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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO I
DISPOSICIÓNS XERAIS

ARTIGO  1.-  OBXECTO  DO  PREGO  DE  CLÁUSULAS.   CARÁCTER  DE  SERVIZO 
PÚBLICO LOCAL.

O obxecto do presente prego de cláusulas é regular o contrato de concesión  administrativa 
do servizo  público  municipal  de recollida,  retirada,  transporte,  inmobilización,  depósito  e 
custodia  de  vehículos  e  outros  obstáculos  das  vías  públicas,  a  adxudicar  mediante 
procedemento aberto con pluralidade de criterios, e tramitación anticipada de gasto. 

Dentro deste servizo público municipal inclúense en todo caso os seguintes: 

a)  Recollida,  retirada,  transporte,  depósito  e  custodia  de  vehículos  indebidamente 
estacionados  nas  vías  públicas  urbanas  que,  conforme  ás  disposicións  vixentes  sobre 
circulación,  vehículos  a  motor,  tráfico  e  seguridade  vial  e  a  ordenanza  municipal  de 
circulación, teñan que ser retirados das vías públicas en cumprimento das ordes recibidas 
da Policía Local.

b) A recollida, retirada, transporte, depósito e custodia dos vehículos abandonados nas vías 
públicas a requirimento da Policía Local.

c)  A  captura,  retirada,  transporte,  depósito  e  custodia  de  vehículos  embargados  polo 
Concello  de Pontevedra,  previo  cumprimento  dos requisitos  e formalidades  establecidos 
legal e regulamentariamente. 

d)  O  depósito  e  custodia  de  vehículos  a  requirimento  da  Autoridade  xudicial  ou 
administrativa cursado a través do órgano do Concello competente.  

e)  A  retirada  de  vehículos,  aínda  que  estean  debidamente  estacionados,  que  resulte 
indispensable trasladar con motivo de procesións, festas, actos públicos, obras públicas, etc. 
por orde do Concello a través dos seus órganos ou funcionarios facultados para elo. 

f) A retirada e traslado de colectores e obstáculos que perturben gravemente a circulación 
ou impidan o acceso a un servizo público. 

g) A inmobilización de vehículos nos supostos establecidos no Texto articulado da Lei 18/89 
de  tráfico,  circulación  de  vehículos  a  motor  e  seguridade  vial  e  demais  normativa  de 
aplicación. 
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h)  Cobranza   e  xestión  das taxas  que se devenguen  por  cada un  dos conceptos  pola 
prestación dos servizos que constitúen o obxecto deste contrato,  nos termos fixados na 
ordenanza  fiscal  correspondente  do  Concello  de  Pontevedra,  no  prego  de  prescricións 
técnicas, nestes pregos e conforme as instrucións que dite ao Concello de Pontevedra. 

O presente prego de cláusulas administrativas e o prescricións técnicas constitúen a lei do 
contrato e teñen forza vinculante para o Concello  de Pontevedra e o adxudicatario,  con 
suxeición a normativa vixente.

Así  mesmo, o contratista esta obrigado a cumprir  as disposicións  que se establezan na 
normativa municipal que resulte de aplicación actualmente ou que este en vigor en cada 
momento en todo o relativo a estes servizo público municipal. 

• Codificación  correspondente  á  nomenclatura del  Vocabulario  Común de Contratos 
(CPV) de la Comisión Europea:  63700000-6, 63710000-9 ou ou similares.

A ordenación do tráfico de vehículos e persoas nas vías urbanas é competencia municipal 
obrigada segundo os arts. 25.2,b da Lei 7/1985, de Bases de Réxime Local (LBRL), e 85 do 
Real Decreto Lexislativo 339/90, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Tráfico e 
Seguridade Vial.

ARTIGO 2.- NATUREZA XURÍDICA DO CONTRATO.

Esta concesión administrativa de xestión do servizo público municipal en forma indirecta, 
encadrase legalmente no artigo 253 letra a) da Lei 30/2007, de contratos do sector público 
(en adiante LCSP), no artigo 295.4 a) da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia (en 
adiante  LALGA)  e  no  artigo  85.2.a)  da  Lei  7/1985  de  Bases  Reguladora  de  Bases  de 
Réxime Local (en adiante LRBRL)

O  servizo de recollida, retirada, transporte, inmobilización, depósito e custodia de vehículos 
e outros obstáculos das vías públicas que é obxecto de concesión continuará ostentando en 
todo  momento  a  cualificación  de  servizo  público,  cuxa  titularidade  é  do  Concello  de 
Pontevedra,  que  poderá  modificar  as  características  do  servizo  público  por  motivos  de 
interese público de conformidade con este prego e a normativa vixente. 

ARTIGO  3.-  RISCO  E  VENTURA,  E  RESPONSABILIDADE  DO  CONCESIONARIO. 
COBERTURA DE RISCOS.

 
O contrato executarase a risco e ventura do adxudicatario, que asumirá a responsabilidade 
civil,  laboral  e  fiscal  que  derive  da  prestación  do  servizo  público  de  recollida,  retirada, 
transporte,  inmobilización,  depósito  e  custodia  de  vehículos  e  outros  obstáculos  das  vías 
públicas.

No que se refire a responsabilidade civil, o contratista asumirá a plena responsabilidade por 
danos e perdas que lle causen a calquera persoa física e xurídica, que sexa consecuencia 
directa ou indirecta da execución do contrato ou do seu incumprimento, garantindo en todo 
caso  que  queden  cubertas  as  responsabilidades  orixinadas  polas  accións  e  omisións  do 
persoal respecto de terceiros. A estes efectos, obrigase a ter contratado un seguro por un 
capital mínimo de cobertura de 250.000 euros por prexuízo e sinistro.
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O adxudicatario queda obrigado a asegurar os vehículos destinados ao servizo de recollida e 
transporte  de vehículos  e  obstáculos,  ao menos na modalidade  de responsabilidade  civil 
obrigatoria e de accidentes de ocupantes. 

Así  mesmo subscribirá  un  seguro,  que  cubra  os  danos  materiais,  accidentais,  súbitos  e 
imprevisibles que se orixinen nos locais e instalacións para depósito e custodia de vehículos 
contra  danos  a  terceiros,  debendo  figurar  na  mesma  como  suma  asegurada  para  este 
concepto a cantidade mínima de 150.000,00 euros. Este seguro cubrirá os danos por incendio 
aos vehículos depositados. 

En canto a responsabilidade por accidentes, o contratista subscribirá un seguro de accidentes 
que comprenderá todo o persoal durante a totalidade do tempo de prestación do servizo.

Con  carácter previo á posta en funcionamento do servizo obxecto deste contrato presentará 
no servizo de contratación do concello unha fotocopia compulsada das condicións particulares 
e xerais que regularán os seguros a que este artigo se refire  e dos recibos de pagamento das 
primas, debendo manter debidamente actualizada dita documentación. Así mesmo, deberá 
facerse  mención  expresa  nas  pólizas  de  que  non  poderán  ser  canceladas  sen  o 
consentimento expreso do Concello de Pontevedra.

Non se admitirán o establecemento de franquicias nestes seguros. Se realizase franquicias 
deberá de solicitalo expresamente,  e autorizarse con carácter  previo polo Concello.  Se o 
solicita e non se resolve no prazo dun mes polo Concello, enténdeselle denegada a petición. 
Se  se  lle  autorizase  o  establecemento  de  franquicias,  deberá  de  proceder  a  garantir  os 
importes desas franquicias na forma que determine o Concello.

O contratista tramitará a súa costa todas as autorizacións e demais requisitos legais  que 
requira o cumprimento do contrato.

O contratista achegará a súa custa tódolos medios materiais, persoais e técnicos necesarios 
para a perfecta prestación do servizo público de recollida, retirada, transporte, inmobilización, 
depósito e custodia de vehículos e outros obstáculos das vías públicas, sen prexuízo de que o 
Concello  de Pontevedra lle  entregue tres vehículos guindastres que estas afectos a este 
servizo de conformidade co previsto neste prego. A infracción da lexislación sobre seguridade 
social, relacións laborais e dos convenios colectivos aplicables ao cadro de persoal adscrito ó 
servizo  público  de  recollida,  retirada,  transporte,  inmobilización,  depósito  e  custodia  de 
vehículos e outros obstáculos das vías públicas, constituirá causa de resolución do contrato, 
por incumprimento do contratista. 

ARTIGO 4. -DURACIÓN DO CONTRATO. 

O contrato terá vixencia desde a data da resolución de Alcaldía pola que se autoriza a posta 
en funcionamento da xestión do servizo polo concesionario ata o 31 de decembro de 2019. 
As referencias ao prazo inicial de duración do contrato por 8 anos non empecen ao anterior, 
senón que se fai estimativamente, sen que isto signifique que o remate do contrato sexa aos 
8 anos contados desde a data de formalización, senón que será a data fixada, o 31.12.2019. 

Poderase acordar prórrogas por períodos dun ano, ata un máximo de 3 anos máis. Ese 
prazo máximo de 3 anos terá un carácter improrrogable.
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A prórroga  pode  producirse  a  instancia  do  contratista  ou  do  Concello  e  axustarase  as 
seguintes regras: 

a) Se se produce a instancia do contratista, este debe solicitalo tres meses antes de que 
transcorra  o  prazo  de  finalización  do  contrato  ou  das  eventuais  prórrogas  e  debe  ser 
aceptado de modo expreso polo Concello. Se a prórroga se solicita polo adxudicatario e non 
se contesta polo Concello de Pontevedra antes de que venza o prazo de duración, entón 
procede a extinguirse o contrato e enténdese non prorrogado.

b) Se a prórroga se produce a instancia do Concello de Pontevedra bastará un acordo do 
órgano de contratación que deberá ditarse con carácter previo á finalización da duración do 
contrato  ou  das  eventuais  prórrogas.  Está  prórroga  ten  un  carácter  forzoso  para  o 
adxudicatario e non necesita aceptación deste.

c) As prórrogas só se poden acordar por anos.

d)  O  ente  concedente,  transcorrido  o  prazo  de  vixencia  do  contrato  (ou  as  eventuais 
prórrogas se se utiliza esta posibilidade), poderá impor ao contratista unha prórroga forzosa. 
Está prórroga manterase ata que o novo contratista preste o servizo ou se opte por non 
continuar coa prestación do servizo público de recollida, retirada, transporte, inmobilización, 
depósito  e  custodia  de  vehículos  e  outros  obstáculos  das  vías  públicas,  sen  que  poida 
exceder, en todo caso, de 6 meses.

e) O prezo do contrato na prórroga será o establecido na cláusula 18.3 destes pregos. 

