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I.- DISPOSICIÓNS XERAIS 

 

1. ANTECEDENTES E SITUACIÓN ACTUAL 

O Concello de Valdoviño conta dentro das súas propiedades cunha edificación situada nas 
inmediacións da praia da Frouxeira destinada a cafetaría, cunha superficie construída de 93 m2. 

Esta edificación foi construída pola Dirección Xeral de Costas (Ministerio de Medio Ambiente), 
formando parte do proxecto denominado “Acondicionamento  ambiental y mejora de servicios en 
la playa de A Frouxeira. 1ª Fase T.M. Valdoviño (A Coruña)”, sendo finalizada no ano 2007 e 
cedida a súa explotación e mantemento a finais de 2008.  

A cafetaría sitúase próxima ao posto de socorrismo existente na Praia e ao paseo marítimo, entre 
as dunas e o aparcadoiro principal. De planta rectangular, conta no seu interior cunha zona de 
mesas, unha barra e un pequeño almacén. Os baños ubícanse sobre a fachada norte, con acceso 
independente e directo desde o exterior. Contan cun aseo para cada sexo, sendo un deles 
adaptado para minusválidos, e dous lavabos con espello. Sobre as fachadas sur e oeste existe un 
soportal a modo de terraza, que permite a expansión do edificio cara o exterior, cuberto cunha 
pérgola con posibilidade de situar sobre a mesma calquera elemento lixeiro para mitigar a acción 
do sol.   

En canto ao mobiliario existente, a zona interior posúe un total de 7 mesas de madeir de 1,00 x 
0.80 m, 1 mesa de 1,50x0,80 m e un total de 28 cadeiras tamén de madeira. No exterior e 
próximas ao acceso dos aseos, existen 3 mesas de 2,00 x 0,80 m, cos seus correspondentes 
bancos.   

Próximo á cafetaría e ao aparcadoiro principal, ubícase un edificio de Aseos públicos de, 
aproximadamente, 50 m2,  incluido na actuación da Demarcación de Costas do ano 2007 e 
dividido en espazo de homes e mulleres. No baño de homes inclúese o seguinte equipamento: 

- 4 urinarios e 1 lavabo exterior, con dispensador de toallas de man.  

- 1 váter. 

- 1 váter habilitado para minusválidos, que inclúe lavabo e dispensador de toallas de man.  

No baño de mulleres inclúese o seguinte:  

- 3 lavabos, con dispensador de toallas de man. 

- 1 almacén.  

- 1 váter. 

- 1 váter habilitado para minusválidos, que inclúe lavabo e dispensador de toallas de man. 

Cada váter está dotado un dispensador de papel hixiénico e un cesto para o lixo.  

No Anexo A preséntanse fotografías dos edificios mencionados.  
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2. OBXECTO DE CONTRATO 

O obxecto da contratación que rexe este prego é a explotación do servizo de cafetaría da Praia da 
Frouxeira e o de mantemento dos aseos públicos próximos á mesma e ó aparcamento central: os 
anexos ao actual edificio da cafetaría e os ubicados no extremo leste do aparcamento (zona 
rotonda). 

Formarán parte do obxecto do contrato, constituindo obriga para o contratista adxudicatario, a 
custodia das chaves, limpeza, mantemento e xestión para o uso público dos aseos públicos 
citados. Remárcase a condición de aseo público dos baños contiguos ao espazo da cafetaría, polo 
que terán libre acceso desde o exterior como ata agora.  

3. DURACIÓN DO CONTRATO 

Aseos públicos 

Cafetaría 
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 A duración do contrato será de TRES ANOS, a partir da data de formalización do contrato en 
documento administrativo.  

Non obstante, o contrato poderá prorrogarse por prazo máximo de 1 ano. A prórroga farase de 
maneira expresa mediante acordo do órgano competente.  

4. TIPO DE LICITACIÓN 

Adxudicarase o contrato á oferta económicamente máis ventaxosa, co prezo como único criterio 
de adxudicación, establecéndose como prezo mínimo 500 € mensuais, IVE excluido. 

5. CONDICIÓNS DE PAGO 

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 por 
adiantado 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. 

Establécese unha garantía definitiva por importe de 3.000 €, que lle será devolta tralo prazo de 
garantía. 

6. CONDICIÓNS XERAIS 

Este contrato non implicará a cesión do dominio público nin das facultades dominicales do 
Concello e outorgarase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.  

A explotación das instalación levarase a cabo baixo o exclusivo risco e responsabilidade do 
adxudicatario do contrato.  

A adxudicación do contrato no exime ao seu titular de presentar a Declaración Responsable ante 
a Área Provincial da Axencia de Turismo de Galicia e presentar a alta no Rexistro sanitario da 
Consellería de Sanidade según a normativa vixente, así como a obtención de licenza e permisos 
do Concello e doutros organismos competentes. Deberá someterse á normativa sobre 
abastecemento de auga, recollida de lixo, limpeza, horario de peche e exposición pública de lista 
de prezos. O adxudicatario deberá acreditar ter recibido formación axeitada en materia de hixiene 
alimentaria e cumprir coas normas de sanidade.  

