	segundo	ano	
de	inicio	da	explotación	do	camping	e	en	sucesivas	anualidades	determinándose	a	actualización	mediante	
aplicación	dunha	porcentaxe	equivalente	á	variación	interanual	experimentada	polo	IPAC	(	 índice	general	
nacional	de	precios	de	campings)		referido	a	campamentos	de	segunda	categoría	correspondente	ao	mes	
de	 decembro	 do	 ano	 anterior	 a	 solicitude	 da	 revisión	 das	 tarifas,	 e	 aplicable	 a	 partires	 do	 seguinte	 ano	
natural	 ao	 da	 solicitude	 de	 actualización,	 que	 deberá	 efectuarse	 non	 antes	 de	 cumprirse	 os	 dous	 anos	
dende	 o	 inicio	 da	 explotación.	 Igualmente	 se	 fará	 unha	 actualización	 do	 canon	 en	 base	 á	 mesma	
porcentaxe	e	para	o	mesmo	ano	natural	no	que	se	apliquen	as	novas	tarifas.	

	

A.-	 PARTIDA	 ORZAMENTARIA:	 O	 presente	 contrato,	 ao	 estar	 aboado	 o	 servizo	 mediante	 as	 cuotas	 a	
ingresar	polos	usuarios	do	mesmo,	que	serán	recadadas	directamente	polo	adxudicatario	do	contrato,	non	
comporta	gasto	directo	para	o	Concello.	

B.-	FINANCIAMENTO:	

	 	



CONCELLO	DE	VALDOVIÑO	
Avda.	Porta	do	Sol,	s/n	
15552	Valdoviño	
A	Coruña	
Tfno.:	981	487	041	Fax:	981	487	294	
www.concellodevaldovino.com	

39	
	

B.1.-	 Tarifas	 aboadas	 polos	 usuarios	 do	 servizo	 e	 ingresos	 derivados	 da	 explotación	 da	 zona	
comercial.	

C.-	TRAMITACIÓN	ANTICIPADA:	No		

	

A.-	PRAZO	DE	EXECUCIÓN		
- PRAZO	 DE	 PRESENTACIÓN	 DO	 PROXECTO	 TÉCNICOS:	 Será	 dun	 mes	 dende	 a	 formalización	
docontrato.	
-PRAZO	DE	EXECUCIÓN	DAS	OBRAS	 ;	O	tempo	que	se	determine	no	proxecto	técnico,	 	a	contar	 	dende	a	
emisión	da	acta	de	comprobación	do	replaneo,	que	se	efectuará	unha	vez	sexa	aprobado	o	dito	proxecto,	
previo	 informe	 favorable	 de	 supervisión	 do	 proxecto	 redactado	 en	 referencia	 a	 normativa	 sectorial	
aplicable	 e	 con	 referencia	 ao	 anteproxecto	 presentado	 e	 previa	 tramitación	 de	 todas	 as	 autorizacións	
sectoriais	 necesarias	 e	 efectuado	o	 seu	 replanteo,	 así	 como	unha	 vez	 se	 aprobe	o	 plan	de	 seguridade	 e	
saúde,	 resto	 de	 documentación	 técnica	 e	 se	 comunique	 a	 autoridade	 laboral	 a	 apertura	 de	 centro	 de	
traballo	 (	 Si	 técnicamente	 é	 viable	 caberá	 retrasar	 a	 execución	 das	melloras	 que	 non	 supoñan	 obras	 de	
adaptación	necesarias	para	a	entrada	en	 funcionamento	ao	primeiro	ano	de	explotación,	a	estos	efectos	
debe	determinarse	no	programa	de	traballo	a	dita	posibilidade	establecendo	prazos	diferenciados	para	a	
realización	das	ditas	obras	de	adaptación	e	das	obras	de	mellora).	

- DA	 EXPLOTACIÓN	 DO	 SERVIZO:	 Unha	 vez	 comprobada	 a	 correcta	 realización	 das	 obras	 ,		
mediantecomprobación	 dos	 técnicos	 municipais,	 sendo	 expedida	 acta	 de	 comprobación	 ao	 respecto,	 e	
previas	autorizacións	sectoriais	necesarias	para	o	comenzó	da	explotación,	caberá	o	 inicio	da	explotación	
da	actividade	que	se	poderá	prolongar	durante	10	anos.	Formalizarase	acta	de	inicio	da	explotación.	

B.-	PRÓRROGA.-	Cabe	prórroga,	previo	acordo	das	partes.	Soio	cabe	a	autorización	de	1	prórroga	de	2	anos	
de	duración.	Sendo	por	tanto	o	prazo	máximo	de	duración	do	contrato,	incluída	a	posible	prórroga,	de	12	
anos.	A	prórroga	deberá	 ser	 solicitada	polo	 adxudicatario	do	 contrato	 con	unha	antelación	mínima	de	4	
meses	previos	á	finalización	do	contrato.	

5.-	PROCEDEMENTO	E	FORMA	DE	ADXUDICACIÓN	

A.-	PROCEDEMENTO	DE	ADXUDICACIÓN:	Aberto		

B.-	TRAMITACIÓN:	Ordinaria	

C.-	REGULACIÓN	HARMONIZADA:	Non	

	

A.-	HABILITACIÓN	PROFESIONAL:	Non	precisa	habilitación	profesional	específica.	
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B.-	SOLVENCIA	ECONÓMICA,	FINANCEIRA	TÉCNICA	E	PROFESIONAL	

A	solvencia	técnica	e	profesional	acreditaráse	con	uno	o	varios	de	los	seguintes	medios:	

• Relación	 das	 principais	 actividades	 de	 características	 similares	 ao	 que	 é	 obxecto	 da	 licitación,	
realizadas	 polo	 licitador	 nos	 cinco	 últimos	 exercicios,	 indicando:	 obxecto	 do	 contrato,	 importe,	
datas	e	 lugar	de	execución	dos	servizos.	Entenderase	por	actividades	similares	as	que	se	refiran	á	
explotación	de	campamentos	de	turismo	e	outras	actividades	cuxos	dous	primeiros	díxitos	do	CPV	
sexan	 55.	Os	 servizos	 ou	 traballos	 efectuados	 acreditaranse	nun	 importe	 do	 70%	de	 124.304,70,	
mediante	 certificados	 expedidos	 e	 visados	 polo	 órgano	 competente	 ,	 cando	 o	 destinatario	 sexa	
unha	 entidade	 do	 sector	 público,	 e	 cando	 o	 destinatario	 sexa	 un	 suxeito	 privado	 ,	mediante	 un	
certificado	expedido	por	éste	ou	a	falta	do	certificado	mediante	unha	declaración	do	empresario	,	
estos	 certificados	 serán	 comunidados	 directamente	 ao	 órgano	 de	 contratación	 pola	 autoridade	
competente.	

• As	titulaciones	académicas	e	profesionais	do	empresario	e	do	personal	directivo	da	empresa	e	en	
particular,	do	persoal	responsábel	da	execución	do	contrato;		

En	referencia	as	 titulacións	exixibles	para	o	empresario	ou	persoal	directivo/responsable	 ;	Titulacións	
de	formación	profesional	superior	ou	estudos	universitarios,	 	relacionadas	coa	Hostelería,	Turismo	así	
como	titulacións	relacionadas	co	uso	do	lecer	e	tempo	libre	e	co	medio	ambiente.		
Para	o	persoal	responsable	da	execución	da	obra,	acreditación	da	superación	de	cursos	necesarios	para	
a	realización	dos	traballos;	curso	de	manipulador	de	alimentos.	Para	a	acreditación	do	indicado	deben	
presentarse	 currículums,	 copias	 compulsadas	 do	 títulos	 e	 copias	 compulsadas	 dos	 DNI	 das	 persoas	
relacionadas	 especificando	 as	 funcións	 a	 realizar.	 Cabería	 que	 o	 responsábel	 do	 contrato	 como	
empresario	ou	persoal	directivo	efectúe	traballos	de	execución	tamén.	

A	solvencia	económica	acreditarase	con	uno	o	varios	de	los	seguintes	medios:	

· E	 declaración	 sobre	 o	 volume	 global	 de	 negocios	 e,	 no	 seu	 caso,	 sobre	 o	 volume	 de	 negocios	 no	
ámbito	de	actividades	correspondente	ao	obxecto	do	contrato,	referido	aos	tres	últimos	exercicios	
dispoñíbles	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,	acreditada	mediante	a	achega	do	
resumo	 da	 declaración	 do	 IVA	 presentada	 a	 Facenda,	 (modelo	 390).	 O	 volume	 de	 negocios	 da	
empresa	 non	 debe	 ser	 inferior	 no	 exercicio	 de	 maior	 volumen	 ao	 	 25%	 dos	 ingresos	 anuais	
previstos	no	estudo	económico	que	obra	no	expediente,	excluído	IVA.		

	

•	PROVISIONAL:	Non	se	esixe	

GARANTÍA	DEFINITIVA	PARA	A	EXECUCIÓN	DE	OBRA	(	PREVIAMENTE	AO	INICIO	DA	
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EXPLOTACIÓN		DO	CAMPING):	5%		do	valor	estimado	da	obra	que	virá	determinado	polo	precio	fixado	no	
proxecto	para	a	execución	da	obra,	excluído	o	IVE	
Garantía	definitiva	correspondente	ao	período	de	explotación	do	camping;		Previo	ao	inicio	da	explotación	
do	servizo	exixirase	a	constitución	da	garantía	definitiva	correspondente	ao	prezo	estimado	de	licitación	(	
excluído	 o	 IVE).	 A	 constitución	 da	 dita	 garantía	 suporá	 a	 devolución	 da	 anterior,	 previa	 verificación	 da	
corrección	da	obra	executada.	Ao	 tratarse	dun	contrato	no	que	a	 retribución	do	adxudicatario	 se	 realiza	
mediante	 prezos	 unitarios	 e	 sobre	 valores	 estimados,	 o	 cálculo	 do	 importe	 da	 garantía	 definitiva	 a	
constituír	realizarase	do	modo	seguinte:	

5%	[da	estimación	de	ingresos	recollida	no	proxecto	de	explotación,	excluído	o	IVA	(124.304,70)	x	
10	anos	de	duración	do	contrato,	excluídas	as	posíbles	prórrogas)]	=	62.152,35	€.	

8.-	PRAZO	PARA	PRESENTAR	OFERTAS	

Quince	días	naturais	a	contar	desde	o	seguinte	ao	de	publicación	do	anuncio	de	licitación	no	Boletín	Oficial	
da	Provincia	da	Coruña.		

9.-	MESA	DE	CONTRATACIÓN	.	COMITÉ	DE	EXPERTOS.	

Constituirase	Mesa	de	Contratación	cuxa	composición	será	a	seguinte:			

Presidente:	Alcalde	Presidente	
· Vogais:		
- Concellala	delegada	de	Igualdade,	Participación	e	Turismos	
- Concelleira	delegado	de	Facenda,	Persoal,	Promoción	Económica	
- Interventora	Municipal	
- Secretaria	Municipal	
- Una	persona	por	cada	grupo	con	representación	municipal	
· Secretario:	Técnico	de	Administración	Xeral	·	
O	 comité	 de	 expertos	 formado	 por	 tres	membros,	 e	 que	 se	 encargará	 de	 avaliar	 os	 criterios	 de	
adxudicación		será	designado	previamente	a	súa	actuación	e	conforme	se	establece	na	normativa.	