O establecemento deste prazo de duración do contrato enténdese, en calquera caso, sen 
prexuízo da facultade municipal de declarar a extinción do contrato, de conformidade co 
previsto no presente prego e na lexislación xeral de aplicación á este contrato.

ARTIGO  5.  –  POSTA  EN  FUNCIONAMENTO  DA  XESTIÓN  DO  SERVIZO  PÚBLICO 
MUNICIPAL.

O contratista ven obrigado a iniciar a efectiva prestación dos servizos obxecto deste contrato 
no prazo máximo de 4 meses, computados desde a data de formalización deste, a cuxo 
efecto deberá comunicalo cunha antelación mínima de quince días naturais e por escrito 
respecto á data prevista para o inicio da xestión, acompañando a comunicación a seguinte 
documentación:

- Características técnicas e planos a escala, de situación e planta, das instalacións 
para  depósito  e  custodia  de  vehículos  e  copia  do  documento  de  compra, 
arrendamento ou outro título que autorice a súa utilización polo contratista para os 
fins  do  contrato.  Dito  local  deberá  contar  cos  permisos  urbanísticos  e 
medioambientais que sexan precisos. 

- Relación  nominal  do  persoal  nos  termos  fixados  neste  prego  que  prestará  os 
servizos  obxecto  deste  contrato.  Acompañaranse  os  permisos  de  conducir 
habilitantes dos traballadores encargados de tal tarefa. 

- Descrición do material inventariable adscrito á oficina (ordenadores, fax, máquinas 
de escribir, teléfono, emisora).
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- Xustificante  de  haber  causado  alta  no  Imposto  de  actividades  económicas  no 
municipio de Pontevedra.

- Xustificación de dispor dos seguros mencionados no artigo 3 deste prego. 

O non inicio do funcionamento do servizo no citado prazo constitúe causa de resolución do 
contrato por causa imputable ao contratista. So se pode autorizar a posta en funcionamento 
se se presentou toda a documentación exposta neste artigo e cumpre co fixado nestes 
pregos e na normativa de aplicación;  en caso contrario,  de que non cumpra,  constituirá 
causa de resolución do contrato por causa imputable ao contratista. 

ARTIGO 6. – NECESIDADES ADMINISTRATIVAS.

Con este contrato tratase por unha banda de reforzar a autoridade municipal en materia de 
tráfico e seguridade vial dotando á Policía Local dun instrumento eficaz para o cumprimento 
da  disciplina  viaria  e  de  medios  favorecedores  da  circulación  nos  entornos  urbanos, 
mellorando  a  fluidez  do  tráfico  e  garantindo  unha  mellor  eficacia  no  cumprimento  das 
normas de aparcamento. Así mesmo tratase de que o Concello cumpra coas obrigas legais 
que esixe a lexislación de tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial. 

ARTIGO 7. –ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

A  prestación  dos  servizos  de  recollida,  retirada,  transporte,  inmobilización,  depósito  e 
custodia  de  vehículos,  colectores  e  obstáculos,  realizarase  polo  contratista  mediante 
vehículos-guindastres adecuados, no ámbito territorial do Municipio de Pontevedra.

ARTIGO 8.- CADRO DE PERSOAL E SUBROGACIÓN.

O adxudicatario deberá contar, como mínimo, cun cadro de persoal adscrito a prestación do 
servizo  público  municipal  de  recollida,  retirada,  transporte,  inmobilización,  depósito  e 
custodia de vehículos e outros obstáculos das vías públicas que sexa necesaria e suficiente 
para a prestación do servizo respectando o disposto pola normativa vixente. 

A  empresa  adxudicataria  estará  obrigada  a  integrar  no  seu  cadro  de  persoal,  ás 
traballadoras e os traballadores da empresa cesante que están adscritos o servizo público 
municipal de recollida, retirada, transporte, inmobilización, depósito e custodia de vehículos 
e outros obstáculos das vías públicas no caso de que fora outra a contratada cuxos datos 
básicos  da  súa  relación  laboral  figuran  como  anexo  II.  A  integración  producirase  nas 
condicións económicas e laborais que a normativa laboral estableza. 
Este cadro de persoal ten o carácter de medio mínimo a adscribir, os condutores deberán 
posuír os permisos de conducir oportunos para o desenvolvemento das súas funcións. 

Con carácter  previo  a iniciación da prestación do servizo público  municipal  de recollida, 
retirada, transporte, inmobilización, depósito e custodia de vehículos e outros obstáculos das 
vías públicas, deberá remitirse ao Concello a relación detallada do persoal, por el asinada, 
do seu cadro de persoal adscrito, na que se incluirá: 

- A identificación de cada traballador,  polo seu nome e apelidos  e NIF,  ou 
documento substitutivo.

- A dedicación de cada un, con especificación do horario de traballo.
- Categoría coa que está contratado e funcións encomendadas. 
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- Especificación do convenio laboral de aplicación e cadro de custos previstos 
por cada un e por tódolos conceptos (salarios, cotizacións seguridade social, 
etc...).

Á relación acompañaranse copias compulsadas dos contratos de traballo e xustificantes da 
alta na Seguridade Social por cada traballador. 

Calquera  posible  variación,  incremento  ou  diminución  do  persoal  contratado  deberá 
comunicarse con carácter previo ao Concello de Pontevedra. En todo caso, salvo que se 
trate de substituír traballadores por licenzas, permisos ou baixas, sancións disciplinarias ou 
causas  análogas,  mentres  duren  estas  ausencias,  requirirase  que  se  proceda  a  súa 
motivación, así como autorización expresa do Concello de Pontevedra. 

Remitiranse  os  datos  e  documentación  antes  expostos  respecto  de  calquera  novo 
traballador, incluídos os contratados con carácter temporal e antes de que comecen o seu 
traballo.  Tratándose de interinidades especificarase,  ademais,  o nome das persoas  que 
substitúen e o horario do substituído. 

Isto enténdese, sen prexuízo de que o Concello requira calquera dato que estime oportuno, 
que lle será facilitado no prazo que fixe.

ARTIGO 9.- OBRIGAS RELATIVAS AO PERSOAL

As baixas, permisos e licenzas do persoal adscrito ao servizo público municipal de recollida, 
retirada, transporte, inmobilización, depósito e custodia de vehículos e outros obstáculos das 
vías públicas, que por calquera motivo ou circunstancia se teña que cubrir por outro persoal, 
correrán exclusivamente a cargo do concesionario, de maneira que, en cada momento da 
prestación do servizo non  puidera quedar reducida a dotación do persoal do contrato. 

En canto o período de vacacións, disfrutarano cando libremente o pacte co contratista, pero 
sempre garantindo a existencia dun persoal mínimo, que garanta a correcta prestación do 
servizo obxecto desta concesión. 

A  non  presentación  ou  permanencia  no  lugar  de  traballo  dun  traballador  adscrito 
directamente o servizo, haberá de ser cuberta por persoal suplente.

O persoal adscrito ao servizo obxecto deste contrato traballará por conta do contratista e 
deberá estar afiliado ao réxime xeral da Seguridade Social.

O contratista, na súa condición de empresario, será  o único responsable do persoal adscrito 
ao  servizo  obxecto  do  contrato  do  cumprimento  da  lexislación  que  regula  as  relacións 
laborais, a Seguridade Social e a prevención de riscos laborais.

O Concello de Pontevedra non terá relación xurídica nin laboral co persoal pertencente a 
empresa  contratista  durante  a  vixencia  do  contrato  nin  a  súa  terminación,  debendo  o 
contratista  facer  constar  nos  contratos  de  traballo  que  subscriba  expresamente  esta 
circunstancia para todos os traballadores.

8



EXCELENTISIMO CONCELLO

de

PONTEVEDRA
 

O contratista ten a obriga ineludible de pagar ao persoal adscrito ao contratista a retribución 
laboral total que lle corresponda. A falta de pagamento das retribucións salariais constituirá 
unha falta moi grave do concesionario.

Ao  abeiro  das  facultades  de  fiscalización  que  competen  ao  Concello  de  Pontevedra  o 
contratista deberá de dar cumprimento ás seguintes obrigas:

- Deberá comunicar ao Concello de Pontevedra tódolos convenios colectivos 
que poda concluír a propia empresa contratista, así como a aprobación ou 
modificacións dos de ámbito superior que lles afecten. O prazo para isto será 
de 15 días logo da súa  súa sinatura, no primeiro caso, e da súa publicación, 
nos segundos.

- Entregará no Concello  de Pontevedra,  con carácter  mensual  e dentro do 
mes seguinte, copia dos documentos acreditativos do pagamento das cotas 
á  Seguridade  Social  por  tódolos  traballadores  (TC1  e  TC2),  así  como 
declaración xurada do propio contratista o do seu representante de atoparse 
ao día no pago das retribucións devengadas polo persoal ao seu servizo. 

- Entregar  ao  Concello  de  Pontevedra  semestralmente  as  certificacións 
administrativas acreditativas de estar ao corrente das súas obrigas tributarias 
(coa Facenda estatal e autonómica) e da Seguridade Social.

- Entregar ao Concello de Pontevedra, anualmente e no prazo dos 15 días 
posteriores  á  súa  renovación,  xustificación  da renovación  das  pólizas  de 
seguros obrigadas segundo os presentes pregos. 

En  todo  caso,  o  contratista  responderá  da  calidade  técnica  do  servizo  prestado,  e  da 
calidade, condicións do seu persoal, así como das consecuencias ou responsabilidades que 
se deduzan, para a Administración contratante ou para terceiros da incorrecta execución do 
contrato.