Non se permitirán acotacións de paso público nin casetas de elementos portátiles ou de uso 
particular.  

A adxudicación quedará condicionada á obtención por parte do Concello de todas as autorizacións 
necesarias para a apertura da cafetaría previo informe dos servizos técnicos municipais, sen que 
en ningún caso poida procederse á apertura sen contar coas mesmas. O adxudicatario renunciará 
a calquera tipo de indemnización no caso de que ditas autorizacións non foran favorables e non 
puidera procederse á apertura da cafetaría.  

7. OBRIGAS ESENCIAIS DO CONTRATO 

ASPECTOS XERAIS 
O adxudicatario terá a obriga esencial de presentar no Concello a alta no Imposto sobre 
Actividades Económicas da explotación da cafetaría, no epígrafe correspondente ao obxecto 
deste contrato no ámbito territorial onde se exerza, a alta no Rexistro Sanitario da Consellería de 
Sanidade e a Declaración Responsable na Área Provincial da Axencia de Turismo de Galicia, no 
prazo dun mes a contar desde a firma do contrato.  

Deberá, ademais, presentar a solicitude de alta no servizo de auga, saneamento e electricidade.  
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 O adxudicatario está obrigado ao pago do canon que figure na proposta económica.  

Cando finalice o prazo contractual, o adxudicatario deberá entregar as instalación en perfecto 
estado de conservación, extremo que será comprobado por parte do Concello un mes antes da 
finalización da prestación do servizo. Todas as obras ou instalacións de carácter fixo que o 
contratista realizara durante o período de vixencia do contrato pasarán a titularidade do Concello. 
Para a realización de ditas obras deberase solicitar e obter do Concello a correspondente licenza 
municipal e autorizacións sectoriais previas.  

Por outra banda, poderán ser retiradas polo adxudicatario as instalacións e mobiliario que teñan 
un carácter móbil e que foran aportadas por él durante o período de vixencia do contrato para o 
correcto desenvolvemento da actividade.   

O adxudicatario queda obrigado a realizar as obras necesarias para a posta en marcha do servizo, 
previa licencia municipal, e a manter en bo estado as instalacións, dispoñendo do correspondente 
seguro de responsabilidade civil.  

Os gastos de conservación da instalación, durante o período de duración do contrato, correrán a 
cargo do adxudicatario, así como as reparacións dos danos causados polo uso das instalacións.  

MANTEMENTO DOS ASEOS PÚBLICOS 
O adxudicatario terá a obriga de limpar e manter en perfecto estado de uso todos os días do ano 
os aseos contiguos á cafetaría e os ubicados no extremo leste do aparcamento (zona rotonda).Os 
aseos son de carácter público, polo que o adxudicatario non pode limitar o acceso aos mesmos.  

Aparte do equipamento, propio do aseo, o adxudicatario deberá dotar e reponer ao mesmo de: 
xabón, papeleira con tapa, papel hixiénico e calquera outro elemento necesario para o uso do 
mesmo. Deberanse limpar, cando menos, ás 12:00 h, 16:00 h e ao peche da cafetaría. Quedará 
exposta en cada aseo unha folla de control de limpeza que reflexe a hora e firma do encargado da 
limpeza, que deberá quedar debidamente cumprimentada en cada xornada.  

Os baños non poderán permanecer pechados por avaría máis dunha hora. No interior do aseo 
disporase á vista dos usuarios das normas de conducta relativas ao aproveitamento da auga e 
utilización do xabón. Ao longo de cada xornada, o adxudicatario deberá realizar as tarefas de 
limpeza necesarias para manter en perfecto estado de uso os aseos , repoñendo no seu caso os 
elementos precisos.  

APERTURA E HORARIO 
A cafetaría e os aseos deberán permanecer abertos todo o ano. Durante os meses de novembro a 
xaneiro, inclusive, poderá permanecer pechada os luns e martes, debendo adaptarse en canto a 
horario de apertura ao disposto na normativa autonómica vixente. Como mínimo, establécese o 
seguinte horario de apertura e peche de cafetaría e aseos: de febreiro a outubro (ambos incluídos) 
de 9:00 a 22:00 horas, e de novembro a xaneiro (ambos incluídos) de 10:00 a 20:00 horas. 

TERRAZAS 
Permitirase a instalación de mesas coas súas correspondentes cadeiras na zona habilitada para 
iso, acorde á súa superficie.  

XESTIÓN DO SERVIZO 
O adxudicatario terá a obriga de explotar o servizo de cafetaría con suxeición ao disposto neste 
prego e de acordo cunha correcta práctica profesional. 

Permitirá o libre acceso ao local, sen prexuízo da aplicación das normas que regulan o dereito de 
admisión en locais de pública concorrencia.  