10.-	 CRITERIOS	 DE	 VALORACIÓN,	 REGRAS	 DE	 APLICACIÓN	 DOS	 MESMOS	 E	 BAIXAS	 ANORMAIS	 OU	
DESPROPORCIONAIS	

Os	criterios	de	valoración	para	a	adxudicación	do	contrato	serán	os	seguintes:	

CRITERIOS	VALORABLES	MEDIANTE	FÓRMULA	(máximo	10	puntos):	

• Proposta	económica	(mellora	sobre	o	canon):...................................(de	0	a	10	puntos)	
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CRITERIOS	 NON	 VALORABLES	 MEDIANTE	 FÓRMULA	 (máximo	 90	 puntos)	 Memoria	 de	
explotación	(de	0	a	65	puntos)	distribuidos	do	seguinte	modo:	

o Organización	 xeral	 do	 servizo:...................................................(de	 0	 a	 20	
puntos)	o Organización	dos	medios	humanos:............................................(de	0	a	
10	puntos)		

o Medidas	 de	 carácter	 ambiental:..................................................(de	 0	 a	 10	
puntos)		

o Programa	 de	 limpeza,	 mantemente	 e	 conservación:...................(de	 0	 a	 2,5	
puntos)		

o Organización	 e	 explotación	 do	 bar-supermercado:....................(de	 0	 a	 2,5	
puntos)		

o Servizos	 adicionais:....................................................................(de	 0	 a	 20	
puntos)	

• Memoria	-	anteproyecto	adaptación-mellora	(de	0	a	25	puntos)	distribuidos	do	seguinte	modo:	

o Mellora	da	urbanización	interior:................................................................(de	0	a	1	punto)		
o Mellora	da	sinalización	interior:..................................................................(de	0	a	1	punto)		
o Mellora	da	fachada	principal	e	acceso:......................................................(de	0	a	3	puntos)		
o Mellora	e	ampliación	instalacións	de	restauración:.................................(de	0	a	12	puntos)		
o Instalación	de	elementos	(detalle	valoración	específica	mellora		bungalows	(	ata	catro	puntos	e	para	

outros	elementos	(	2).):...........................................................................................(de	0	a	6	puntos)	
o Outras	actuacións:.....................................................................................(de	0	a	2	puntos)	

NORMAS	DE	APLICACIÓN	DOS	CRITERIOS	DE	VALORACIÓN:	

10.1.-	Proposición	económica	(máximo	10	puntos)	

Mellora	sobre	o	canon:	Atribuirase	a	máxima	puntuación	neste	apartado	á	oferta	que	ofreza	un	canon	a	
aboar	 ao	 Concello	 mais	 alto	 sobre	 canon	 mínimo	 base	 de	 licitación	 e	 ao	 resto	 a	 puntuación	 que	 lles	
corresponda	 proporcionalmente	 tras	 a	 aplicación	 dunha	 regra	 de	 tres	 directa	 en	 base	 aos	 importes	 das	
diferencias	entre	o	canon	ofertado	e	o	canon	mínimo	proposto.	O	que	non	mellore	o	canon	establecido	no	
prego	obterá	0	puntos.	
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POFv=	10	x	(	Ofv-11.967,98)	/MOf-11.967,98)	POFV	=	
oferta	que	se	está	a	valorar.	
Ofv=	 canon	 que	 se	 establece	 na	 oferta	 a	 valorar.	
MOf=	o	canon	ofertado	máis	elevado.	

Non	se	admitirá	ningunha	plica	que	oferte	un	canon	inferior	ao	mínimo	establecido	nestes	pregos.	

Os	criterios	para	apreciar	as	ofertas	desproporcionadas	ou	anormalmente	baixas	serán	os	recollidos	no	art.	
85	do	RD	1098/2001	de	12	de	outubro	polo	que	 se	aproba	o	Regulamento	xeral	da	 lei	de	contratos	das	
administracións	públicas.	

Os	 efectos	 da	 declaración	 dunha	 proposición	 como	 desproporcionada	 ou	 anormalmente	 baixa	 serán	 os	
dispostos	no	art.	152	do	TRLCSP	en	relación	co	art.	85	do	RD	1098/2001	de	12	de	outubro.	

10.2.-	Memoria	de	explotación	(de	0	a	65	puntos)	

Todos	os	licitadores	deberán	presentar	un	proxecto	de	explotación	do	servizo	que	conterá	polo	menos	os	
seguintes	apartados,	que	serán	valorados	do	seguinte	modo:	

I. Organización	xeral	do	servizo:	tempada	de	apertura	do	cámping	(como	mínimo	será	de	1	de	xuño	a	
30	de	setembro),	no	que	se	valorará	a	proposta	sobre	ampliación	de	apertura	de	prestación	do	servizo	
de	aloxamento	no	cámping,	a	xestión	eficiente	das	instalacións	con	redución	de	consumos,	a	forma	
de	 velar	 pola	 seguridade	das	persoas	 e	os	bens	nas	 instalacións	 ......................................(de	0	 a	 20	
puntos)	

II. Organización	dos	medios	humanos:	que	 incluirá	 a	 relación	de	 todo	o	 cadro	de	persoal	proposto	
para	 a	 prestación	 do	 servizo,	 perfiles	 profesionais,	 tipo	 de	 contrato	 a	 formalizar	 cos	 diferentes	
traballadores,	 indicando	 se	 se	 contratarán	 a	 xornada	 completa	 ou	 a	media	 xornada	 e	 tarefas	 a	
encomendar	 a	 cada	 un	 deles.	 Este	 plan	 deberá	 garantir	 o	 número	 de	 persoal	 adecuado	 para	 a	
prestación	de	todo	o	servizo	(de	0	a	10	puntos)	

III. Medidas	de	carácter	ambiental,	memoria	de	xestión	de	residuos,	control	de	ruidos,	aforro	
enerxético	 e	 educacion	 ambiental.................................................................................(de	 0	 a	 10	
puntos)	

IV. Programa	de	limpeza,	mantemento	e	conservación	das	instalacións	(aseos,	duchas,	oficina	
de	entrada,	bar-comercio,	almacéns	e	zona...)	con	referencia	á	frecuencia	de	limpeza	das	mesmas	
e	 ás	 labores	 de	 mantemento	 (reposición	 de	 material,	 mobiliario,	 pintura,	 etc)	 que	 se	 propón	
realizar	 e	 á	 súa	
periodicidade...............................................................................................................(de	 0	 a	 2,5	
puntos)	
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V. Organización	e	explotación	do	bar-supermercado	na	que	se	faga	referencia	ao	horario	de	apertura,	
persoal,	 listaxe	 de	 prezos,	 actividades	 que	 se	 propón	 realizar.....................................(de	 0	 a	 2,5	
puntos)	

VI. Descripción	dos	servizos	adicionais,	programa	de	animación	a	ofertar,	técnicas	de	atración	
de	usuarios	e	colaboración	na	promoción	turística	do	concello:	no	que	se	valorarán	as	propostas	
de	 actividades	 encamiñadas	 á	 promoción	 da	 actividade	 e	 á	 captación	 de	 usuarios,	 así	 como	 de	
colaboración	 co	 Concello	 na	 promoción	 turística	 do	 concello.	 Actividades	 como	 convenios	 con	
escolas	 de	 surf	 para	 organización	 de	 actividades,	 actividades	 de	 educación	 ambiental,	 rutas	
organizadas,	 paseos	 en	 bicicleta,	 etc;	 asi	 mesmo,	 previa	 comunicación	 e	 consecuentemente	
aprobación	polo	Concello,	poderanse	organizar	torneos	de	fútbol	sala,	baloncesto,	 tenis	e	outras	
actividades	 a	 xuízo	 do	 ofertante	 nas	 instalacións	 municipais	 (todos	 eles	
valorables).......................................(de	0	a	20	puntos)	

Non	se	admitirá	ningunha	oferta	que	non	inclúa	a	memoria	de	explotación	do	servizo.	

A	memoria	vinculará	ao	licitador	que	resulte	adxudicatario	do	contrato	durante	toda	a	vixencia	do	mesmo	
e	deberá	conter,	polo	menos,	os	subapartados	que	se	relacionaron	anteriormente,	que	serán	valorados	no	
proceso	de	adxudicación	por	técnico	competente.	
A	memoria	que	non	se	adecúe	aos	requisitos	mínimos	establecidos	no	prego	e	no	proxecto	de	regulamento	
,	determinará	a	exclusión	do	licitador.	

10.3.-	Anteproxecto	das	obras	de	adaptación	e	de	mellora	(de	0	a	25	puntos)	

Todos	 os	 licitadores	 deberán	 presentar	 un	 anteproxecto	 das	 obras	 de	 adaptación	 e	 de	 mellora	 das	
instalacións	do	camping.	

O	adxudicatario	do	contrato	deberá	realizar,	pola	súa	conta,	todas	as	obras	necesarias	para	a	adaptación	
das	instalacións	existentes	á	normativa	de	aplicación	(sectorial,	Código	Técnico,	etc…).	Ditas	obras	estarán	
contidas	 no	 preceptivo	 proxecto	 que	 será	 redactado	 e	 asinado	 por	 técnico	 competente	 (realizando	 el	
apartado	 de	 presupuesto	 del	mismo,	 utilizando	 en	 las	 diferentes	 partidas	 los	 precios	 que	 normalmente	
componen	un	proxecto,	 basados	 en	 recopilatorios	 de	precios	 unitarios	 y	 descompuestos,	 tipo	Prezos	 de	
edificación	y	obra	civil	PREOC	o	similares),	e	requerirán	a	autorización	previa	do	Concello	de	Valdoviño	e	as	
autorizacións	sectoriais	necesarias.	

O	 custo	 dos	 honorarios	 facultativos	 da	 redacción	 do	 proxecto	 técnico	 de	 adaptación,	 das	 direccións	
técnicas	de	obra,	así	como	da	derivada	da	execución	material	das	obras,	será	por	conta	do	adxudicatario	e	
non	suporán	custe	algún	para	o	Concello.	

As	 obras	 contidas	 do	 proxecto	 deberán	 axustarse	 ás	 liñas	 xerais	 propostas	 polo	 adxudicatorio,	 no	
anteproxecto	técnico	que	se	deberá	presentar	xunto	coas	referencias	técnicas	no	proceso	de	adxudicación.	
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Unha	vez	realizadas	as	obras	de	adaptación	do	camping,	estas	cederánse	gratuitamente	e	sen	custo	algún	
ao	Concello	de	Valdoviño.	

O	anteproxecto	deberá	conter,	como	mínimo,	para	optar	ao	concurso	convocado,	as	inversións	necesarias	
para	 acometer	 as	 obras	 de	 adaptación	 das	 instalacións	 existentes	 á	 normativa	 vixente.	 Indicaranse	 de	
forma	xeral	as	obras	de	adaptación	e	reforma	das	instalacións	á	normativa	sectorial	(en	especial	atención	á	
normativa	 de	 turismo),	 á	 normativa	 sobre	 seguridade	 de	 utilización	 e	 accesibilidade,	 seguridade	 contra	
incendios,	 salubridade,	electricidade,	etc…	O	adxudicatario	 final	deberá	presentar	un	proxecto	redactado	
por	técnico	competente,	onde	se	desenvolvan	as	ideas	reflictidas	no	anteproxecto.	

O	anteproxecto	dividirase	en	dúas	partes	diferenciadas	e	serán	valorados	do	seguinte	modo:	

I. Obras	 de	 adaptación	 do	 cámping	 á	 normativa	 vixente	 de	 aplicación	 (non	 será	 puntuable	 a	
efectos	do	concurso).	