Se o adxudicatario  fose unha cooperativa,  sociedade laboral,  civil,  ou análogo,  onde os 
traballadores ou integrantes da mesma, cotizasen en réxime de autónomos, de acordo coa 
normativa laboral  e social,  entón seralle  de aplicación todo o disposto neste artigo e no 
anterior, salvo que sexa absolutamente incompatible con este tipo de réxime . O tc1 e tc2, 
que  se pide  mensualmente,  substituirase  polo  tc1  básico  ou documento  xustificativo  de 
ingreso da cota da seguridade social. Dito xustificante presentarase en idéntico prazo que os 
fixados neste prego para o TC1 e TC2.

Fáise constar,  aos efectos sinalados no artigo anterior e que procedan,  que ata o 
momento de elaboración destes pregos este servizo viña sendo prestado por unha 
empresa contratada ao efecto. 

ARTIGO 10.- RISCO E VENTURA

O presente contrato executarase a risco e ventura do contratista, sen prexuízo dos supostos 
de mantemento do equilibrio económico do contrato nos casos en que legalmente proceda 
(258 LCSP) e segundo o art. 29.2 destes pregos. 

ARTIGO 11.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN.
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O órgano de contratación poderá designar un ou varios responsables do presente contrato 
ao que lle  corresponderá supervisar  a súa execución  e adoptar  as decisións  e ditar  as 
instrucións  necesarias  co fin  de asegurar  a correcta realización  das prestacións  que se 
inclúen  dentro  do  presente  contrato.  A  estes  efectos  poderá  gozar  das  máis  amplas 
facultades para a execución destas funcións.

Sen prexuízo de que se nomee un ou varios responsables do contrato, o Concello poderá 
cursar as instrucións xerais ou puntuais necesarias para a normal e eficaz realización dos 
servizos contratados, así como os poderes de policía e inspección necesarios para asegurar 
a  boa  marcha  do  servizo.  A  estes  efectos  están  facultados  para  ditalas,  ademais  do 
responsable  do  contrato,  o  Alcalde,  o  Concelleiro  responsable  da  área  de  tráfico  do 
Concello, o Director Xeral da área de Tráfico, a Titular do Órgano de Tesourería e Xestión 
Tributaria e a Policía Local. 

CAPÍTULO II
RÉXIME XERAL DE DEREITOS E OBRIGAS

ARTIGO 12.- OBRIGAS DO CONTRATISTA

O contratista ten as seguintes obrigas:

1. Realizar  a actividade obxecto  do contrato (servizo  público  municipal  de recollida, 
retirada,  transporte,  inmobilización,  depósito  e  custodia  de  vehículos  e  outros 
obstáculos das vías públicas), conforme as disposicións deste prego, do prego de 
prescricións técnicas e demais normativa de aplicación.

2. Prestar o servizo público municipal de recollida, retirada, transporte, inmobilización, 
depósito e custodia de vehículos e outros obstáculos das vías públicas de modo 
ininterrompido durante as 24 horas do día, todos os días do ano (incluído sábado, 
festivos  e  domingos)  durante  todo  o  período  de  duración  do  contrato  de 
conformidade co prego de prescricións técnicas. 

3. Estar ao corrente, en todo momento, das obrigas tributarias, laborais e da seguridade 
social, seguridade e hixiene no traballo, sanitarias e calquera outra que a normativa 
vixente  esixa  para  o  exercicio  da  actividade  a  exercitar,  quedando  o  Concello 
exonerado de calquera responsabilidade por  este incumprimento.  Todo o persoal 
que o contratista destine a execución do contrato non terá vinculación laboral ou de 
ningún outro tipo co Concello, debendo ser contratados polo adxudicatario en réxime 
ou na modalidade que legalmente corresponda. Será de conta do adxudicatario os 
gastos do persoal empregado (incluído os que poidan orixinarse pola extinción do 
contrato), incluída á cotización á Seguridade Social, así como primas de seguros,  e 
demais gastos propios da explotación.

4. A achegar certificados de estar ao corrente das obrigas tributarias e de seguridade 
social cando sexa requirido polo Concello e no prazo que este fixe.

5. Tramitar  ao  seu  cargo  todas  as  licenzas,  autorizacións  e  permisos  que  esixa  o 
cumprimento do contrato.
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6. Iniciar a prestación do servizo no termo fixado no artigo 5 do prego.  

7. En caso de extinción normal do contrato,  o contratista esta obrigado a prestar  o 
servizo ata que outro se faga cargo do servizo ou sexa asumida directamente polo 
Concello, coa limitación prevista no artigo 4 deste prego. 

8. A actuar en todo momento de acordo coas indicacións, instrucións e as observacións 
do Concello de Pontevedra sobre o funcionamento do servizo. 

9. A  achegar  os  medios  materiais,  persoais  e  técnicos  que  sexan  adecuados  e 
necesarios para a prestación do servizo obxecto desta concesión en condicións de 
máxima calidade, debendo en todo caso respectar os mínimos de medios fixados 
nos pregos que rexe o contrato. 

10. O contratista esta obrigado a subrogar o persoal mencionado no artigo 8 e no anexo 
II deste prego. 

11. Dotar ás instalacións do local (para depósito e custodia) dunha oficina con medios 
materiais e técnicos precisos que permitan unha comunicación directa cos vehículos-
guindastre e a Xefatura da Policía Local. 

12. Dispoñer  en  todo  momento  dos  vehículos-guindastre  suficientes  para  garantir  os 
turnos e horarios establecidos nos pregos.

13. Dotar os vehículos-guindastre dunha emisora. 

14. Colaborar  coa  Administración  Municipal  no  alleamento  dos  vehículos  retirados  e 
depositados,  facilitando  a  información  que  se  lle  requira  e  as  operacións 
preparatorias para a retirada dos mesmos do local. 

15. Dispor  dos seguros esixidos  no artigo 3 deste prego en vigor  e nas condiciones 
mínimas fixadas nestes pregos. 

16. Comunicar ao Concello unha relación detallada de vehículos e obstáculos retirados 
na forma establecida no presente prego. 

17. Con carácter xeral,  está obrigado, a súa custa, a conservación e mantemento en 
correctas condicións de todos os medios materiais necesarios para a prestación do 
servizo  obxecto  deste  contrato,  en especial,  dos  vehículos,  ferramentas,  locais  e 
instalacións fixas. Esta obriga implica,  as seguintes:

a) Conservar a súa custa todas as dependencias e instalacións do 
servizo  público  municipal  de  recollida,  retirada,  transporte, 
inmobilización,  depósito  e  custodia  de  vehículos  e  outros 
obstáculos  das  vías  públicas  en  perfectas  condicións  de 
funcionamento,  limpeza  e  hixiene,  durante  todo  o  día, 
destinándoas  exclusivamente  ao uso pactado.  Realizará  a  súa 
custa as operacións de conservación, reparación e mantemento 
que  sexan  necesarias,  así  como calquera  outras  que  resulten 
indispensables para o normal funcionamento das instalacións.
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b) Manter,  a súa custa, en perfecto estado o local,  instalacións e 
vehículo-  guindastres  adscritos  a  este  contrato  repoñendo  ou 
reparando calquera parte destes en caso de perda, sustracción 
ou danos, no prazo máximo 10 días. Deberá repoñer o material 
en caso de deterioro deste en idéntico prazo.

c) A realizar a limpeza interior do local para o depósito e custodia 
dos vehículos retirados. Deberase realizar diariamente. 

18. A manter,  a súa custa,  en perfectas condicións  de ornato e limpeza os espazos 
afectos  a  prestación  deste  servizo  público  municipal  con  tódolos  bens  mobles  e 
inmobles afectos a este.

19. A asumir a súa custa os gastos que se especifican no artigo 23 do prego. 

20. Deberá achegar  toda a  documentación e información que lle  sexa  requirida  polo 
Concello no prazo que sinale este e facilitarlle o acceso ao local e instalacións e 
demais bens afectos ao servizo público municipal. En todo caso, deberá de facilitar a 
fiscalización  da xestión  do servizo  para  o  que  permitirá  a  inspección  das obras, 
instalacións e locais e a documentación relacionada co obxecto da concesión. 

21. A tratar  os vehículos que son obxecto das súas actuación co máximo coidado e 
dilixencia,  evitando calquera tipo de danos neles e calquera menoscabo desde o 
momento de que se inicie a actuación do servizo de guindastre ata o momento que é 
entregado ao titular do vehículo. 

22. A elaborar calquera documento que o Concello de Pontevedra precise en relación co 
funcionamento do servizo público. O documento deberá ter unha calidade que o faga 
idónea para o fin que precisa o Concello de Pontevedra.  

23. Todo o persoal ao seu servizo deberá coidar o aseo, decoro, uniformidade  e a boa 
presentación e deberá observar en todo momento un trato correcto cos cidadáns e 
persoal do Concello de Pontevedra.

24. O  contratista  esta  obrigado  a  realizar  as  actuacións  necesarias  para  a  correcta 
xestión e recadación da taxa pola prestación dos servizos públicos obxecto deste 
contrato. Deberá cooperar co Concello de maneira dilixente tendente a que posibilite 
a xestión eficaz, eficiente e legal da taxa polos servizos obxecto deste contrato. En 
especial deberá cumprir as obrigas que fixe o Concello a través da ordenanza fiscal 
que regula a taxa polos servizos obxecto deste contrato, ou no prego de prescricións 
técnicas, cláusulas administrativas, ou que se fixen nunha instrución. A estes efectos 
o Concello de Pontevedra ditará unha instrución antes dos 3 meses de formalización 
do contrato onde se lle fixen as obrigas que ten a empresa adxudicataria en relación 
a xestión e recadación da taxa polos servizos públicos obxecto deste contrato, que 
se axustará  ao disposto neste prego. 

25. Poñer a disposición dos usuarios as correspondentes follas de reclamacións oficiais 
de conformidade coa normativa vixente. 

26. Respectar  os  principios  de  igualdade  e  non  discriminación  no  exercicio  das 
prestacións obxecto do contrato. 
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27. Poñer en coñecemento inmediato do Concello e o máis tardar en 48 horas calquera 
anomalía  ou  incidencia  relevante  que  afecte  o  servizo  público  obxecto  deste 
contrato. En todo caso, terán o carácter de relevante calquera que afecte o normal 
destino  do  local  que  se  destine  a  depósito  e  custodia  de  vehículos,  danos  nos 
vehículos custodiados, substracción de material do contrato, danos nos bens obxecto 
do contrato, e outros de natureza análoga.  