O contratista deberá contratar ao persoal necesario para a axeitada prestación do servizo, de 
acordo co disposto nos pregos da licitación. O persoal dependerá exclusivamente do contratista e 
este asumirá todos os dereitos  e obrigas inherentes á súa condición de empresario e deberá 
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 cumprir as disposicións vixentes en materia laboral, de Seguridade Social e Seguridade e Saúde 
no traballo cara ó persoal ó seu cargo.  

O contratista aportará a vaixela e demais enseres necesarios para a explotación do servizo.  

Observará cos usuarios do servizo unha conduta de respecto e consideración, e esixirá dos 
mesmos o cumprimento do regulamento de uso.  

Permitirá en calquera momento que os técnicos municipais poidan inspeccionar o estado e 
conservación dos espazos e instalacións e bens do Concello, así como a prestación do servizo.  

Deberá velar polo mantemento da orde no local, evitando que se produzan altercados de ningún 
tipo. 

SUMINISTROS 
O adxudicatario deberá aboar todos os gastos de auga, electricidade, teléfono e demais servizos 
correspondentes ao local que se concede, según contadores. Antes do inicio da actividade deberá 
presentar a alta nos servizos de abastecemento de auga, saneamento municipal e enerxía 
eléctrica.  

VENDA DE PRODUTOS 
O adxudicatario deberá cumprir as condicións de exposición e manipulación de alimentos que a 
continuación se indican a fin de garantir a saúde dos consumidores:  

- En caso de alimentos que requiran unha conservación en temperaturas determinadas 
(conxelación ou refrixeración) deberán posuír a maquinaria precisa para garantir a 
axeitada temperatura de frío en calquera espazo do establecemento, debendo 
colocarse en vitrinas que impidan a súa manipulación e evitar o contacto co sol e a 
calor, mediante a instalación de toldos necesarios para o seu illamento, e a súa 
exposición deberá facerse no seu interior sen contactdo directo co ambiente e o 
público.  

- Está prohibida a almacenaxe de alimentos incompatibles ou de cantidades excesivas 
deles que puideran provocar o seu deterioro e perda de condicións hixiénicas. En 
todo caso, queda absolutamente prohibida a súa almacenaxe no chan, debendo 
sempre colocarse en estanterías pechadas ou arcóns illados do ambiente e a calor.  

- Non poderán almacenarse no interior da cafetaría materiais de carácter nocivo, 
insalubre ou perigoso para a saúde pública, nin se realizarán vertidos ou depósitos 
de residuos no seu interior.  

É obrigada a instalación no local dun cartel con indicación do horario de apertura, así como da 
lista de prezos dos produtos servidos, en lugar perfectamente visible aos clientes, indicando o 
IVE aplicable.  

Igualmente, o establecemento disporá en todo momento de follas oficiais de reclamación, 
autorizadas polo organismo oficial competente, a disposición de calquera cliente que as solicite.  

En todo caso, o establecemento deberá cumprir toda a normativa de sanidade e consumo, 
especialmente no referido á manipulación e conservación dos alimentos.  

Os responsables da cafetaría terán na mesma documentación relativa aos alimentos que 
expenden, certificados sanitarios, facturas de proveedores e demais documentos de control, 
cando así o soliciten os organismos encargados de inspección.  

LIMPEZA 
A zona manterase en perfecto estado de limpeza. Haberá que dotar a instalación de, cando 
menos, dúas papeleiras exteriores, distribuidas axeitadamente e con capacidade suficiente para 
almacenar os desperdicios de dúas xornadas, debendo ser baleiradas todos os días polo 
persoal do adxudicatario. 
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 No interior do establecemento, o lixo será depositado en recipientes de recollida selectiva 
tapados e con bolsas no interior para evitar o contacto entre desperdicios e o recipiente. Á fin de 
cada xornada, o adxudicatario realizará un varrido e limpeza da zona.  

Os desperdicios provenientesdo establecemente e papeleiras serán depositados diariamente polo 
adxudicatario nos contenedores de recollida selectiva máis próximos para a súa retirada polo 
servizo municipal de limpeza.  

OUTROS ASPECTOS 
Queda prohibida a instalación de máquinas de xogo.  

O adxudicatario poderá  incorporarse a calquera programa de Calidade Turística ao que se sume 
o Concello.  

 

 

Valdoviño, Febrero de 2018 
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ANEXO A 
 

FOTOGRAFÍAS DO ESTADO ACTUAL 

 
CAFETARÍA E ASEOS PÚBLICOS CONTIGUOS: 
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ASEOS PÚBLICOS DO APARCADOIRO PRINCIPAL (ZONA ROTONDA): 
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ANEXO B 
 

INVENTARIO DE BENS 

 
O inventario de bens que se atopan en bo estado e quedarían a disposición do adxudicatario é o 
seguinte:  

- Barra de madeira 

- 7 mesas de madeira de 1,00x0,80 m 

- Mesa de madeira de 1,50x0,80 m 

- 28 cadeiras de madeira 

- No exterior atópanse 3 mesas de madeira de 2,00x0,80 m co seus correspondentes 
bancos. 