II. Obras	de	mellora	das	instalacións	existentes	ou	de	ampliación	segundo	a	seguinte	distribución:	

a. Mellora	da	urbanización	interior.........................................................................(de	0	a	1	punto)	
b. Mellora	da	sinalización	interior	(vertical,	horizontal,	etc.)..................................(de	0	a	1	punto)	
c. Mellora	 da	 fachada	 principal	 e	 acceso	 á	 instalación............................................(de	 0	 a	 3	

punto)	
d. Mellora	 e	 ampliación	 das	 instalacións	 de	 restauración	 existentes....................(de	 0	 a	 12	

puntos)	
e. Instalación	 de	 elementos	 permanentes	 (bungalows,	 xeito	 de	 valorar	 descrito	 apartado	

seguinte	;	de	o	a	4	puntos,	outros	elementos	,	de	0	a	2	puntos	.)..............................(de	0	a	6	
puntos)		

f. f.	 Outras	 actuacións	 propostas	 polo	 concursante...................................................(de	 0	 a	 2	
puntos)	

Todas	 as	 melloras	 propostas	 nas	 distintas	 seccións	 deste	 apartado	 polo	 concesionario	 na	 súa	 oferta	
reverterán	ao	Concello	que	pasará	a	ser	propietario	das	mesmas	sen	aboar	custe	algún	por	elas	unha	vez	
finalice	a	prestación	do	servizo.	
	Os	documentos	 técnicos	que	non	 se	adecúen	ao	anteproxecto	 técnico	elaborado	pola	Administración,	a	
normativa	sectorial	aplicable,	condicións	de	autorizacións	etc,	determinarán	a	exclusión	do	licitador,	previo	
informe	motivado	técnico	ao	respecto.	

Concrección	 da	 valoración	 do	 subcriterio	 referido	 	 punto	 e)	 referido	 ao	 anteproxecto:	 	 Instalación	 de	
elementos	permanentes;	valoración	concreta	referida	a	bungalows	(	de	0	a	4)		
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-	 Instalación	de	bungalows	(de	0	a	4	ptos)	distribuídos	do	seguinte	modo:	o 
Adecuación	co	entorno......................................................................(de	0	a	1	ptos)	o 
Maior	calidade	.................................................................................(de	0	a	1	ptos)	o 
Maior	número	de	bungalows.............................................................(de	0	a	2	ptos)	

Se	 se	 desexa	 ofertar	 esta	 mellora,	 incluirase	 aparte	 do	 anteproxecto	 de	 explotación	 e	 nun	 documento	
independiente,	 acompañado	 da	 seguinte	 información;	 datos	 da	 empresa	 acreditada	 do	 sector	 ou	 polo	
técnico	 que	 redacte	 esta	 mellora;	 cunha	 descrición	 detallada	 do	 modelo	 de	 bungalow	 proposto,	 con	
fotografías	do	mesmo,	especificando	marca,	modelo,	 tamaño,	características	e	materiais,	así	 como	a	 súa	
adaptación	ao	entorno.	

O	número	máximo	de	bungalows	que	se	valorarán	será	de	4,	deberán	ter	unhas	medidas	máximas	de	7	x	10	
m,	non	podendo	ocupar	cada	bungalow	máis	dunha	parcela;	os	bungalows,	se	se	contempla	na	oferta	do	
adxudicatario,	 deberán	 de	 instalarse	 nun	 prazo	 máximo	 de	 1	 ano,	 a	 contar	 dende	 o	 día	 de	 inicio	 da	
explotación	do	camping	,	correndo	por	conta	do	adxudicatario	os	custos	de	instalación	das	mesmas.	

En	 caso	de	ofertarse	 algún	bungalow	polo	 adxudicatario	na	 súa	oferta	 estes	 reverterán	 ao	Concello	 que	
pasará	 a	 ser	 propietario	 dos	mesmos	 sen	 aboar	 custe	 algún	 por	 eles	 unha	 vez	 finalice	 a	 prestación	 do	
servizo.	

	

Admítense	en	referencia	ao	anteproxecto.	

	

Máximo	2	meses	a	contar	desde	la	apertura	de	proposiciones.	

13.-	PRAZO	PARA	A	PRESENTACIÓN	DA	DOCUMENTACIÓN	COMPLEMENTARIA	E	DA	GARANTÍA	DEFINITIVA	
POLO	ADXUDICATARIO	

10	dias	hábiles	desde	o	seguinte	ao	da	recepción	do	requirimento	de	presentación	desta	documentación	
feita	ao	licitador	que	presente	a	oferta	mais	vantaxosa.	

14.-	PRAZO	PARA	A	ADXUDICACIÓN	DO	CONTRATO	

5	hábiles	seguintes	desde	a	recepción	da	documentación	requirida	ao	licitador	que	presenta	a	oferta	mais	
vantaxosa	e	recollida	no	apartado	21	deste	prego.	

15.-	PRAZO	PARA	A	FORMALIZACIÓN	DO	CONTRATO	EN	DOCUMENTO	ADMINISTRATIVO	

	 	

12.-	 		
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O	establecido	no	artigo	156		do	TRLCSP	
16.-	OUTRAS	OBRIGAS	

O	 adxudicatario	 do	 contrato	 deberá	 subscribir,	 sen	 custe	 algún	 para	 o	 Concello,	 un	 seguro	 de	
responsabilidade	civil,	que	cubra	todos	os	posíbles	danos	que	podan	orixinarase	pola	actividade	a	realizar	e	
que	inclúa	todas	as	instalacións	e	actividades	a	realizar	no	cámping	e	no	que	os	riscos	cubridos	atinxa	como	
mínimo	as	seguintes	cantidades:previamente	ao	inicio	da	explotación	da	actividade.	

• Continente:	 600.000,00	€.		
• Contido:	 100.000,00	€.	
• Responsabilidade	civil:		600.000,00	€.	

O	Concello	será	o	beneficiario	do	seguro	nos	apartados	de	continente	e	contido.	

	

Praza	de	garantía:	1	año	

	
As	tarifas	a	pagar	polos	usuarios	serán	actualizadas,	a	petición	do	concesionario,		a	partir	do	segundo	ano	
de	inicio	da	explotación	do	camping	e	en	sucesivas	anualidades	determinándose	a	actualización		mediante	
aplicación	dunha	porcentaxe	equivalente	á	variación	interanual	experimentada	polo	IPAC	(	 índice	general	
nacional	de	precios	de	campings)		referido	a	campamentos	de	segunda	categoría	correspondente	ao	mes	
de	 decembro	 do	 ano	 anterior	 a	 solicitude	 da	 revisión	 das	 tarifas,	 e	 aplicable	 a	 partires	 do	 seguinte	 ano	
natural	 ao	 da	 solicitude	 de	 actualización,	 que	 deberá	 efectuarse	 non	 antes	 de	 cumprirse	 os	 dous	 anos	
dende	 o	 inicio	 da	 explotación.	 Igualmente	 se	 fará	 unha	 actualización	 do	 canon	 en	 base	 á	 mesma	
porcentaxe	e	para	o	mesmo	ano	natural	no	que	se	apliquen	as	novas	tarifas.	

	

- Café-bar	
- Supermercado	

20.-	INSTALACIÓNS	VINCULADAS	AO	SERVIZO	

Recollidas	no	Prego	de	Prescripcións	Técnicas.	

21.-	INFRACCIÓNS	ESPECÍFICAS	DESTE	CONTRATO	

As	recollidas	no	presente	prego	no	apartado	33	

17.-	 	

18.-	 	

19.-	 	
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22.-	RECURSO	ESPECIAL	EN	MATERIA	DE	CONTRATACIÓN	

O	 presente	 contrato	 polas	 súas	 características	 	 non	 é	 susceptíbel	 de	 recurso	 especial	 en	 materia	 de	
contratación	tendo	en	conta	a	valoración	dos	gastos	de	primeiro	establecimiento		(artigo	40	TRLCSP).	 	
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ANEXO	II	

MODELO	DE	OFERTA	ECONÓMICA	E	CRITERIOS	AVALIÁBEIS	MEDIANTE	FÓRMULA	

O	 abaixo	 asinante	 D/Dna.___________________________________________________,	 maior	 de	 idade,	
con	DNI.	núm.___________________e	domicilio	a	efectos	de	notificacións	en	
____________________________________________________,	en	nome	propio	(ou	en	representación	da	
empresa______________________________,	con	C.I.F	________________)	tendo	coñecemento	da	
convocatoria	de	contratación	realizada	polo	Concello	de	Valdoviño	e	publicada	no	BOP	núm.	______	de	
data	___________	solicita	participar	en	dito	procedemento.	

E	FAI	CONSTAR:	

1.-	Que	cumpre	todas	e	cada	unha	das	condicións	esixidas	no	Prego	de	Cláusulas	para	a	adxudicación	do	
contrato,	incluído	o	cumprimento	das	obrigas	sociais,	laborais	e	fiscais	a	que	se	refire	o	prego	de	cláusulas	
administrativas.	

2.-	Que	coñece	e	acepta	plenamente	todas	as	cláusulas	do	prego	de	cláusulas	administrativas	e	 todas	as	
demais	obrigas	que	se	deriven	dos	restantes	documentos	contractuais.	

3.-	Que	se	compromete	aboar	ao	Concello	un	canon	de	…………………………….€/anuais	impostos	excluídos.	

.	
Valdoviño,	_____	de	________________	de	2017	

Fdo:	_______________________	
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ANEXO	III	

MODELO	DE	OFERTA	DE	BUNGALOW	

O	abaixo	asinante	D.________________________________________________________,	maior	de	
idade,	con	D.N.I.	núm.___________________en	nome	propio	(ou	en	representación	da	
empresa______________________________,	con	C.I.F	________________)	tendo	coñecemento	da	
convocatoria	de	contratación	realizada	polo	Concello	de	Valdoviño	e	publicada	no	BOP	nº	______	de	data	
________	

FAI	CONSTAR:	

Que	 oferta	 a	 compra	 e	 instalación	 nas	 dependencias	 do	 cámping	 municipal,	 sen	 custe	 algún	 para	 o	
Concello,	dos	seguintes	bungalows:	

o Nº	 de	 bungalows	 que	 oferta	 (máximo	 4)________	 o Marca	 e	

modelo_____________________________________________________	

Información	da	empresa	acreditada	do	sector	ou	polo	técnico	que	redacte	esta	mellora	e	descrición	
detallada	do	modelo	de	bugalow	proposto,	con	fotografas	do	mesmo,	no	que	se	especifica	marca,	modelo,	
tamaño,	características	e	materiais.	

En	Valdoviño	a	_____	de	________________	de	20___	

Fdo_______________________	
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ANEXO	IV	

MODELO	DE	DECLARACIÓN	RESPONSABLE	

O	 abaixo	 asinante	 D/Dna.___________________________________________________,	 maior	 de	 idade,	
con	DNI.	núm.___________________e	domicilio	a	efectos	de	notificacións	en	
____________________________________________________,	en	nome	propio	(ou	en	representación	da	
empresa______________________________,	con	C.I.F	________________)	

DECLARO	BAIXO	A	MIÑA	RESPONSABILIDADE:	

1.-	Que	a	empresa	á	que	represento	dispón	de	capacidade	de	obrar	e	xurídica	e	da	habilitación	legalmente	
esixida	 para	 concretar	 co	 Concello	 de	 Valdoviño	 a	 execución	 do	 contrato	 de	
__________________________________________________	

2.-	Que	para	o	presente	procedemento	licitatorio	para	a	adxudicación	contrato	da	xestión	do	servizo	citado	
nin	a	persoa	xurídica	nin	ningún	dos	administradores	da	mesma	en	cuxa	representación	actúo	está	incurso	
en	ningunha	das	prohibicións	para	contratar	coa	administración	establecidas	no	art.	60	do	Texto	Refundido	
da	Lei	de	Contratos	do	Sector	Público.	

3.-	Que	a	sociedade	que	represento	se	atopa	ao	corrente	do	cumprimento	das	súas	obrigas	 tributarias	e	
coa	Seguridade	Social	impostas	polas	disposicións	vixentes.	

4.-	 Que	 a	 sociedade	 que	 represento	 non	 ten	 débedas	 pendentes	 de	 carácter	 tributario	 co	 Concello	 de	
Valdoviño.	