28. Deberá exercer por si o contrato, sen que poida cedelo sen autorización previa do 
Concello e sen cumprir os requisitos establecidos no artigo 209 da LCSP e neste 
prego.

29. Non poderá traspasar o ceder a terceiras persoas o uso e aproveitamento do local 
para o depósito e custodia dos vehículos retirados e dos bens afectos a este servizo.

30. Non poderá gravar nin allear os bens mobles ou inmobles afectos ao servizo público 
municipal  de recollida,  retirada,  transporte,  inmobilización,  depósito e custodia de 
vehículos e outros obstáculos das vías públicas, que deban reverter ao Concello ao 
final do contrato. Os que non revertan ao Concello poderán ser gravados e alleados 
sempre  que  se  autorice  de  forma  expresa  polo  Concello,  que  gozará  de 
discrecionalidade para autorizalo, e sempre que se o contratista poida usar os bens 
conforme o destino do presente contrato. 

31. Deberá  abandonar  os  bens  e  vehículos  obxecto  do  contrato  afectos  ao  servizo 
público  municipal  de  recollida,  retirada,  transporte,  inmobilización,  depósito  e 
custodia de vehículos e outros obstáculos das vías públicas, que deban revertir ao 
Concello, a disposición deste, en perfecto estado de funcionamento e uso unha vez 
se produza a extinción do contrato por calquera causa.

32. Indemnizar  a  terceiros  e  ao  Concello  polos  danos  e  perdas  que  ocasionará  a 
execución do contrato. 

33. A que a execución do presente contrato se realice sen producir ruídos excesivos 
durante a prestación dos servizos. 

34. Deberá repoñer a garantía definitiva en caso de que se fagan efectivas penalidades 
nela no prazo de quince días naturais. 

35. O concesionario ou o persoal ao seu servizo non poderán aceptar dádivas, doazóns 
ou  gratificacións  económicas  ou  materiais  dos  usuarios  ou  familiares  que  se 
beneficien do servizo ou realizar calquera acto traslativo de dominio cos usuarios do 
servizo.  Dita  obrigación  esténdese  tamén a  realización  dos devanditos  actos  por 
persoa interposta. 

36. A gardar sixilo  ou segredo profesional  dos asuntos que se coñezan en razón do 
servizo prestado. 

37. Non utilizar o nome e a imaxe do servizo con motivos publicitarios ou calquera outro 
interese exclusivo  do concesionario  sen que conste con autorización previa  e de 
forma expresa polo Concello de Pontevedra.
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38. En calquera difusión de actividades ou servizos que realice o concesionario farase 
constar a titularidade municipal do servizo público municipal de recollida, retirada, 
transporte, inmobilización, depósito e custodía de vehículos e outros obstáculos das 
vías públicas, así como os logotipos e a imaxes gráfica do Concello.

39. En calquera elemento de rotulación ou sinalización relacionado co servizo constará 
sempre o seu carácter municipal, e a súa realización de conformidade cos criterios e 
a  normativa  municipal.  Tamén,  se  autorizará  por  parte  do  Concello  todos  os 
elementos diferentes de papelería (sobre, tarxetas, etc.).

40. Non poderá facer uso nas súas relacións comerciais, laborais ou calquera outras do 
nome do Concello de Pontevedra, salvo autorización por escrito deste.

41. Non poderá realizar publicidade comercial a favor doutras empresas nas instalacións 
cedidas, salvo autorización do Concello de Pontevedra. 

42. A cumprir a normativa de protección de datos de carácter persoal. 

43. Informar ao Concello de Pontevedra do funcionamento do servizo e tamén dar conta 
da  explotación  e  da  situación  patrimonial  en  relación  á  explotación  do  servizo 
público. No caso de que o obxecto social abranga outras actividades, o adxudicatario 
haberá  de  achegar  unha  contabilidade  separada  para  a  explotación  do  servizo 
público. 

44. A asumir o pagamento dos vehículos guindastres que esten afectos ao servizo nos 
termos fixados no artigo seguinte deste prego. 

45. Deberá presentar anualmente:
a) No mes de xaneiro de cada ano unha proposta de orzamento que 

inclúa os ingresos e gastos previstos.
b) No  mes  xaneiro  do  ano  seguinte,  unha  memoria  económica 

detallando os ingresos e gastos producidos. Asi mesmo deberá 
achegar  un  análise  da  explotación  do  servizo  propoñendo  as 
medidas que se consideren pertinentes para unha mellor xestión 
do servizo. 

46. Calquera outra obriga que se estableza na normativa vixente en cada momento ou 
nestes pregos ou no de prescricións técnicas. 

ARTIGO 13.- VEHÍCULOS GUINDASTRE E LOCAL PARA DEPÓSITO E CUSTODIA DE 
VEHÍCULOS. 

Actualmente existen tres vehículos guindastres adscritos ao servizo que foron adquiridos 
a requirimento do Concello pola actual concesionaria deste servizo (SETEX APARKI,SA). 
Estes vehículos están adscritos ao servizo pero aínda non están amortizados os custes 
destes e son aptos para prestar os servizos obxecto deste contrato. O valor pendente de 
amortizar é de 93.000 euros polos tres vehículos segundo informe do técnico municipal. A 
estes  efectos  como  queira  que  os  vehículos  están  en  perfecto  estado,  deben  seguir 
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adscritos a este servizo.  As características técnicas  dos vehículos  constan no prego de 
prescricións técnicas. 
Este feito motiva o prezo da concesión que se establece no art. 23 destes pregos, xa que a 
concesionaria non deberá efectuar desembolso ningún por este concepto e computándose, 
non  obstante,  tal  cantidade  como a amortizar  no prazo inicial  da  concesión  segundo  o 
anteproxecto de explotación do servizo. 
Este  pago  ten  a  consideración  de  obriga  contractual  esencial,  a  efectos  da  posible 
resolución do contrato polo seu incumprimento.

Non  obstante,  e  pese  a  obriga  do  pago  deste  prezo  da  concesión,  de  así  desexalo  o 
adxudicatario pode en calquera momento cambiar os vehículos guindastres que se destinen 
á execución deste contrato, sempre que respecte o número mínimo de 3 e que os vehículos 
reúnan os requirimentos técnicos fixados no prego de prescricións técnicas e na normativa 
vixente, debendo comunicalo ao Concello con carácter previo a este cambio. En todo caso 
os vehículos que se destinen a execución do servizo deben  estar en perfectas condicións 
de funcionamento e mantemento.

Unha  vez  extinguido  este  contrato  os  vehículos  estarán  plenamente  amortizados, 
independentemente de como cal sexa a causa de extinción e reverterán ao Concello quen 
decidirá  o  destino  final  destes.  O  concesionario  deberá  transmitirlle  a  titularidade  dos 
mesmos ao Concello ao final do contrato nun prazo de 15 días desde a súa finalización. 

O adxudicatario esta obrigado a dispor das instalacións aptas e adecuadas para o depósito 
e custodia  dos vehículos e obstáculos retirados sitas na cidade de Pontevedra.  O local 
deberá estar dotado de teléfono e oficinas e reunir as condicións técnicas adecuadas para o 
fin previsto. Deberá estar atendido as 24 horas a disposición dos usuarios. Sobre este local 
o concesionario deberá de ter antes da data de comezo do funcionamento do servizo e en 
todo momento durante a vixencia da presente concesión de:

a) Un título válido que lle permita dispor do uso e disfrute deste local para depósito e 
custodia dos vehículos e obstáculos obxecto deste contrato.

b) Que dispoña das autorizacións urbanísticas e medioambientais necesarias para as 
actividades obxecto deste contrato.

c)  De reunir os requisitos e condicións fixados no prego de prescricións técnicas e 
neste prego. 

No momento de licitar  o contratista deberá unir  unha copia orixinal  ou auténtica de que 
dispón de un titulo  válido  que lle  permita no momento de poñer  en funcionamento  este 
contrato  dispor  do  uso  e  disfrute  do  local  para  o  depósito  e  custodia  dos  vehículos  e 
obstáculos obxecto deste contrato. A estes efectos, é valido, aos efectos de presentar a 
oferta de local no momento de licitar a título de exemplo un contrato con opción de compra 
do local ou un contrato con opción de alugamento do local. É dicir, non ten que ser titular do 
dereito  de  uso  e  disfrute  no  momento  de  licitar  pero,  si  no  momento  de  posta  en 
funcionamento do servizo. 

O local  ofertado  para  ser  adxudicatario  terá  que  ser  o  mesmo durante  toda a  vida  do 
contrato,  de  tal  forma que  o  cambio  de  local  constitúe  causa  de  resolución  por  causa 
imputable ao contratista. Así mesmo deberá dispor das características mínimas que ofertou 
na súa oferta, porque de non ser así constitúe causa de resolución por causa imputable ao 
contratista. 
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O local deberá ser susceptible de obter as autorizacións urbanísticas e medioambientais 
necesarias para as actividades obxecto deste contrato.. No momento de presentar a oferta 
non  ten porque ter  as  autorizacións  expostas,  pero  si  debe ser  susceptible  de obtelas, 
incluso con obras de modificación tales como reforma do local, etc. Agora ben se o local que 
se ofrece non é viable  urbanística  ou medioambientalmente  no momento  de licitar  será 
motivo  de  exclusión  da  licitación.  Ademais,  se  o  local  que  se  oferta  non  obtén  ditas 
autorizacións  antes  da  posta  en  funcionamento  será  motivo  de  resolución  por  causa 
imputable ao contratista. 

ARTIGO 14.- ORDEN PARA A RETIRADA DE VEHÍCULOS OU OBSTÁCULOS

Todos os vehículos adscritos á xestión do servizo estarán a disposición dos requirimentos 
da Policía Local, cuxos axentes cursarán directamente as ordes para a retirada, traslado e 
inmobilización dos vehículos ou obstáculos ao depósito, polo que deberán estar presentes 
no momento da retirada ou inmobilización formulando, no seu caso, a pertinente denuncia 
por infracción e a orde de retirada especificando a causa da mesma.  

O Sr. Alcalde, o concelleiro delegado de área correspondente, o director xeral de área e no 
seu caso, o responsable do contrato poderán ditar as instrucións xerais ou puntuais para a 
retirada  de  vehículos,  colectores  e  obstáculos  nos  supostos  previstos  neste  prego.  Así 
mesmo estes órganos poderán ditar instrucións xerais ou puntuais para a retirada, traslado e 
depósito de aqueles vehículos que merezan a condición de abandonados de conformidade 
coa normativa vixente. 

ARTIGO 15.- XESTIÓN E COBRANZA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS. 

A  empresa  adxudicataria  deberá  facerse  cargo  da  xestión  económica  do  cobro  da 
liquidación das taxas municipais devengadas pola prestación dos servizos, así como do seu 
control e organización ata a posta a disposición do Concello das cantidades recadadas na 
forma que se determine polo Concello, en especial a través da forma que determine a Titular 
do Órgano de Tesourería e Xestión Tributaria. 

Deberá  contar  necesariamente  cun  sistema de  pagamento  TPV (Terminal  de  Punto  de 
Venta), entendendo por tal un datáfono proporcionado por entidade bancaria ou caixa, que 
permita o cobro a distancia (por rede telefónica, GSM o GPRS) mediante tarxeta de crédito 
ou débito, no propio establecemento de depósito dos vehículos. Este sistema estará, pois, a 
disposición dos cidadáns e persoas afectadas, que poderán efectuar o pago da taxa deste 
modo. O custo do seu funcionamento correrá integramente a cargo da propia concesionaria. 

O  adxudicatario  formalizará,  diariamente,  o  ingreso  das  cantidades  recadadas  no  dia 
anterior, procedentes da liquidación das taxas aplicables segundo a respectiva ordenanza 
fiscal,  nunha  conta  restrinxida  habilitada  para  o  efecto  nunha  entidade  bancaria; 
formalizando o ingreso na contra restrinxida, o contratista facilitará ao Concello a seguinte 
documentación:

a) Á Tesourería Municipal:  entrega do resgardo acreditativo do ingreso efectuado na 
entidade bancaria.

b) Á Policia Local: entrega doutro resgardo acreditativo do ingreso efectuado e copia 
das facturas entregadas ao titular do vehículo, ou, no seu caso, ao infractor; a Policía 
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Local verificará diariamente a coincidencias de entradas e saídas de vehículos do 
depósito  coas  correlativas  liquidacións  das  taxas,  formulando,  no  seu  caso,  as 
discrepancias  xustificadas  que  procedan  para  a  súa  corrección  inmediata  pola 
empresa concesionaria. 

ARTIGO 16.- DEREITOS DO CONTRATISTA

O contratista terá os seguintes dereitos:

a) A percibir do Concello de Pontevedra a retribución establecida de acordo co capítulo 
III deste prego polas prestacións do presente contrato.

 
b) Dereito a cobrar as facturas dentro dos cincuenta días posteriores á presentación 

destas no rexistro de entrada no Concello de Pontevedra así como dereito a cobrar 
como máximo o xuro legal incrementado en 1,5 puntos sobre as cantidades debidas 
se a administración demorase o pago do prezo computado a partir do cumprimento 
de prazo de cincuenta días debendo cumprir as facturas a totalidade do disposto no 
artigo 20 deste prego. 

c) Obter  do Concello  de Pontevedra  a  protección  que resulte  indispensable  para  a 
explotación do servizo.

ARTIGO 17.- POTESTADE DO CONCELLO

O Concello de Pontevedra ostenta as seguintes potestades:

1. As que se enumeran no artigo 194 da LCSP.
2. A potestade regulamentaria,  especialmente  a de ditar  as normas de uso que 

sexan necesarias.
3. A de fiscalizar a xestión do concesionario. A estes efectos, o Concello poderá 

inspeccionar o servizo, a documentación relacionada co obxecto da concesión, o 
local para depósito e custodia de vehículos e os vehículos-guindastres.

4. A  de  ditar  as  ordes  necesarias  para  o  mantemento  ou  restablecemento  da 
prestación correspondente. 

5. Asumir temporalmente a xestión directa do servizo no caso en que non se preste 
ou non se puidera prestar adecuadamente polo concesionario por circunstancias 
que se lle sexan ou non imputables.

6. A  de  impoñer  ao  concesionario  as  penalidades  pertinentes  por  razón  das 
infraccións que cometa na prestación do servizo. 

7. A de suprimir o servizo.
8. A de extinguir o contrato por calquera das causas previstas no presente prego e 

no ordenamento xurídico. 
9. A de acordar e executar  por si  mesmo o lanzamento ao finalizar  o prazo do 

contrato no suposto de que o adxudicatario se negara a abandonar e deixar libres 
e a disposición da Administración os bens obxecto deste contrato que revirtan ao 
Concello.

CAPÍTULO III
RÉXIME ECONÓMICO E FINANCEIRO
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ARTIGO 18.- RETRIBUCIÓN DO CONTRATISTA.

A retribución do contratista estará constituída polos seguintes conceptos:

1- Prezos que oferte o licitador polos conceptos que se expoñen a continuación, sen que en 
ningún caso superen os limites que se fixan. Estes prezos e as regras que se expoñen a 
continuación só rexen se non estamos nalgúns dos supostos do aparto 2 deste artigo. 

a) Polo  prezo  que  oferte  o  adxudicatario  pola  RETIRADA  E  TRANSPORTE  dos 
vehículos  ata  o  local  de  deposito  e  custodia  destes,  que  en  ningún  caso  serán 
superiores aos seguintes prezos en función do tipo de vehículo de que se trate:
a).1- Por cada vehículo de ata 3.500 quilogramos: ata 109 euros (IVE INCLUIDO).
a).2- Por cada vehículo entre 3.500 quilogramos e 10.000 quilogramos: ata 150 euros 
(IVE INCLUIDO).
a).3-  Por  cada  vehículo  de  máis  de  10.000  quilogramos:  ata  278  euros  (IVE 
INCLUIDO).
a).4-  Por  cada  colector  ou  obstáculo  transportable  co  guindastre  lixeiro:  ata  150 
euros (IVE INCLUIDO).
a).5- Por cada colector ou obstáculo transportable co guindastre de gran tonelaxe: 
ata 332 euros (IVE INCLUIDO). 
a).6- Por cada bicicleta: ata 15 euros (IVE INCLUIDO).
a).7- Por cada ciclomotor: ata 52,50 euros (IVE INCLUIDO).
a).8- Por cada motocicleta ou motocarro: ata 52,50 euros (IVE INCLUIDO).  

b) Polo prezo que oferte o adxudicatario pola INMOBILIZACIÓN dos vehículos, que en 
ningún caso serán superiores aos seguintes prezos en función do tipo de vehículo de 
que se trate:
b).1- Por cada vehículo de ata 3.500 quilogramos: ata 55 euros (IVE INCLUIDO).
b).2- Por cada vehículo entre 3.500 quilogramos e 10.000 quilogramos:  ata 75,50 
euros (IVE INCLUIDO).
b).3-  Por  cada  vehículo  de  máis  de  10.000  quilogramos:  ata  140  euros  (IVE 
INCLUIDO).
b).4- Por cada colector ou obstáculo transportable co guindastre lixeiro: ata 75,50 
euros (IVE INCLUIDO).
b).5- Por cada colector ou obstáculo transportable co guindastre de gran tonelaxe: 
ata 165,50 euros (IVE INCLUIDO). 
b).6- Por cada bicicleta: ata 7,50 euros (IVE INCLUIDO).
b).7- Por cada ciclomotor: ata 26,5 euros (IVE INCLUIDO).
b).8- Por cada motocicleta ou motocarro: ata 26,5 euros (IVE INCLUIDO).

c) Polo prezo que oferte o adxudicatario polo DEPÓSITO E CUSTODIA dos vehículos, 
que en ningún caso serán superiores aos prezos que se expoñen a continuación en 
función do tipo de vehículo por cada dia de custodia. En todo caso, o concesionario 
non  ten  dereito  ao  cobro  de  cantidade  algunha  polo  depósito  dos  vehículos  ou 
obstáculos  durante  as  10  primeiras  horas  desde  que  o  vehículo  entra  no  local 
destinado a depósito e custodia.  Os prezos máximos por  este conceptos son os 
seguintes: 
c).1- Por cada día de custodia de vehículos de ata 3.500 quilogramos: ata 15 euros 
(IVE INCLUIDO).
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c).2-  Por  cada  día  de  custodia  de  vehículos  entre  3500  quilogramos  e  10.000 
quilogramos: ata 23 euros (IVE INCLUIDO).
c).3- Por cada día de custodia de vehículos de máis de 10.000 quilogramos: ata  30 
euros (IVE INCLUIDO).
c).4- Por cada día de custodia de colector ou obstáculo transportable co guindastre 
lixeiro: ata 30 euros (IVE INCLUIDO).
c).5- Por cada día de custodia de colector ou obstáculo transportable co guindastre 
de gran tonelaxe: ata 30 euros (IVE INCLUIDO). 
c).6- Por cada día de custodia de bicicleta: ata 7,5 euros (IVE INCLUIDO).
c).7- Por cada día de custodia de ciclomotor: ata 7,5 euros (IVE INCLUIDO).
c).8-  Por  cada  día  de custodia  de motocicleta  ou motocarro:  ata  7,5  euros  (IVE 
INCLUIDO)

d) Polo prezo que oferte o adxudicatario polo DESPRAZAMENTO E ENGANCHE SEN 
RETIRADA  DOS  VEHÍCULOS,  que  que  en  ningún  caso  serán  superiores  aos 
seguintes prezos en función do tipo de vehículo de que se trate:
d).1- Por cada vehículo de ata 3.500 quilogramos: ata 55 euros (IVE INCLUIDO).
d).2-  Por cada vehículo entre 3500 quilogramos e 10.000 quilogramos:  ata 75,50 
euros (IVE INCLUIDO).
d).3-  Por  cada  vehículo  de  máis  de  10.000  quilogramos:  ata  140  euros  (IVE 
INCLUIDO).
d).4- Por cada colector ou obstáculo transportable co guindastre lixeiro: ata 75,50 
euros (IVE INCLUIDO).
d).5- Por cada colector ou obstáculo transportable co guindastre de gran tonelaxe: 
ata 165,50 euros (IVE INCLUIDO). 
d).6- Por cada bicicleta: ata 7,50 euros (IVE INCLUIDO).
d).7- Por cada ciclomotor: ata 26,50 euros (IVE INCLUIDO).
d).8- Por cada motocicleta ou motocarro: ata 26,50 euros (IVE INCLUIDO)

2- Polo prezo que oferte o adxudicatario sen que en ningún caso supere a cantidade de 
34.950,00 euros (incluído o IVE) ao semestre pola totalidade dos conceptos que se expoñen 
a continuación, independentemente do número de vehículos  que se trate:

a) Por RETIRADA E DEPÓSITO de vehículos abandonados.
b) Pola  RETIRADA  E  CUSTODIA  OU  DEPÓSITO  de  vehículos  embargados  polo 

Concello de Pontevedra.
c) Polos  vehículos  RETIRADOS  OU  DESPRAZADOS  a  requirimento  da  Policía 

municipal  ou  concelleiro  ou  órgano  competente,  por  obras,  procesións,  desfiles, 
actos públicos, e actos de análoga natureza.

d) Polos  vehículos  RETIRADOS  E  DEPOSITADOS  a  requirimento  da  autoridade 
xudicial ou administrativa.

e) Os colectores e outros obstáculos que dificulten de forma grave a circulación polas 
vías  públicas  ou  impidan  o  acceso  a  un  servizo  público,  retirados  en  execución 
forzosa de resolucións administrativas. 