5.-	 Que	 neste	 expediente	 si/non	 presentan	 proposición	 económica	 outras	 sociedades	 do	mesmo	 grupo	
empresarial	 (entendéndose	 por	 tais	 aquelas	 que	 se	 atopen	 en	 algúns	 supostos	 do	 art.	 42	 do	 Código	 de	
Comercio).	(se	a	declaración	é	afirmativa	deben	indicarase	as	denominacións	sociais	das	citadas	empresas)	

Valdoviño,	_____	de	________________	de	2017	

Fdo:	_______________________	
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(Se	 o	 licitador	 actuase	 no	 seu	 propio	 nome	 e	 dereito	 deberá	 substituír	 os	 termos	 “administradores”	 e	
“sociedade”	polas	da	súa	propia	persoa)	



	

	

	

PREGO	PRESCRICIÓNS	TÉCNICAS	

	

EXPLOTACIÓN	DO	CAMPAMENTO	MUNICIPAL	

DE	TURISMO	DE	2ª	CATEGORÍA	

	

CONCELLO	DE	VALDOVIÑO	

	

9	DE	XUÑO	2017		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

PREGO	 DE	 PRESCRICIÓNS	 TÉCNICAS	 QUE	 REXERÁN	 A	 CONTRATACIÓN,	 MEDIANTE	
PROCEDEMENTO	ABERTO,	DA	XESTIÓN	DO	SERVIZO	PÚBLICO	DE	CÁMPING	MUNICIPAL	DE	
2ª	CATEGORÍA	E	OS	SERVIZOS	AUXILIARES	A	ÉL	

	

1.-	 OBXECTO	DO	CONTRATO	

2.-	 TIPO	DE	LICITACIÓN	

3.-	 FORMA	DE	PAGO	DO	CANON	A	SATISFACER	POLO	CONCESIONARIO	

4.-	 TARIFAS	A	PERCIBIR	DO	PÚBLICO	

4.1	CALENDARIOS	E	HORARIOS	DA	APERTURA	AO	PÚBLICO	

5.-	 PRAZO	DA	CONCESIÓN	

6.-	 COMUNICACIÓN	CO	EXCMO.	CONCELLO	DE	VALDOVIÑO	

7.-	 CONTA	DE	RESULTADOS	

8.-	 INVENTARIO	

9.-	 MEDIOS	HUMÁNS	

10.-	APORTACIÓNS	DO	CONCELLO.	INSTALACIÓNS	

11.-	OBRIGAS	XERAIS	DO	CONCESIONARIO	

11.1.-	EXECUCIÓN	DE	PISTAS	DE	PÁDEL	
11.2.-	TARIFAS	A	PERCIBIR	DO	PÚBLICO	

12.-	REVERSIÓN	

13.-	DOCUMENTACIÓN	A	PRESENTAR	POLOS	LICITADORES	A	EFECTOS	DE	VALORACIÓN	DAS	
OFERTAS	TÉCNICAS,	RELACIONADAS	COA	PRESTACIÓN	DO	
SERVIZO	

1.-	 Proxecto	 técnico	 de	 prestación	 do	 servizo	 e	 posible	 instalación	 de	 bungalows	
(incluirase	no	sobre	B)	
2.-	Proposta	económica.	(incluirase	no	sobre	C)	
3.-	Melloras	nas	instalacións	(incluirase	no	sobre	C)	

ANEXO	I.-	TARIFAS	CÁMPING	

ANEXO	II.-	RECURSOS	HUMANOS	(PERSOAL)	

ANEXO	III.-	INVENTARIO	DE	BENS	DO	CÁMPING	MUNICIPAL	

	



	

	

ANEXO	IV.-	CADUCIDAD.	CAUSAS	

ANEXO	 V.-	 LEVANTAMENTO	 TOPOGRÁFICO	 DE	 PARCELA	 E	 EDIFICACIÓNS	 EXISTENTES	
ARTIGO		

1.-	OBXECTO	DO	CONTRATO	

1.1.	O	obxecto	do	contrato	é	a	adxudicación	do	contrato	de	xestión	de	servizo	público,	ubicado	
na	 estrada	 do	 Lago	 (Concello	 de	 Valdoviño),	 en	 réxime	 de	 concesión	 administrativa,	 para	 a	
explotación	das	instalacións	do	cámping,	bar	e	supermercado.	

Do	mesmo	xeito,	preténdese	mediante	este	contrato	que	o	adxudicatario	resultante	execute	
as	 obras	 necesarias	 para	 a	 adaptación	 de	 todas	 as	 instalacións	 á	 normativa	 vixente	 de	
aplicación	(sectorial,	Código	Técnico,	etc…),	e	mailas	melloras	segundo	o	disposto	no	presente	
prego.	

1.2.	O	servizo	de	explotación	das	instalacións	do	cámping,	bar	e	supermercado	rexerase	polo	
establecido	neste	Prego,	incluídos	os	seus	correspondentes	anexos,	polo	disposto	no	Prego	de	
cláusulas	administrativas	particulares,	polo	Real	decreto	3/2011,	do	14	de	novembro,	polo	que	
se	 aproba	 o	 texto	 refundido	 da	 Lei	 de	 contratos	 do	 sector	 público,	 e	 supletoriamente	
aplicaranse	 as	 restantes	 normas	 do	 dereito	 administrativo	 e,	 no	 seu	 defecto,	 as	 normas	 do	
dereito	privado.	

1.3.	 Sen	 prexuízo	 do	 anterior,	 o	 adxudicatario	 quedará	 obrigado	 ao	 cumprimento	 das	
disposicións	 vixentes	 en	materia	 de	 lexislación	 laboral,	 seguridade	 social	 e	 de	 seguridade	 e	
hixiene	 no	 traballo,	 así	 como	 a	 normativa	 estatal	 e	 autonómica	 reguladora	 deste	 tipo	 de	
instalacións.	 O	 incumprimento	 destas	 obrigas	 por	 parte	 do	 contratista	 non	 implicará	
responsabilidade	algunha	para	o	Concello	de	Valdoviño.	

1.4.	O	contrato	rexerase	tamén	pola	Memoria	de	explotación,	elaborada	polo	adxudicatario	e	
presentada	na	súa	oferta,	 sempre	que	non	se	opoña	ao	disposto	neste	prego	e	no	Prego	de	
cláusulas	administrativas.	

1.5.	A	explotación	realizarase	por	conta	e	risco	do	adxudicatario.	

1.6.	O	Concello	de	Valdoviño	podrá	solicitar	un	informe	específico	do	obxecto	do	contrato	ao	
PPT,	que	deberá	contener	todos	os	aspectos	relativos	ao	obxecto	do	contrato,	por	persoal	con	
titulación	técnica	con	coñecementos	específicos	do	mesmo.	

	
Establécese	un	canon	anual	pola	cantidade	establecida	APARTADO	2.A	do	ANEXO	 I	do	cadro	
de	características	do	presente	prego,	mellorable	á	alza	polos	 licitadores	na	súa	oferta,	que	o	
adxudicatario	debe	satisfacer	ao	Concello.	As	ofertas	que	non	cubran	o	canon	mínimo	indicado	
no	apartado	citado	serán	rexeitadas.	O	canon	a	abonar	ao	Concello	non	estará	suxelto	ao	IVA,	
conforme	a	normativa	actual,	ratificada	na	consulta	vinculante	DGT	V1157-15	de	15.04.2015.	
De	variar	a	normativa	ou	interpretación	da	DGT,	o	importe	establecido	do	canon	na	oferta	do	
contratista	será	sen	incluir	o	IVE.	

	



	

	

ARTIGO	3.-	FORMA	DE	PAGO	DO	CANON	A	SATISFACER	POLO	CONCESIONARIO	

O	 adxudicatario	 virá	 obrigado	 ao	 pago	 en	 efectivo	 do	 canon	 ingresando	 trimestralmente	 o	
importe	 correspondente	 a	 cada	 trimestre	 nas	 arcas	 do	 Concello	 de	 Valdoviño,	 con	 ingreso	
efectivo	antes	do	30	de	marzo,	30	de	xuño,	30	de	setembro	e	30	de	decembro.	
Non	existirá	obriga	do	pago	de	canon	ata	que	non	se	inicie	a	explotación	do	camping,	do	inicio	
das	 actividades	 levantarse	 acta	 que	 servirá	 para	 fixar	 o	 período	 no	 que	 nace	 a	 obriga	 de	
abonar	o	canon	e	que	se	prolongará	durante	todo	o	tempo	de	duración	do	contrato.	Cando	a	
prestación	se	inicie	unha	vez	iniciado	un	trimestre	natural,	corresponderá	na	data	de	inicio	o	
abono	do	canon	pola	totalidade	do	trimestre	(	sin	prorrateo),	e	ao	remate	da	explotación	de	
non	completarse	o	trimestre	natural,	non	corresponderá	a	parte	referida	ao	dito	trimestre	ao	
non	ser	completo.		

ARTIGO	4.-	TARIFAS	A	PERCIBIR	DO	PÚBLICO	

As	tarifas	a	pagar	polos	usuarios	serán	actualizadas,	a	petición	do	concesionario,	 	a	partir	do	
segundo	ano	de	inicio	da	explotación	do	camping	e	en	sucesivas	anualidades	determinándose	
a	 actualización	 mediante	 aplicación	 dunha	 porcentaxe	 equivalente	 á	 variación	 interanual	
experimentada	 polo	 IPAC	 (	 índice	 general	 nacional	 de	 precios	 de	 campings)	 	 referido	 a	
campamentos	de	segunda	categoría	correspondente	ao	mes	de	decembro	do	ano	anterior	a	
solicitude	da	revisión	das	tarifas,	e	aplicable	a	partires	do	seguinte	ano	natural	ao	da	solicitude	
de	actualización,	que	deberá	efectuarse	non	antes	de	cumprirse	os	dous	anos	dende	o	 inicio	
da	explotación.	Igualmente	se	fará	unha	actualización	do	canon	en	base	á	mesma	porcentaxe	e	
para	o	mesmo	ano	natural	no	que	se	apliquen	as	novas	tarifas.	
As	 tarifas	 a	 aplicar	 inicialmente	 contémplanse	 no	 anexo	 I	 deste	 prego,	 así	 como	 no	
regulamento	interno	

4.1.-	CALENDARIOS	E	HORARIOS	DE	APERTURA	AO	PÚBLICO	

A	 tempada	 de	 prestación	 de	 servizos	 de	 campamento	 turístico	 (é	 dicir,	 a	 tempada	 anual	
durante	a	cal	o	cámping	permanecerá	aberto)	abranguerá	como	mínimo		dende	o	1	de	xuño	ao	
30	de	setembro	de	cada	ano.	A	prestación	de	servizos	de	bar	e	 supermercado	abranguerá	a	
tempada	de	apertura	do	cámping.	

Os	 horarios	 de	 prestación	 de	 servizos	 serán	 os	 establecidos	 na	 memoria	 de	 explotación	
presentada	 	 polo	 licitador	 adxudicatario	 e	 que	 deberá	 respetar	 os	 mínimos	 previstos	 no	
regulamento.	

ARTIGO	5.-	PRAZO	DA	CONCESIÓN	

A	 duración	 da	 explotación	 do	 servizo	 de	 camping	 por	 parte	 do	 	 concesionario	 	 será	 de	 10	
anualidades,	 comezando	 o	 cómputo	 a	 partir	 da	 data	 da	 sinatura	 da	 acta	 de	 inicio	 da	
explotación	do	camping.	Esta	duración	poderase	prorrogar	previo	acordo	das	partes.	