Polos  conceptos  expostos  no  apartado  2  deste  artigo  o  contratista  non  percibirá  outra 
cantidade en ningún caso e aínda que se puidese dar o suposto que encaixase nalgún 
suposto do apartado 1 deste artigo. 
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3.- Non obstante, para o suposto de acordarse prórrogas do contrato, o prezo sinalado no 
paragrafo anterior,  aínda permanecendo a prestación en todos os conceptos no mesmo 
enunciados, pasará a ser de 20.807,5 € (incluído o IVE) semestrais. Isto partindo de que, e 
segundo se deduce do anteproxecto de explotación do servizo, os custos de amortización 
da cantidade satisfeita como prezo da concesión, así como dos guindastres e melloras das 
instalacións, non contemplan os períodos de prórroga, co que chegada a finalización do 
prazo inicial da concesión, xa non deben considerarse.  
 

ARTIGO  19.-  PREZO  DO  CONTRATO,  ORZAMENTO  DO  CONTRATO  E  VALOR 
ESTIMADO

1. O prezo anual do contrato estará constituído pola suma de:

a) O resultado de multiplicar os prezos que oferte o adxudicatario en función do tipo de 
vehículo pola RETIRADA E TRANSPORTE dos vehículos ata o local de deposito e 
custodia dos vehículos,  polo número de vehículos que son retirados e transportados 
nun ano. 

b) O resultado de multiplicar os prezos que oferte o adxudicatario en función do tipo de 
vehículo pola INMOBILIZACIÓN dos vehículos, polo número de vehículos que son 
inmobilizados nun ano. 

c) O resultado de multiplicar os prezos que oferte o adxudicatario polo DEPÓSITO E 
CUSTODIA en función do tipo de vehículo por cada día de custodia dos vehículos 
polo número de días de custodia e depósito nun ano. 

d) O  resultado  de  multiplicar  os  prezos  que  oferte  o  adxudicatario  polo 
DESPRAZAMENTO E ENGANCHE SEN RETIRADA DO VEHÍCULO en función do 
tipo de vehículo, polo número de vehículos que son inmobilizados nun ano.

e) O resultado de multiplicar por 2 o prezo que oferte o adxudicatario polos conceptos 
establecidos no artigo 18.2 deste prego. 

2. Tendo en conta o último ano no que se prestou o servizo de guindastre pódese fixar,  
estimativamente, como prezo anual do contrato é de 561.421,00 (IVE incluído).  O prezo 
total do contrato está constituído polo resultado de multiplicar o prezo anual por 11, que son 
o número de anos que se prevé que poida durar o contrato. 

3. O prezo de adxudicación será o ofertado polo licitador,  que en ningún caso pode ser 
superior ao de licitación. As ofertas económicas que formulen os licitadores serán por prezos 
unitarios  polos  conceptos  establecidos  no  artigo  18.1  deste  prego  cos  límites  nel 
establecidos  e  polos  conceptos  do  artigo  18.2  deste  prego.  As  proposicións  que  se 
presenten superando os límites fixados no artigo 18 deste prego serán automaticamente 
rexeitadas.

4.  Enténdese  comprendido  na  oferta  formulada  polo  licitador  todo  xénero  de  gastos, 
incluídos os de Seguridade Social e cantos tributos graven á empresa ou actividade, así 
como aqueles outros precisados no prego. Nesa oferta farase referencia os tributos e, de 
non constar, entenderase incluído no prezo proposto polo licitador.

5. O valor estimado do contrato, aos efectos previstos na LCSP, ascende a cantidade de 
475.780,51euros, que han de incrementarse segundo as posibles modificacións (art. 28.2 
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LCSP) quedando en 570.936,6 € anuais, que considerando o número total de anos posibles 
(art. 76.1 LCSP) elévase a 6.280.302,6 €.

ARTIGO 20.- PAGAMENTO DO PREZO DA ADXUDICACIÓN.

O prezo do adxudicación aboarase ao contratista por períodos vencidos na forma que se 
expón a continuación:

A) - Polos conceptos establecidos no artigo 18.1 deste prego, o pago axustarase as 
seguintes regras: 

1- O contratista terá dereito ao cobro só a partir do mes natural seguinte á prestación dos 
servizos polos conceptos do artigo 18.1 deste prego. 

2-  O contratista deberá presentar  dentro dos primeiros  quince días de cada mes,  unha 
liquidación dos servizos prestados durante o mes anterior no que consten de modo claro e 
preciso os distintos conceptos e a súa valoración conforme estes pregos. 
A  esa  liquidación  acompañarase  un  documento  na  que  conste  a  relación  de  vehículos 
retirados,  inmobilizados,  depositados e entregados na que figuren:  o titular  do vehículo, 
matrícula, peso, tipo de vehículo, motivo da retirada, data de retirada, data de entrega, prezo 
pactado, prezo pactado polo transporte e depósito ou custodia. Así mesmo, incluirase os 
desprazamentos  con  enganche  de  vehículo  sen  retirada,  data  de  retirada  e  as 
inmobilizacións realizadas. 

Estes  documentos  deberán ser  conformados pola  Policía  Local  de Pontevedra.  A estes 
efectos  o  contratista  antes  da  súa  entrega  e  presentación  por  rexistro  de  entrada  do 
Concello deberá obter o conforme dos dous documentos anteriores. A Policía Local disporá 
dun prazo de 5 días para manifestar a conformidade ou non. En caso de desconformidade o 
contratista deberá solventar as deficiencias. 

3- O contratista xunto cos documentos anteriores deberá de presentar unha factura polos 
servizos realizados que deberá cumprir a totalidade dos requisitos fixados pola normativa 
vixente en cada momento.

4- As facturas e os documentos mencionados no artigo 20.A).2 deste prego presentaranse 
no rexistro xeral de entrada do Concello de Pontevedra. Esa data é a de comezo do prazo 
para proceder o pago. O pagamento realizarase dentro dos cincuenta días posteriores a 
presentación da factura e os documentos mencionados no artigo 20.A).2 deste prego no 
rexistro de entrada no Concello de Pontevedra. No suposto de que a factura ou algún dos 
documentos do artigo 20.A).2 deste prego conteña defectos o devandito prazo de cincuenta 
días comezará a computar a partir  da subsanación de tales defectos.  Así  mesmo, se a 
factura ou os documentos anteriormente mencionados se presentan antes da data en que o 
contratista teña dereito ao cobro dos citados servizos, o prazo para pagar non comezará ata 
o primeiro día do mes seguinte, sempre que sexan correctos.

B) - Polos conceptos establecidos no artigo 18.2 deste prego o pago axustarase as 
seguintes regras: 
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1- O contratista terá dereito ao cobro só a partir  do semestre seguinte a prestación dos 
servizos polos conceptos do artigo 18.2 deste prego. 

2- O contratista deberá presentar dentro dos primeiros quince días de cada semestre, unha 
liquidación dos servizos prestados durante o semestre anterior no que consten de modo 
claro e preciso os distintos conceptos conforme estes pregos. 

A esa liquidación acompañarase un documento na que conste a relación de vehículos e 
obstáculos que se menciona no artigo 18.2 do prego. Nesa relación deberán figurar de modo 
detallado as actuacións realizadas. 

Estes  documentos  deberán ser  conformados pola  Policía  Local  de Pontevedra.  A estes 
efectos  o  contratista  antes  da  súa  entrega  e  presentación  por  rexistro  de  entrada  do 
Concello deberá obter o conforme dos dous documentos anteriores. A Policía Local disporá 
dun prazo de 5 días para manifestar a conformidade ou no. En caso de desconformidade o 
contratista deberá solventar as deficiencias. 

3- O contratista xunto cos documentos anteriores deberá de presentar unha factura polos 
servizos realizados que deberá cumprir a totalidade dos requisitos fixados pola normativa 
vixente en cada momento.

4- As facturas e os documentos mencionados no artigo 20.A).2 presentaranse no rexistro 
xeral  de  entrada  do  Concello  de  Pontevedra.  Esa  data  é  a  de  comezo  do  prazo  para 
proceder  o  pago.  O  pagamento  realizarase  dentro  dos  cincuenta  días  posteriores  a 
presentación da factura e os documentos mencionados no artigo  20.A).2 no rexistro  de 
entrada no Concello de Pontevedra. No suposto de que a factura ou algún dos documentos 
do  artigo  20.A).2  conteña  defectos  o  devandito  prazo  de  cincuenta  días  comezará  a 
computar  a  partir  da  subsanación  de  tales  defectos.  Así  mesmo,  se  a  factura  ou  os 
documentos anteriormente mencionados se presentan antes da data en que o contratista 
teña dereito o cobro dos citados servizos, o prazo para pagar non comezará ata o primeiro 
día do mes seguinte, sempre que sexan correctos.

Sen cumprir as regras deste artigo ao contratista non se lle poderá pagar.

 
ARTIGO 21.-REVISIÓN DE PREZOS.

21.1.- Revisión de prezos polos conceptos establecidos no artigo 18.1 do prego. 

A cantidade que ten dereito a percibir o contratista polos conceptos mencionados no artigo 
18.1 por vehículo formulada en termos unitarios, poderá incrementarse anualmente ata o 
85% da variación experimentada polo IPC do conxunto  nacional,  segundo os datos que 
publique o organismo oficial correspondente. Aplicarase o IPC do ano anterior á data que se 
aplique. 

Ata o ano seguinte a data que se poña en funcionamento o servizo non poderá proceder a 
revisión dos prezos unitarios a que fai referencia o artigo 18.1 do prego e haberá levarse a 
cabo por anos.
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O período anual  para medir  o IPC será a anualidade anterior  á que poida revisarse as 
cantidades que ten dereito o contratista polos conceptos do artigo 18.1 do prego.
 
Dito incremento ten que ser aprobado de modo expreso polo Concello e, en ningún caso, 
poderá ser superior ao 85% da variación experimentada polo IPC anual.

A revisión de prezos deberá ser solicitada de modo expreso polo contratista dentro dos dous 
meses seguintes ao vencemento de cada ano acompañado co xustificante de incremento de 
prezos do Instituto Nacional de Estatística. De non facerse no citado prazo, enténdese que 
renuncia  a esta  revisión  e non se terá en conta  en revisións  futuras.  As  solicitudes  de 
revisión de prezos esixen que o contratista presente un estudo económico de ingresos e 
gastos, entre os que necesariamente incluirase unha relación dos traballadores adscritos ao 
servizo, con indicación dos datos profesionais e económicos que afecten a estes polo que 
se refire ao servizo de guindastre.  

Non se aplicará máis dunha revisión por prezos cada ano.

21.2.- Revisión de prezos polos conceptos establecidos no artigo 18.2 do prego. 

A cantidade que ten dereito a percibir o contratista polos conceptos mencionados no artigo 
18.2,  formulada en termos semestrais,  poderá incrementarse anualmente  ata o 85% da 
variación experimentada polo IPC do conxunto nacional, segundo os datos que publique o 
organismo oficial correspondente. Aplicarase o IPC do ano anterior á data que se aplique. 

Ata o ano seguinte a data que se poña en funcionamento o servizo non poderá proceder a 
revisión do prezo semestral a que fai referencia o artigo 18.2 do prego e poderá levarse a 
cabo por anos.

O período anual  para medir  o IPC,  será a anualidade anterior  a que poida  revisarse a 
cantidade que ten dereito o contratista polos conceptos do artigo 18.2 do prego.
 
Dito incremento ten que ser aprobado de modo expreso polo Concello e, en ningún caso, 
poderá ser superior ao 85% da variación experimentada polo IPC anual.

A revisión de prezos deberá ser solicitada de modo expreso polo contratista dentro dos dous 
meses seguintes ao vencemento de cada ano acompañado co xustificante de incremento de 
prezos do Instituto Nacional de Estatística. De non facerse, enténdese que renuncia a esta 
revisión e non se terá en conta en revisións futuras. As solicitudes de revisión de prezos 
esixe que o contratista presente un estudo económico de ingresos e gastos, entre os que 
necesariamente  incluirase  unha  relación  dos  traballadores  adscritos  ao  servizo,  con 
indicación dos datos profesionais e económicos que afecten a estes polo que se refire ao 
servizo de guindastre.  

Non se aplicará máis dunha revisión por prezo cada ano.

ARTIGO  22.-  CRÉDITO  ORZAMENTARIO,  DISTRIBUCIÓN  POR  ANUALIDADES  E 
FINANCIACIÓN DO CONTRATO

O importe do contrato distribúese en 8 anualidades, de acordo coa seguinte distribución:
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ANOS IMPORTE DA ANUALIDADE CON TRIBUTOS INCLUIDOS

2012 561.421,00 euros 

2013 561.421,00 euros

2014 561.421,00 euros

2015 561.421,00 euros 

2016 561.421,00 euros

2017 561.421,00 euros

2018 561.421,00 euros

2019 561.421,00 euros

No ano 2012, pese á previsión da anualidade, habería que prorratear tal cantidade respecto 
dos meses de prestación efectiva do servizo, xa que a súa adxudicación non se producirá, 
con toda probabilidade, antes do 01.01.2012.  
Haberá que considerar, no seu momento, as revisións de prezos que se insten e sexan 
debidamente aprobadas. 
Non se prevén no cadro anterior as posibles prórrogas que podan acordarse, chegado o 
caso. 

O órgano de xestión orzamentaria e contabilidade deberá indicar a partida orzamentaria ao 
que se imputará.

O expediente  tramítase como de gasto anticipado,  ao abeiro do art.  94.2 da LCSP.  Así 
mesmo,  trátase  dun  contrato  de  carácter  plurianual.  Xa  que  logo,  de  conformidade  co 
disposto no artigo 174 do Texto refundido da lei reguladora de facendas locais (Real decreto 
lexislativo  2/2004,  do  5  de  marzo)  e  artigos  79  e  ss.  do  Decreto  500/90,  os  gastos 
imputaranse a  cada un dos exercicios  orzamentarios  en que se estenda a duración do 
contrato. En consecuencia o presente gasto queda subordinado ao crédito que para cada 
exercicio se consigne no orzamento.

O contrato financiarase cada ano con cargo a partida  correspondente  do orzamento do 
Concello de Pontevedra. 

ARTIGO 23.- GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO

O adxudicatario esta obrigado a sufragar, ademais dos gastos que se dispoñen neste prego, 
os seguintes:

1. Como  prezo  da  concesión,  a  cantidade  de  93.000  €  (IVE  incluído),  que 
haberá ser satisfeita ao Concello nos 3 meses seguintes á formalización do 
contrato. 

2. O pago dos medios materiais, técnicos e persoais que empregue o contratista 
para executar o presente contrato. 
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3. O pago dos tributos e prezos públicos locais, estatais, autonómicos, ou de 
calquera ente público, actuais e futuros, que recaian sobre o contrato. 

4. Os que se orixinen pola contratación do persoal necesario para a correcta 
execución do contrato.

5. O pago dos seguros que se especifican no artigo 3 deste prego. 
6. Os derivados da contratación.
7. Asumir o pagamento dos gastos dos anuncios de licitación no BOP e no DOG 

e o de formalización do contrato no BOP. Deberá procederse o pago no prazo 
de 10 días desde que se lle notifique o importe. En caso de que non proceda 
ao pago procederase de igual  maneira  que se dispón  no artigo  26 deste 
prego. Estes gastos de anuncios non superarán os 2.000,00 euros. 

8. Calquera outro que derive da prestación do contrato ou que se estableza no 
prego. 

CAPÍTULO IV
INCUMPRIMENTOS DO CONTRATISTA

ARTIGO 24.- INFRACCIÓNS DO ADXUDICATARIO.
 
As infraccións que cometa o adxudicatario,  clasifícanse en leves,  graves e moi graves,  de 
acordo coa tipificación seguinte:

A. Infraccións leves. Terán a cualificación de infraccións leves as seguintes:

1- Calquera descuberto no pago á Seguridade Social das cotas (empresarial 
ou do traballador)  correspondentes aos traballadores afectos ao servizo 
obxecto  deste  contrato,  cando  este  descuberto  se  estenda  ata  5  días 
naturais.

2- O retraso ata 5 días naturais no cumprimento das obrigas tributarias.

3- O incumprimento das súas obrigas salariais que supoñan a falta de abono 
de  calquera  nómina  mensual,  paga  extraordinaria,  ou  gratificación  por 
importes  equivalentes  a  calquera  das  dúas  anteriores,  cando  este 
incumprimento non se demore máis de 5 días naturais.

4- A omisión do deber de comunicar as incidencias ou anomalias relevantes 
que  afecte  o  servizo  público  obxecto  deste  contrato  non  imputables  o 
contratista de maneira inmediata e o máis tardar en 48  horas. 

5- O incumprimento do deber de limpeza diaria do local para o depósito e 
custodia de vehículos. 

6- A  falta  de  renovación,  substitución  ou  pago  das  cotas  dos  seguros 
obrigatorios segundo estes pregos, de tal forma que se produzan períodos 
sen cobertura non superiores a 5 días naturais.

7- A non prestación dos servizos obxecto deste contrato durante non máis de 
12 horas consecutivas ou 48 horas non consecutivas nun período de 1 
ano.  
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8- A falta de consideración ou incorrección ao público ou usuarios, ou aos 
empregados municipais encargados da inspección ou a policía local. 

9- Os altercados ou disputas entre o persoal do servizo público durante a súa 
prestación.

10- Calquera outra acción ou omisión que infrinxa as obrigacións ou deberes 
recollidas  no  presente  prego  ou  no  de  prescricións  técnicas  ou  no 
regulamento  do servizo  no caso  de que  exista  e  non  resulte  tipificada 
como infracción grave ou moi grave. 

B.  Infraccións graves. Terán a consideración de infracción graves, as seguintes:
.  

1. Calquera  descuberto no pago á Seguridade Social  das cotas (empresarial  ou do 
traballador)  correspondentes  aos  traballadores  afectos  aos  servizos,  cando  este 
descuberto se estenda máis de 5 días e ata 10 días naturais.

2. O retraso superior a 5 días e ata 10 naturais no cumprimento das obrigas tributarias.

3. O  incumprimento  das  súas  obrigas  salariais  que  supoñan  a  falta  de  abono  de 
calquera  nómina  mensual,  paga  extraordinaria,  ou  gratificación  por  importes 
equivalentes a calquera das dúas anteriores, cando este incumprimento se demore 
máis de 5 días e ata 10 días naturais.

4. O incumprimento que non mereza, segundo a lexislación aplicable, a consideración 
de grave das obrigas establecidas pola lexislación laboral, de seguridade e saúde e 
prevención de riscos laborais. 

5. A  omisión  do  deber  de  comunicar  as  incidencias  ou  anomalías  relevantes  que 
afecten o servizo público obxecto deste contrato imputables o contratista de maneira 
inmediata e o máis tardar en 48  horas. 