Soamente	 se	 autorizará	 1	 prórroga	 de	 2	 anos	 de	 duración,	 sendo	 así	 o	 prazo	 máximo	 de	
duración	do	contrato,	 incluída	a	prórroga,	de	12	anos.	A	prórroga	deberá	 ser	 solicitada	polo	
adxudicatario	 do	 contrato	 cunha	 antelación	 mínima	 de	 4	 meses	 previos	 á	 finalización	 do	
contrato.	



	

	

ARTIGO	6.-	COMUNICACIÓN	CO	CONCELLO	DE	VALDOVIÑO	

O	Concello	de	Valdoviño	disporá	dunha	canle	de	comunicacións	que	poderá	ser	de	tipo	verbal	
cos	técnicos	que	para	tal	efecto	se	designen	ou	un	punto	a	punto	entre	o	sistema	da	empresa	
adxudicataria	e	o	servidor	do	Concello	para	facer	consultas	por	parte	dos	servizos	municipais	
designados	 para	 tal	 efecto	 para	 a	mellora	 da	 xestión.	O	 custo	 deste	 canal,	 en	 tal	 caso,	 será	
asumido	polo	adxudicatario.	

Enténdese	que	“sistema	central”	é	o	 lugar	onde	están	os	servidores	principais	de	aplicacións	
Web	 e	 de	 Base	 de	 Datos	 dispoñibles,	 con	 todo	 tipo	 de	 medidas	 de	 seguridade	 (físicas	 e	
informáticas)	e	atendidas	por	persoal	especializado.	

Os	datos	que	se	comunicarán	obrigatoriamente	ao	Concello	de	Valdoviño	polo	adxudicatario	
serán	os	seguintes:	

• Recadación.	Datos	relativos	a	recadación:	
◦	Ingresos.	
◦	Ingresos	puntuais.	

• Históricos	de	eventos.	
• Denuncias.	
• Estatísticas.	

A	 periodicidade	 das	 comunicacións,	 coa	 Tesourería	 Municipal,	 será	 trimestral,	 cando	
corresponda	o	 ingreso	do	 importe	do	canon	do	 trimestre	natural,	 remitirase	 información	en	
referencia	a	recadación	das	tarifas	aos	usuarios.	

Con	todo,	o	Concello	de	Valdoviño	resérvase	o	dereito	de	cambiar	ou	introducir	aqueles	datos	
que	os	seus	servizos	técnicos	consideren	oportunos.	

ARTIGO	7.-	CONTA	DE	RESULTADOS	

A	 conta	 de	 resultados	 da	 explotación	 derivada	 da	 adxudicación	 será	 independente	 da	
específica	 do	 adxudicatario	 como	 empresa	 e	 estructurarase	 con	 arranxo	 ao	 establecido	 no	
Plan	 Xeral	 Contable.	 Conta	 de	 Pérdidas	 e	 Ganancias.	 Na	 conta	 de	 gastos	 da	 explotación	
imputaranse,	entre	outros:	

a) Os	custos	de	funcionamento.	
b) A	retribución	da	xestión.	
c) As	 amortizacións	 técnicas	 das	 inversións	 efectuadas	 polo	 adxudicatario	 en	 concepto	

de	 bens	 inventariables,	 melloras	 e	 grandes	 reparacións	 e	 tamén	 aquelas	 que,	
complementariamente,	 se	 acorden;	 en	 particular	 a	 execución,	 polos	 seus	 propios	
medios,	das	obras	de	adaptación	e	mellora.	

d) O	canon	a	satisfacer	ao	Concello	de	Valdoviño.	

Anualmente	deberá	presentarse	a	conta	de	resultados	de	explotación	á	Corporación,	auditada	
por	unha	entidade	ou	profesional	debidamente	autorizados.	Os	servizos	do	Concello,	en	todo	
momento,	poderán	coñecer	a	situación	das	contas	e	solicitar	aquela	información	que	estimen	
pertinente.	



	

	

	

O	adxudicatario	está	obrigado	a	manter	un	libro	de	inventario	dos	bens	mobles	que	se	instalen	
nos	 espazos	 afectos	 á	 explotación,	 onde	 se	 expresarán	 as	 características	 destes,	 marca,	
modelo,	a	súa	valoración	económica	e	estado.	

O	 inventario	deberá	ser	actualizado	e	firmado	anualmente,	coincidindo	coa	data	de	firma	do	
contrato.		

	
1.	O	adxudicatario	aportará	todo	o	persoal	necesario	para	a	execución	do	contrato,	que	deberá	
estar	 contratado	na	 súa	 totalidade	con	arranxo	aos	grupos	profesionais	que	correspondan	e	
conforme	a	normativa	laboral	aplicable	ao	comenzo	da	explotación.	

Segundo	o	estudo	previo	de	viabilidade	realizado,	o	persoal	necesario	para	o	 funcionamento	
adecuado	do	cámping,	bar	e	supermercado,	queda	reflictido	no	ANEXO	II.	PERSOAL.	

O	persoal	a	aportar	polo	concesionario	será	o	disposto	na	memoria	de	explotación	presentada	
para	 esta	 licitación	 e	 polas	 xornadas	 nela	 establecidas	 que	 deberán	 respetar	 os	 mínimos	
previstos	neste	prego.	En	todo	caso,	deberá	dispor	do	persoal	necesario	para	o	cumprimento	
das	obrigas	para	o	concesionario	do	servizo	recollidas	neste	prego.	

2. Todo	o	persoal	que	execute	prestacións	obxecto	do	contrato	dependerá	unicamente	
do	adxudicatario	a	tódolos	efectos,	sen	que	entre	este,	aquel	e	o	Concello	exista	ningún	tipo	
de	vínculo	de	dependencia	funcionarial,	nin	laboral.	Para	tal	efecto,	previamente	ao	inicio	da	
execución	do	contrato,	o	adxudicatario	estará	obrigado	a	especificar	as	persoas	concretas	que	
executarán	as	prestacións	e	acreditar	a	súa	afiliación	e	situación	de	alta	na	Seguridade	Social.	

Durante	 a	 vixencia	 do	 contrato,	 calquera	 substitución	 ou	 modificación	 de	 aquelas	 persoas,	
deberá	 comunicarse	 previamente	 ao	 Concello,	 acreditando	 que	 a	 súa	 situación	 laboral	 está	
axustada	ao	dereito.	

3. O	adxudicatario	designará	unha	persoa	responsable	para	a	boa	marcha	do	traballo	e	
docomportamento	do	seu	persoal,	facendo	de	enlace	co	Concello.	

OUTRAS	OBRIGAS	DO	ADXUDICATARIO,	CON	ESPECIAL	REFERENCIA	AO	CUMPRIMENTO	DE	
OBRIGAS	SOCIAIS	E	LABORAIS:	

Será	 obriga	 do	 adxudicatario	 do	 contrato	 proporcionar	 os	 medios	 materiais	 e	 humanos	
suficientes	para	atender	o	servizo	obxecto	do	contrato,	asumindo	tódolos	custos	derivados	da	
relación	laboral	de	dito	persoal,	que	en	ningún	caso	se	considerará	persoal	deste	Concello	de	
Valdoviño.	

O	cadro	de	persoal	ofertado	polo	contratista	debe	ser	suficiente	para	cubrir	a	totalidade	dos	
horarios	e	servizos	incluídos	no	seu	proxecto	de	xestión	do	servizo.	O	persoal	para	a	execución	
das	tarefas	obxecto	da	xestión	de	este	servizo	será	contratado	por	quen	resulte	adxudicatario	
do	 contrato,	 será	 aboado	 por	 él	 e	 en	 ningún	 caso	 ditos	 traballadores,	 directa	 ou	
indirectamente,	se	considerarán	con	relación	 laboral,	contractual	ou	de	ningún	outro	tipo	co	
Concello	de	Valdoviño.	

	

	



	

	

A	listaxe	do	persoal	que	o	adxudicatario	poña	a	disposición	do	Servizo	deberá	ser	presentada	
ao	 Concello	 con	 anterioridade	 ao	 inicio	 da	 súa	 actividade,	 para	 que	 este	 comprobe	 o	
cumprimento	da	normativa	e	realice	cantas	puntualizacións	considere	oportunas.	

Será	 responsabilidade	 do	 adxudicatario,	 en	 caso	 de	 baixa	 por	 enfermidade,	 permiso	
regulamentario	ou	vacacións	do	persoal,	substituílo	por	outro	de	equivalentes	características,	
nivel	 profesional	 e	 perfil	 adecuado	 para	 desenvolver	 as	 tarefas	 e	 funcións	 do	 substituído,	
debendo	comunicar	este	extremo	ao	Concello.	

En	caso	de	comportamento	indebido,	faltas	moi	graves,	faltas	graves,	faltas	leves	reiteradas	ou	
incumprimento	 das	 labores	 a	 desenvolver	 polo	 persoal	 contratado	 polo	 adxudicatario,	 o	
Concello	poderá	esixir	 a	 substitución	de	dito	persoal,	petición	que	deberá	 ser	 atendida	polo	
adxudicatario.	

Será	responsabilidade	do	adxudicatario:	

• A	contratación	do	persoal	necesario	para	a	xestión	do	servizo.	
• O	pago	da	nómina	deste	persoal.	
• O	cumprimento	da	normativa	vixente	en	cada	momento	en	materia	 laboral,	 social	e	

tributaria.	

• A	 formación	 continua	 dos	 seus	 traballadores.	 En	 especial	 atención	 a	 todo	 o	
relacionado	coa	seguridade	e	saúde	no	traballa	e	o	respecto	ambiental.	

• O	mantemento	do	persoal	contratado	debidamente	afiliado	á	Seguridade	Social	e	ao	
corrente	no	pago	das	cotas	correspondentes,	quedando	totalmente	exento	o	Concello	
de	 calquera	 obriga	 ao	 respecto	 e	 podendo	 esixir	 en	 calquer	momento,	 se	 o	 estima	
oportuno,	 os	 documentos	 de	 cotización	 debidamente	 dilixenciados	 pola	 Seguridade	
Social.	

• Velar	polo	mantemento	dunha	relación	de	respecto	ao	usuario.	
• Adoptar	as	medidas	necesarias	para	 favorecer	a	permanencia	dos	seus	 traballadores	

na	empresa	co	fin	de	garantir	a	continuidade	de	cada	traballador	no	servizo	asignado	
inicialmente	e	evitar	así	a	rotación	ou	cambios	frecuentes	de	persoal	no	mesmo.	

• Responder	de	tódolos	danos	e	prexuízos	que	por	accidentes	de	toda	natureza	causen	
os	 usuarios	 e	 dos	 que	 sexan	 causados	 polos	 actos	 do	 seu	 persoal	 ou	 como	
consecuencia	do	desenvolvemento	dos	traballos	a	que	se	refire	o	presente	contrato.	
Para	 tal	efecto,	o	adxudicatario	deberá	 ter	 concertada,	ao	comezar	a	prestación	dos	
servizos,	unha	póliza	de	seguros	de	responsabilidade	civil,	cunha	Compañía	de	Seguros	
legalmente	 constituída,	 de	 acordo	 co	 disposto	 no	 presente	 prego	 debendo	 notificar	
por	 escrito	 a	 este	 Concello	 os	 datos	 da	 Compañía	 Aseguradora	 e	 da	 cobertura	 da	
póliza.	Deberase	presentar	no	Concello,	con	carácter	previo	ao	inicio	da	actividade	de	
explotación	,	copia	da	póliza	do	seguro	na	que	consten	tanto	as	condicións	particulares	
como	as	 xerais,	 así	 como	o	 xustificante	de	aboamento	do	 recibo	 correspondente	ao	
primeiro	 ano.	 Os	 anos	 sucesivos	 deberá	 presentar	 copia	 do	 aboamento	
correspondente	a	cada	anualidade.	

Esta	póliza	de	seguros	debe	estar	subscrita	polo	adxudicatario	á	súa	conta	sen	custo	algún	para	
o	Concello,	coas	seguintes	coberturas	mínimas:	



	

	

Continente:	 600	000,00	€.	

Contido:	 100	000,00	€.	

Responsabilidade	civil:	 600	000,00	€.	

Sendo	 o	 Concello	 o	 beneficiario	 do	 seguro	 nos	 apartados	 de	 continente	 e	 contido.	 O	
adxudicatario	 e	 todo	 o	 persoal	 que	 se	 poña	 a	 disposición	 do	 servizo	 comprometerase	 por	
escrito	a	cumprir	e	acatar	as	normas	de	control	que	estableza	o	Concello	de	Valdoviño.		

PREVENCIÓN	DE	RISCOS	LABORAIS 
O	 adxudicatario	 do	 contrato	 responsabilizarase	 de	 dar	 cumprimento,	 pola	 súa	 conta,	 ás	
disposicións	legais	en	materia	de	Prevención	de	Riscos	Laborais,	que	deberán	ser	acreditadas	
perante	 o	 Concello	 por	 medio	 da	 presentación	 do	 correspondente	 Plan	 de	 Prevención	 no	
prazo	de	1	mes		

ARTIGO	10.-	ADAPTACIÓN	DAS	INSTALACIÓNS	EXISTENTES	

O	adxudicatario	do	contrato	deberá	realizar,	pola	súa	conta,	todas	as	obras	necesarias	para	a	
adaptación	 das	 instalacións	 existentes	 á	 normativa	 de	 aplicación	 (sectorial,	 Código	 Técnico,	
etc…).	Ditas	obras	estarán	contidas	no	preceptivo	proxecto	que	será	redactado	e	asinado	por	
técnico	 competente	 (realizando	 el	 apartado	 de	 presupuesto	 del	 mismo,	 utilizando	 en	 las	
diferentes	 partidas	 los	 precios	 que	 normalmente	 componen	 un	 proxecto,	 basados	 en	
recopilatorios	 de	 precios	 unitarios	 y	 descompuestos,	 tipo	 Precios	 de	 edificación	 y	 obra	 civil	
PREOC	 o	 similares),	 e	 requerirán	 a	 autorización	 previa	 do	 Concello	 de	 Valdoviño	 e	 as	
autorizacións	sectoriais	necesarias;	 incluso	el	traslado,	cambio	de	ubicación	o	de	utilización	y	
uso	de	las	diferentes	edificaciones	existentes.	

O	 custo	 dos	 honorarios	 facultativos	 da	 redacción	 do	 proxecto	 técnico	 de	 adaptación,	 das	
direccións	 técnicas	de	obra,	así	 como	da	derivada	da	execución	material	das	obras,	 será	por	
conta	do	adxudicatario	e	non	suporán	custe	algún	para	o	Concello.	

As	obras	contidas	do	proxecto	deberán	axustarse	ás	liñas	xerais	propostas	polo	adxudicatorio,	
no	anteproxecto	técnico	que	se	deberá	presentar	xunto	coas	referencias	técnicas	no	proceso	
de	 adxudicación.	 Unha	 vez	 realizadas	 as	 obras	 de	 adaptación	 do	 camping,	 estas	 cederánse	
gratuitamente	e	sen	custo	algún	ao	Concello	de	Valdoviño.	

Achégase	 levantamento	 topográfico	da	parcela	ocupada	polo	 camping	e	medición	exterior	e	
interior	das	edificacións	existentes,	como	ANEXO	V.	

ARTIGO	11.-	APORTACIÓNS	DO	CONCELLO.	INSTALACIÓNS	

O	adxudicatario	recibirá	en	uso	as	 instalacións,	equipos	e	demais	accesorios	pertencentes	ao	

Concello	 e	 ubicados	 nas	 dependencias	 do	 cámping	 municipal	 e	 entre	 eles	 os	 seguintes:	 a)	

Infraestructuras	existentes:	



	

	

.	Auga	potable	en	toda	a	instalación.	

.	Vertido	en	toda	a	instalación.	

.	Alumeado	en	toda	a	instalación.	

.	73	parcelas	para	acampar.	

.	Axardinamento	en	todo	o	cámping.	

b) Edificación	principal,	na	que	existe:	

.	Bar	e	supermercado.	

.	Cociña.	

.	Almacén.	

.	 Aseos	 e	 duchas	 para	 o	 cámping	 (masculinos	 e	
femininos).	.	Cuarto	de	caldeira.	

c) Edificación	destinada	a	recepción.	
d) Lavadoiro-fregadeiros.	

No	momento	da	firma	do	contrato	as	partes	firmarán	tamén	un	inventario	dos	bens	a	aportar	
polo	Concello,	actualizado	na	data	da	súa	firma.	

O	 adxudicatario	 deberá	 velar	 pola	 súa	 limpeza,	 cuidado,	 mantemento	 e	 reparación	 no	 seu	
caso,	ata	a	súa	entrega	no	mesmo	estado	ao	Concello	pola	extinción	do	contrato.	A	limpeza	e	
conservación	 será	 por	 conta	 do	 adxudicatario,	 así	 como	 a	 reparación	 e	 substitución	 dos	
elementos	deteriorados.	

Periodicamente	 e	 por	 conta	 do	 adxudicatario	 procederase	 a	 realizar	 nos	 locais	 e	 resto	 de	
dependencias	 a	 desinfección,	 desinsectación	 e	 desratización	 necesarias,	 debendo	 dar	
cumprimento	 tamén	 co	 disposto	 na	 normativa	 de	 turismo,	 sanidade	 e	 piscinas	 aplicable	 en	
cada	momento.	

Na	 finalización	 do	 obxecto	 do	 contrato	 o	 adxudicatario	 estará	 obrigado	 á	 restitución	 de	
aqueles	bens	que	foran	obxecto	de	destrución	ou	desgaste	como	consecuencia	do	uso	normal,	
de	conformidade	con	inventario	firmado	polas	partes.	

ARTIGO	12.-	OBRIGAS	XERAIS	DO	CONCESIONARIO	

Ademais	 dos	 dereitos	 e	 obrigas	 xerais	 recollidos	 no	 prego	 de	 cláusulas	 administrativas,	 o	
concesionario	 estará	 obrigado	 a	 executar	 as	 obras	 contidas	 no	 proxecto	 de	 adaptación	 das	
instalacións	existentes	ás	normativas	sectoriais	e	técnicas	de	aplicación,	indicadas	no	artigo	10	
do	presente	prego,	anteriormente	a	la	apertura	del	Cámping.		

- EN	 RELACIÓN	 CO	 MANTEMENTO,	 CONSERVACIÓN	 E	 MELLORA	 DOS	 BENS	 ADSCRITOSAO	
SERVIZO	UNHA	VEZ	REALIZADAS	AS	OBRAS	DE	ADAPTACIÓN:	

• Manter	e	conservar,	pola	súa	conta,	os	bens	adscritos	ao	servizo	en	perfecto	estado	de	
limpeza,	 conservación	 e	 ornato,	 realizando	 as	 actuacións	 e	 reparacións	 necesarias	
para	 tal	 efecto,	 como:	 limpeza	 das	 instalacións,	 rega	 e	 corta	 do	 céspede,	 coidado	 e	



	

	

poda	das	árbores	e	sebes,	limpeza	de	papeleiras,	aseos	e	duchas	e	demais	elementos	
do	recinto	en	que	se	ubica	o	Cámping	Municipal.	

• O	espazo	exterior	e	accesos	ao	 recinto	manteranse	 limpos,	 retirándose	 todo	 tipo	de	
residuos.	Para	isto,	realizarase	diariamente	un	varrido.	

• Limparanse	diariamente	tódas	as	instalacións,	debendo	baleirarse	tamén	diariamente	
as	papeleiras,	así	como	retirar	e	repoñer	as	bolsas	de	basura	e	demais	elementos	de	
recollida	 de	 residuos.	 Toda	 a	 basura	 recollerase	 en	 bolsas	 pechadas,	 que	 se	
depositarán	no	exterior,	nos	 lugares	autorizados	polas	ordenanzas	municipais.	 Se	na	
instalación	está	implantada	a	recollida	selectiva	de	residuos	manterase.	Se	se	implanta	
ao	longo	da	vida	deste	contrato,	atenderanse	as	solicitudes	da	instalación	sen	que	isto	
dea	dereito	a	ningún	incremento	económico.	

• Débense	limpar	diariamente	os	aseos,	duchas	e	vestiario	con	produtos	desinfectantes.	
Ademais,	 distribuirase	 o	 papel	 hixiénico,	 sen	 que	 en	 ningún	 momento	 se	 poida	
constatar	a	súa	carencia.	

• As	 instalacións	 do	 bar	 manteranse	 nas	 condicións	 hixiénico-sanitarias	 esixibles	 pola	
normativa	aplicable	a	este	tipo	de	instalacións.	

- EN	RELACIÓN	CO	USO	E	DEVOLUCIÓN	DOS	BENS	ADSCRITOS	AO	SERVIZO:	

· Destinar	 os	 bens	 ao	 uso	 exclusivo	 do	 servizo	 obxecto	 do	 presente	 prego	 e	 poñelos	 a	
disposición	 do	 Concello	 unha	 vez	 finalizada	 a	 concesión	 no	 mesmo	 estado	 en	 que	
foron	 recibidos,	 revertendo	 as	 obras	 e	 as	melloras	 neles	 realizadas	 ao	 Concello	 sen	
contraprestación	algunha.	

- EN	RELACIÓN	CO	PERSOAL	(OBRIGAS	TAMÉN	RECOLLIDAS	NO	ARTIGO	8)	A	CONTRATARPARA	
A	PRESTACIÓN	DO	SERVIZO:	

O	 cadro	 de	 persoal	 ofertado	 polo	 contratista	 debe	 ser	 suficiente	 para	 cubrir	 a	
totalidade	dos	horarios	e	servizos	incluídos	no	seu	proxecto	de	xestión	do	servizo.	

O	persoal	para	a	execución	das	tarefas	obxecto	da	xestión	de	este	servizo	será	
contratado	

por	 quen	 resulte	 adxudicatario	 do	 contrato,	 será	 aboado	 por	 el	 e	 en	 ningún	 caso	 ditos	
traballadores,	directa	ou	indirectamente,	se	considerarán	con	relación	laboral,	contractual	

ou	de	ningún	outro	tipo	co	Concello	de	Valdoviño.	
Será	 responsabilidade	 da	 empresa	 adxudicataria:	 a	 contratación	 do	 persoal,	 o	

pago	 da	 nómina,	 o	 cumprimento	 da	 normativa	 vixente	 en	 cada	 momento	 en	 materia	
laboral,	 social	 e	 tributaria	 e	 a	 formación	 continua	 dos	 seus	 traballadores.	 Asemade,	 o	
adxudicatario	 está	 obrigado	 a	 manter	 o	 persoal	 contratado	 debidamente	 afiliado	 á	
Seguridade	Social	e	ao	corrente	no	pago	das	cotas	correspondentes,	quedando	totalmente	
exento	o	Concello	de	calquera	obriga	ao	respecto	e	podendo	esixir	en	calquer	momento,	
se	 o	 estima	 oportuno,	 os	 documentos	 de	 cotización	 debidamente	 dilixenciados	 pola	

Seguridade	Social.	
A	 listaxe	 do	 persoal	 que	 a	 empresa	 adxudicataria	 poña	 a	 disposición	 do	 servizo	

deberá	ser	presentada	ao	Concello	con	anterioridade	ao	inicio	da	súa	actividade,	para	que	
este	 comprobe	 o	 cumprimento	 da	 normativa	 e	 dea	 o	 visto	 e	 prace	 ou	 realice	 cantas	

puntualizacións	considere	oportunas.	
Será	 responsabilidade	 da	 empresa	 adxudicataria,	 en	 caso	 de	 baixa	 por	

enfermidade,	 permiso	 regulamentario	 ou	 vacacións	 dalgún	 dos	 profesionais,	
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·	
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substituílo	 por	 outro	 de	 equivalentes	 características,	 nivel	 profesional	 e	 perfil	 adecuado	
para	desenvolver	as	tarefas	e	funcións	do	substituído.	

En	caso	de	comportamento	indebido,	faltas	moi	graves,	faltas	graves,	faltas	leves	
reiteradas	ou	incumprimento	das	labores	a	desenvolver	polo	persoal	contratado	pola	

empresa	 adxudicataria,	 o	 Concello	 poderá	 esixir	 a	 substitución	 de	 dito	 persoal,	 petición	
que	deberá	ser	atendida	polo	adxudicatario.	

A	empresa	adxudicataria	responsabilizarase	de	dar	cumprimento,	pola	súa	conta,	
ás	disposicións	 legais	en	materia	de	Prevención	de	Riscos	 Laborais,	que	deberán	 ser	

acreditadas	 perante	 o	 Concello	 por	 medio	 da	 presentación	 do	 correspondente	 Plan	 de	
Prevención	no	prazo	de	1	mes	dende	a	data	da	adxudicación	definitiva.	

12.1-	EXECUCIÓN	DAS	OBRA	DE	MELLORA	E	ADAPTACIÓN	

A	 execución	 das	 obras	 de	 adaptación,	 que	 obrigatoriamente	 deberán	 ser	 realizadas	 polo	
adxudicatario,	realizaranse	de	acordo	ao	proxecto	deseñado	por	este,	en	base	ao	anteproxecto	
presentado	na	fase	de	licitación,	a	su	vez	en	base	al	encargado	por	el	Concello,	anteriormente	
a	 la	apertura	del	Cámping	y	contarán	con	 la	 inspección	y	autorización	ó	“visto	bueno”	de	 los	
técnicos	o	personas	que	designe	a	tal	efecto	el	Concello	de	Valdoviño.	

As	obras	de	mellora	que	no	sexan	necesarias	para	o	inicio	da	explotación	poderán	executarse	
durante	o	primeiro	ano	de	explotación	do	camping,	sempre	que	técnicamente	sexa	viable.	

No	 proxecto	 de	 explotación	 (estudo	 económico),	 incluído	 no	 anexo	 IV	 ao	 presente	 prego,	
recóllense	tanto	un	resumo	do	orzamento	orientativo	das	obras	de	adaptación,	como	un	cadro	
de	simulación	de	amortización	do	préstamo,	co	que	supostamente	se	financiarían	as	obras.	

	

Ao	 termo	 do	 prazo	 da	 concesión	 sinalado	 no	 artigo	 5,	 tódolos	 aparatos	 e	 instalacións	
necesarias	 para	 a	 prestación	 do	 servizo,	 en	 particular	 as	 obras	 de	 mellora,	 o	 inventariado	
segundo	o	artigo	8	e	as	aportacións	do	Concello	do	artigo	11	retornarán	ao	mesmo.	As	obras	
de	mellora	 reflectidas	no	artigo	12	pasarán	a	 ser	propiedade	do	Concello	de	Valdoviño;	 sen	
custo	algún	para	o	Concello	de	Valdoviño.	

Todo	o	anteriormente	descrito,	en	estado	de	conservación	e	funcionamento	adecuados.	

ARTIGO	14.-	DOCUMENTACIÓN	A	PRESENTAR	POLOS	LICITADORES	A	EFECTOS	DE	
VALORACIÓN	DAS	OFERTAS	TÉCNICAS,	RELACIONADAS	COA	PRESTACIÓN	DO	SERVIZO	

(Sobres	B	e	C)	

O	 sobre	 B	 subtitularase	 “OFERTA	 CRITERIOS	 NON	 VALORABLES	 MEDIANTE	 FÓRMULA	
MATEMÁTICA”,	incluirá	unha	memoria	de	explotación,	no	que	se	desglose	e	xustifique	a	súa	
oferta	en	relación	cos	criterios	de	valoración	non	cuantificables	mediante	fórmulas,	senón	que	
dependan	dun	xuízo	de	valor,	e	incluirá	tamén	un	anteproxecto	das	obras	de	adaptación	das	
instalacións	á	normativa	técnica	e	sectorial	de	aplicación.	

A	 documentación	 correspondente	 ao	 sobre	 B,	 deberá	 presentarse	 en	 dous	 documentos	
encadernados	(memoria	de	explotación	e	anteproxecto	das	obras	de	adaptación,	de	forma	
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independiente)	de	xeito	que	non	sexa	posible	mover	as	súas	follas,	cos	criterios	de	valoración	
recollidos	no	Prego	de	Cláusulas	Administrativas	e	cunha	folla	índice	da	oferta	técnica.	

Todos	os	 licitadores	deberán	presentar	no	sobre	B	o	contido	sinalado	anteriormente.	Non	se	
admitirá	ningunha	oferta	que	non	inclúa	a	seguinte	documentación:	

.	A	memoria	de	explotación	do	servizo.	

.	O	anteproxecto	das	obras	de	adaptación.		

A	 memoria	 e	 o	 anteproxecto	 vinculará	 ao	 licitador	 que	 resulte	 adxudicatario	 do	 contrato	
durante	 toda	 a	 vixencia	 do	mesmo	 e	 deberá	 conter,	 cando	menos,	 os	 subapartados	 que	 se	
relacionan:	

a)	 Memoria	 de	 explotación	 do	 servizo	 (65	 puntos),	 distribuído	 do	 seguinte	 xeito	 por	
subapartados:	

I. Organización	xeral	do	servizo:	tempada	de	apertura	do	cámping	(como	mínimo	será	de	
1	 de	 xuño	 a	 30	 de	 setembro),	 no	 que	 se	 valorará	 a	 proposta	 sobre	 ampliación	 de	
apertura	 de	 prestación	 do	 servizo	 de	 aloxamento	 no	 cámping,	 a	 xestión	 eficiente	 das	
instalacións	con	redución	de	consumos,	a	forma	de	velar	pola	seguridade	das	persoas	e	
os	bens	nas	instalacións.	

II. Organización	dos	medios	humanos:	que	incluirá	a	relación	de	todo	o	cadro	de	
persoal	proposto	para	a	prestación	do	servizo,	perfiles	profesionais,	tipo	de	contrato	a	
formalizar	cos	diferentes	traballadores,	indicando	se	se	contratarán	a	xornada	completa	
ou	a	media	xornada	e	tarefas	a	encomendar	a	cada	un	deles.	Este	plan	deberá	garantir	o	
número	de	persoal	adecuado	para	a	prestación	de	todo	o	servizo.	

III. Medidas	 de	 carácter	 ambiental,	memoria	 de	 xestión	 de	 residuos,	 control	 de	
ruidos,	aforro	enerxético	e	educacion	ambiental.	

IV. Programa	 de	 limpeza,	 mantemento	 e	 conservación	 das	 instalacións	 (aseos,	
duchas,	 oficina	 de	 entrada,	 bar-comercio,	 almacéns	 e	 zona...)	 con	 referencia	 á	
frecuencia	de	limpeza	das	mesmas	e	ás	labores	de	mantemento	(reposición	de	material,	
mobiliario,	pintura,	etc)	que	se	propón	realizar	e	á	súa	periodicidade.	

V. Organización	e	explotación	do	bar-supermercado	na	que	se	faga	referencia	ao	
horario	de	apertura,	persoal,	listaxe	de	prezos,	actividades	que	se	propón	realizar.	

VI. Descripción	dos	servizos	adicionais,	programa	de	animación	a	ofertar,	técnicas	
de	 atración	de	usuarios	 e	 colaboración	na	promoción	 turística	do	 concello:	 no	que	 se	
valorarán	 as	 propostas	 de	 actividades	 encamiñadas	 á	 promoción	 da	 actividade	 e	 á	
captación	de	usuarios,	así	como	de	colaboración	co	Concello	na	promoción	turística	do	
concello.	 Actividades	 como	 convenios	 con	 escolas	 de	 surf	 para	 organización	 de	
actividades,	actividades	de	educación	ambiental,	rutas	organizadas,	paseos	en	bicicleta,	
etc;	 asi	 mesmo,	 previa	 comunicación	 e	 consecuentemente	 aprobación	 polo	 Concello,	



	

	

poderanse	 organizar	 torneos	 de	 fútbol	 sala,	 baloncesto,	 tenis	 e	 outras	 actividades	 a	
xuízo	do	ofertante	nas	instalacións	municipais	(todos	eles	valorables).	

Presentación	da	memoria	de	explotación:		

Esta	memoria	de	explotación	deberá	presentarse	debidamente	encadernado	en	papel	DIN-A4	
con	 interlineado	 de	 1,5	 liñas,	 tipo	 de	 letra	 Arial	 e	 tamaño	 de	 fonte	 11	 e	 en	 formato	 dixital	
(arquivo	pdf	en	soporte	CD).	A	súa	extensión	non	poderá	exceder,	en	ningún	caso,	de	oitenta	
páxinas	excluída	a	portada.	

De	acordo	co	disposto	no	apartado	regulador	dos	criterios	de	valoración	das	ofertas	recollido	
no	Prego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares:	

Non	se	valorarán	os	documentos	que	non	se	axusten	a	este	formato,	a	súa	extensión	non	se	
axuste	 ao	 número	 máximo	 de	 páxinas	 establecidas	 en	 liñas	 superiores	 ou	 non	 se	 atope	
organizado	nos	apartados	enumerados	nesta	sección.	Aínda	que	se	verificará	si	corresponde	a	
exclusión	da	oferta	por	non	adecuarse	aos	mínimos	exixidos	no	prego.	

b)	Anteproxecto	de	obras	de	adaptación	e	de	mellora	

O	anteproxecto	deberá	conter,	como	mínimo,	para	optar	ao	concurso	convocado,	as	inversións	
necesarias	 para	 acometer	 as	 obras	 de	 adaptación	 das	 instalacións	 existentes	 á	 normativa	
vixente.	 Indicaranse	 de	 forma	 xeral	 as	 obras	 de	 adaptación	 e	 reforma	 das	 instalacións	 á	
normativa	 sectorial	 (en	 especial	 atención	 á	 normativa	 de	 turismo),	 á	 normativa	 sobre	
seguridade	 de	 utilización	 e	 accesibilidade,	 seguridade	 contra	 incendios,	 salubridade,	
electricidade,	etc…	O	adxudicatario	final	deberá	presentar	un	proxecto	redactado	por	técnico	
competente,	onde	se	desenvolvan	as	ideas	reflictidas	no	anteproxecto.	

O	anteproxecto	dividirase	en	dúas	partes	diferenciadas:	

I. Obras	 de	 adaptación	 do	 cámping	 á	 normativa	 vixente	 de	 aplicación	 (non	 será	
puntuable	aefectos	do	concurso).	

II. Obras	 de	 mellora	 das	 instalacións	 existentes	 ou	 de	 ampliación	 segundo	 a	
seguintedistribución:	

a. Mellora	da	urbanización	interior.	
b. Mellora	da	sinalización	interior	(vertical,	horizontal,	etc.).	
c. Mellora	da	fachada	principal	e	acceso	á	instalación.	
d. Mellora	 e	 ampliación	 das	 instalacións	 de	 restauración	 existentes	

(inclúese	 neste	 apartado	 a	 posibilidade	 de	 reorganizar	 os	 usos	 das	
edificacións	existentes).	

e. Instalación	de	elementos	permanentes	(bungalows,	etc…).	
f. Outras	actuacións	propostas	polo	concursante.	

Presentación	do	memoria	proyecto	licitador	anteproxecto:		

O	 anteproxecto	 deberá	 presentarse	 debidamente	 encadernado	 en	 papel	 DIN-A4	 con	
interlineado	de	1,5	liñas,	tipo	de	letra	Arial	e	tamaño	de	fonte	11	e	en	formato	dixital	(arquivo	



	

	

pdf	en	soporte	CD).	A	súa	extensión	non	poderá	exceder,	en	ningún	caso,	de	corenta	páxinas	
excluída	a	portada.	
Os	 planos	 deberán	 ir	 en	 papel	 DIN-A3,	 e	 non	 computarán	 no	 número	 máximo	 de	 páxinas	
indicado	anteriormente.	

De	acordo	co	disposto	no	apartado	regulador	dos	criterios	de	valoración	das	ofertas	recollido	
no	Prego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares:	
Non	se	valorarán	os	memorias	proxectos	que	non	se	axusten	a	normativa	vigente	y	sectorial.	

Non	se	valorarán	os	anteproxectos	que	non	se	axusten	a	este	formato,	a	súa	extensión	non	se	
axuste	 ao	 número	 máximo	 de	 páxinas	 establecidas	 en	 liñas	 superiores	 ou	 non	 se	 atope	
organizado	nos	apartados	enumerados	nesta	sección.	Aínda	que	se	verificará	si	corresponde	a	
exclusión	da	oferta	por	non	adecuarse	a	normativa	sectorial	ou	condicionantes	establecidos	no	
anteproxecto	elaborado	pola	Administración.	

En	referencia	a	valoración	do	punto	II)	e,	deberá	especificarse	en	documento	que	se	incluirá	no	
sobre	 B	 a	 instalación	 de	 bungalows,	 como	 mellora	 (non	 sendo	 obrigatoria	 a	 súa	 oferta),	
facendo	referencia	aos	seguintes	apartados:	Adecuación	co	entorno,	calidade	e	maior	número	
de	bungalows	 (como	máximo	4).	Virán	 incluídos	no	anteproxecto	das	obras	de	adaptación	e	
mellora.	

Se	se	desexa	ofertar	esta	mellora,	 incluirase	aparte	do	proxecto	de	explotación	(virá	 incluído	
no	anteproxecto;	 	descrición	detallada	do	modelo	de	bungalow	proposto,	con	 fotografías	do	
mesmo,	 especificando	 marca,	 modelo,	 tamaño,	 características	 e	 materiais,	 así	 como	 a	 súa	
adaptación	ao	entorno.	

O	 número	 máximo	 de	 bungalows	 que	 se	 valorarán	 será	 de	 4,	 deberán	 ter	 unhas	 medidas	
máximas	de	7	x	10	m,	non	podendo	ocupar	cada	bungalow	máis	dunha	parcela;	os	bungalows,	
se	se	contempla	na	oferta	do	adxudicatario,	deberán	de	instalarse	nun	prazo	máximo	de	1	ano,	
a	 contar	 dende	 o	 día	 seguinte	 ao	 inicio	 da	 explotación	 do	 camping,	 correndo	 por	 conta	 do	
adxudicatario	os	custos	de	instalación	das	mesmas.	

En	 caso	 de	 ofertarse	 algún	 bungalow	 polo	 adxudicatario	 na	 súa	 oferta	 estos	 revertirán	 ao	
Concello,	que	pasará	a	ser	propietario	dos	mesmos	sen	aboar	custo	algún	por	eles	unha	vez	
finalice	a	prestación	do	servizo.	

O	 sobre	 C	 subtitularase:	 “OFERTA	 ECONÓMICA	 E	 CRITERIOS	 EVALUABLES	 MEDIANTE	
FÓRMULAS”	

Este	sobre	conterá	referencia	ao	canón	a	ofertar		

· A	 oferta	 ou	 proposta	 económica;	 deberá	 facerse	 constar	 o	 	 canon	 anual	 a	 abonar	
segundo	 modelo	 que	 se	 inclúe	 no	 Anexo	 II	 do	 Prego	 de	 Cláusulas	 Administrativas	
Particulares.	



	

	

As	 puntuacións	 e	 valoracións	 dos	 diferentes	 apartados	 descritos	 anteriormente	 e	 que	 se	
incluirán	no	sobre	B	e	C	recóllense	no	Prego	de	Cláusulas	Administrativas.	
Todas	as	melloras	propostas	nas	distintas	seccións	deste	apartado	polo	concesionario	na	súa	
oferta	revertirán	ao	Concello,	que	pasará	a	ser	propietario	das	mesmas	sen	aboar	custo	algún	
por	elas	unha	vez	finalice	a	prestación	do	servizo.	

Non	se	admitirá	ningún	produto	de	segunda	man	en	ningunha	das	melloras	propostas	neste	
apartado.	 O	 licitador	 elaborará	 a	 oferta	 técnica	 sobre	 a	 premisa	 da	maior	 claridade	 posible	
para	a	súa	comprensión	e	comparación	homoxénea	con	outras.	

Asemade,	incluirase	xunto	coa	oferta	económica	un	estudo	económico	xustificativo	dos	custos	
e	rendementos	que,	segundo	os	propios	criterios	estimativos	do	licitador,	comporte	a	xestión	
do	servizo	durante	o	primeiro	ano	e	unha	proxección	dos	mesmos	para	o	 resto	dos	anos	de	
duración	da	concesión.	Este	estudo	non	será	obxecto	de	valoración	pero	a	súa	non	 inclusión	
suporá	 a	 inadmisión	 da	 oferta.	 Do	 mesmo	 xeito,	 non	 serán	 vinculantes	 os	 defectos	 que	
conteña	o	estudo	económico,	nin	repercutirán	no	Concello	de	Valdoviño.	

Este	 estudo	 económico	 xustificativo	 do	 sistema	 de	 financiación	 e	 cálculo	 dos	 custos	 de	
prestación	 do	 servizo	 desglosarase	 segundo	 o	 recollido	 anteriormente	 e	 especificaranse	
claramente	os	prezos	unitarios	das	partidas.	

Valdoviño,	9	de	xuño	2017.	 	



	

	

ANEXO	I	
TARIFAS	A	EXIXIR	POLA		PRESTACIÓN	DE	SERVIZOS	POR	UTILIZACIÓN	DAS	INSTALACIÓNS	NO	

CAMPAMENTO	MUNICIPAL	DE	TURISMO	DE	2ª	CATEGORÍA	DE	VALDOVIÑO.	

.	
Obrigados	os	pago.	

Están	obrigados	ao	pago	do	prezo	público	regulado	nesta	Ordenanza	quenes	se	beneficien	dos	
servizos	 e	 actividades	 prestadas	 ou	 utilización	 das	 instalacións	 as	 que	 se	 refire	 o	 artigo	
anterior.	

Contía.	

1.	A	contía	será	fixada	na	tarifa	contida	no	apartado	seguinte,	para	cada	un	dos	distintos	
servizos	ou	actividades	ou	aproveitamentos,	(	non	se	inclúe		I.V.E.	nestas	tarifas).	

A)	TARIFA	PARA	CONTRATOS	POR	DÍAS	

Parcela	 14,50	€	

Bungalow	 90,00	€	

Electricidade	 4,50	€	

Auga	 	

Autocaravana	 8,00	€	

Moto	 2,40	€	

Coche	 3,50	€	

Caravana	 5,50	€	

Tenda	grande	 6,00	€	

Tenda	pequena	 4,20	€	

Adultos	 4,00	€	

Nenos	 2,60	€	

Mascotas	 2,50	€	

REGRAS	A	APLICAR	NESTA	TARIFA	
1.	 Entenderase	 por	 xornada	 o	 período	 de	 tempo	 comprendido	 entre	 as	 12:00	 horas	 de	

cada	 día	 ata	 as	 12:00	 horas	 do	 día	 seguinte.	 Se	 a	 permanencia	 non	 acadara	 unha	
xornada	 completa	 esixiranse	 as	 anteriores	 cotas	 sen	 redución	 algunha,	 por	 seren	
mínimas.	

B) TARIFAS	PARA	CONTRATOS	TRIMESTRAIS	
a) Por	cada	caravana	meses	de	xuño,	xullo	e	agosto....................624,	25€	

C) TARIFAS	PARA	CONTRATOS	SEMESTRAIS	



	

	

a) Por	cada	caravana	dende	Semana	Santa	ata	fin	de	agosto........832,35€	
D) TARIFAS	PARA	CONTRATOS	ANUAIS	

a) Por	cada	caravana.....................................................................1040,40€	
REGRAS	A	APLICAR	NESTA	TARIFA	
1º)	Neste	prezo	inclúese	tenda,	caravana,	autocaravana,	un	matrimonio	ata	tres	fillos,	

coche	e	electricidade.	
E)	TARIFAS	POR	SERVIZOS	EXTRAORDINARIOS	

a) Polo	uso	da	lavadora......................................................3,50€	
b) Polo	uso	da	secadora......................................................3,50€	 	



	

	

ANEXO	II	
PERSOAL	

COSTE	DE	PERSONAL	DEL	“CAMPING	A	LAGOA"	DE	VALDOVIÑO	Adjuntado	

desde	el	Estudio	Económico	para	la	Explotación	del	camping.	

Os	postos	serán	ocupados	a	xornada	completa.	

																	RECEPCIONISTA							2	PERSONAS						10.043,03	€																									
CAMARERO/A											2	PERSONAS						10.217,39	€																		VIGILANTE															1	
PERSONA									5.482,16	€																		LIMPIEZA																	1	PERSONA									
5.117,97	€																		Total	Personal																																		30.920,55	€ 

																		 	



	

	

ANEXO	III.	
CAUSAS	DE	CADUCIDADE	DA	CONCESIÓN			

Las	causas	de	caducidad	de	la	concesión,	además	de	lo	recogido	en	los	apartados	31,	32,	33	y	
34	del	Pliego	de	clausulas	administrativas	particulares	del	Camping	Municipal	del	Concello	de	
Valdoviño.	

Son:	

1.-	Impago	del	canon	que	debe	hacer	efectivo	el	adjudicatario	del	concurso	para	la	explotación	
del	Camping.	

2.-	Por	deficiente	gestión	del	servicio,	actuaciones	no	aprobadas	por	el	Excmo.	Concello	de	
Valdoviño	que	puedan	dañar	la	imagen	del	Concello	y/o	lesionar	los	derechos	e	intereses	de	
los	ciudadanos	del	mismo	y	por	lo	descrito	en	el	apartado	35.	Prerrogativas	do	Concello,	el	cual	
se	transcribe	literalmente	desde	el	Pliego	de	clausulas	administrativas:	

35.	Prerrogativas	do	Concello.	
O	órgano	de	contratación	do	Concello	ostenta	a	prerrogativa	de	interpretar	o	contrato	obxecto	
do	presente	Prego	e	 resolver	as	dúbidas	que	ofreza	o	 seu	cumprimento.	 Igualmente	poderá	
modificar,	 por	 razóns	 de	 interese	 público,	 o	 contrato	 celebrado	 e	 lembrar	 a	 súa	 resolución,	
dentro	 dos	 limites	 e	 con	 suxección	 aos	 requirimentos	 e	 efectos	 sinalados	 na	 lexislación	 de	
contratos	das	administracións	públicas.	
Os	acordos	e	resolucións	ditados	ao	efecto,	que	serán	adoptados	con	audiencia	do	contratista	
e	 cando	 así	 se	 requira	 na	 lexislación	 aplicable,	 previo	 informe	 de	 secretaria,	 serán	
inmediatamente	executivos	e	porán	fin	á	vía	administrativa.	

ANEXO	IV.	
LEVANTAMIENTO	TOPOGRAFICO	

Adjuntado	del	reflejado	en	el	Estudio	Económico	de	Explotación.		



	

	

	
ANEXO	V	