6. Poñer dificultades as tarefas de control da administración, como dificultar ou impedir 
as actuacións inspectoras da Administración.

7. A demora na achega de informes ou documentos en xeral,  que sexan solicitados 
polo Concello de Pontevedra no prazo establecido polo mesmo ou fixado, no seu 
caso, nestes pregos ou no de prescricións técnicas. 

8. A non comunicación previa ao Concello de Pontevedra de calquera substitución ou 
modificación de persoal.

9.  O  incumprimento  do deber  de  mantemento  do  local  e  bens  afectos  ao servizo 
público  en  perfecto  estado  de  conservación,  entendendo  que  se  produce  tal 
incumprimento cando non se inicie a reparación dos desperfectos nun prazo de 7 
días  desde  que  se  manifesten,  cando  esta  reparación  fose  de  competencia  do 
contratista segundo os presentes pregos.  De existir  orde expresa do Concello  de 
Pontevedra sinalando o prazo correspondente, a infracción cualificarase como moi 
grave segundo o apartado C) deste artigo.
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10. O incumprimento do deber de mantemento das instalacións nas debidas condicións 
hixiénicos sanitarias, cando non exista transcendencia para a saúde pública.

11.  As accións ou omisións que interfiran ou alteren ocasionalmente a prestación do 
servizo público obxecto deste contrato. 

12. A  ocupación  do  persoal  noutras  tarefas  durante  o  horario  de  funcionamento  do 
servizo público.

13. A  falta  de  renovación,  substitución  ou  pago  das  cotas  dos  seguros  obrigatorios 
segundo estes pregos, de tal forma que se produzan períodos sen cobertura de entre 
5 días e 10 días naturais.
Tamén terán a consideración de infraccións graves a modificación destas pólizas sen 
consentimento  expreso  do  Concello  de  Pontevedra,  cando  diminúan  as  sumas 
garantidas ou limiten os supostos de responsabilidade, sen prexuízo da obriga de 
repoñelas  logo  da  orde  do  Concello  de  Pontevedra,  cuxo  incumprimento  terá  a 
consideración de infracción moi grave.

14. A  non  prestación  dos  servizos  obxecto  deste  contrato  entre  12  e  48  horas 
consecutivas ou  entre 48 e 72 horas non consecutivas nun período de un ano.

15. A utilización dos uniformes ou do material como soporte de elementos publicitarios 
ou propagandísticos.

16. A  utilización  de  vehículos-guindastres  en  mal  estado  de  lavado,  pintura,  de 
carrocería ou deficiencias mecánicas ou sen estar en debidas condicións.

17. A non entrega ao titular, ou persoa lexitimada para isto, do vehículo, sempre que 
xustifique que cumprira os requisitos para ter dereito a súa entrega.

18. Calquera actuación de retirada de vehículos ou obstáculos ou a súa aprensión sen a 
presenza de axentes  municipais  nos  supostos  non legal  ou regulamentariamente 
procedentes.

C. Infraccións moi graves. Terán a consideración de infracción moi graves as seguintes:

1. Calquera  descuberto no pago á Seguridade Social  das cotas (empresarial  ou do 
traballador)  correspondentes  aos  traballadores  afectos  aos  servizos,  cando  este 
descuberto se estenda máis de 10 días naturais.

2. O retraso superior a 10 días naturais no cumprimento das obrigas tributarias.

3. O  incumprimento  das  súas  obrigas  salariais  que  supoñan  a  falta  de  abono  de 
calquera  nómina  mensual,  paga  extraordinaria,  ou  gratificación  por  importes 
equivalentes a calquera das dúas anteriores, cando este incumprimento se demore 
máis de 10 días naturais.

4. O  grave incumprimento  das  obrigas  establecidas  pola  lexislación  laboral,  de 
seguridade e saúde e prevención de riscos laborais. 
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5. O falseamento dos datos entregados ao Concello de Pontevedra

6. Non  realizar  o  inventario  cos  servizos  do  Concello  de  Pontevedra  ou  poñer 
dificultades ou obstáculos a súa realización.

7. O  incumprimento  da  normativa  sanitaria  con  transcendencia  para  a  saúde  dos 
usuarios.  

8. Calquera conduta constitutiva de delito, especialmente as coaccións, roubos e furtos 
aos usuarios ou afectados polo servizo.  

9. O non empregar cos vehículos que son obxecto de actuación por parte deste servizo 
público da máxima dilixencia ou coidado, en especial a desaparición, substracción de 
obxectos ou danos causados aos vehículos por actuación dolosa ou culposa dos 
empregados adscritos ao servizo. 

10. A  non  realización  das  obras  ou  actuacións  de  mantemento  e  conservación  ou 
reparación que sexan ordeadas polo Concello de Pontevedra no prazo fixado, cando 
o contratista este obrigadas a realizalas. 

11. A contratación de novo persoal sen autorización previa do Concello de Pontevedra. 

12. A negativa do contratista a abandonar e deixar libres e vacuos os bens que deban 
reverter  o Concello  de Pontevedra á finalización do contrato por cumprimento ou 
resolución no prazo fixado neste prego.

13.  Arrendar,  subarrendar,  gravar,  traspasar,  ceder  ou  allear  os  bens  afectos  aos 
servizos obxecto deste contrato, baixo calquera modalidade ou título, sen axustarse 
o disposto neste prego e demais normativa de aplicación.

14.  Ceder o contrato sen autorización previa expresa do Concello de Pontevedra.. 

15. Non deixar os bens ou só algúns dos que deban reverter ao Concello de Pontevedra 
ao final do contrato en perfecto estado de conservación e mantemento.

16. A utilización de sistemas de traballo e/ou elementos e/ou materiais, e/ou máquinas 
e/ou persoal diferentes ao previstos neste prego ou de prescricións técnicas, ou no 
seu proxecto  cando produza prexuízo grave para a prestación do servizo.

17. A prestación dos servizos notoriamente deficiente, irregular ou incompleta que cause 
perigo para a saúde pública, incomodidade ou prexuízo grave aos cidadáns salvo 
que figure expresamente noutro apartado das infraccións.

18. O deficiente estado de conservación do local para depósito de vehículos en canto a 
seguridade, limpeza, estrutura e estética. 

19. Destinar  os  medios  materiais  ou  persoais  a  tarefas  diferentes  das  propias  da 
concesión ou doutro servizo municipal con ou sen percepción de contraprestación ou 
remuneración. 
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20. A modificación na forma de prestar o servizo sen previa autorización municipal  

21. A non reposición da garantía definitiva cando se fagan efectivas as penalidades no 
prazo de quince días naturais.

22. A  falta  de  renovación,  substitución  ou  pago  das  cotas  dos  seguros  obrigatorios 
segundo  estes  pregos,  de  tal  forma  que  se  produzan  períodos  sen  cobertura 
superiores a 10 días naturais.

23. A negativa do contratista a abandonar e deixar libres e vacuos os bens que deban 
reverter  ao Concello  á finalización do contrato por cumprimento ou resolución no 
prazo fixado neste prego. 

24.  A falta de inicio da prestación dalgún dos servizos obxecto deste contrato no prazo 
conferido ao efecto segundo estes pregos.

25.  A non prestación dos servizos obxecto deste contrato durante máis de 48 horas 
consecutivas ou durante máis de 72 horas non consecutivas nun período de un ano. 

26. A non realización de calquera actuación ou a non correcta realización de calquera 
actuación  a  que  este  obrigado  en  relación  a  xestión  e  recadación  da  taxa  pola 
prestación dos servizos públicos obxecto deste contrato. En especial  non cumprir 
calquera  obriga  de  xestión  ou  recadación  da  taxa  relacionada  con  este  contrato 
fixada na ordenanza fiscal do Concello de Pontevedra que fixe en relación a este 
contrato, ou as instrucións establecidas ou ditadas polo Concello de Pontevedra ou 
nestes pregos ou no de prescricións técnicas.  

27. A non realización de calquera dos servizos fixados neste prego no prazo que fixe o 
Concello  de  Pontevedra,  que  pode  ordearllo  a  través  da  policía  local  ao 
concesionario. En especial, e con carácter meramente exemplificativo os seguintes 
servizos:

a. A non retirada e/ou depósito de vehículos abandonados.
b. A  non  retirada  e/ou  custodia  ou  depósito  de  vehículos  embargados  polo 

Concello de Pontevedra.
c. A non retirada ou desprazamento de vehículos ou obstáculos por, por obras, 

procesións, desfiles, actos públicos, e actos de análoga natureza.
d. A non retirada e/ou deposito de vehículos ou obstáculos a requirimento da 

autoridade xudicial ou administrativa.
e. A non retirada e/ou deposito de colectores e outros obstáculos que dificulten 

de forma grave a circulación polas vías públicas ou impidan o acceso a un 
servizo público, retirados en execución forzosa de resolucións administrativas

f. A non retirada e depósito de vehículos ata o local para depósito e custodia.  

28. A  diminución  do  número  de  vehículos  ou  obstáculos  que  semestralmente  son 
obxecto  das actuacións  a  que  se refire  o  artigo  18.2  deste  prego  salvo  que  se 
xustifique documentalmente e de modo suficiente cales son os motivos de que o 
número de vehículos ou obstáculos  diminuíron.  En todo caso deberá acreditar  o 
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contratista  sempre  unha  boa  xestión.  Admítese  un  marxe  de  variación  sen 
necesidade de xustificación do 5% con respecto ao semestre anterior. 

29. Non destinar o persoal mínimo a que estaba obrigada para executar este contrato.

30. Non destinar ao cumprimento do contrato os medios materiais a que estaba obrigado 
conforme  a  estes  pregos  e  o  prego  de  prescricións  técnicas,  en  especial  os 
guindastres e o local para depósito e custodia. 

31. O  non  pago  das  cantidades  fixadas  no  artigo  13  deste  prego  polos  vehículos-
guindastres. 

32. A comisión da 3ª infracción grave, cualificada como tal en vía administrativa, nun 
prazo non superior a 1 ano será cualificada como infracción moi grave, a efectos de 
penalización e posibilidade de resolución. 

ARTIGO 25.- PENALIDADES

1.-As infraccións suporán a imposición por parte do Concello de penalidades de multa, que 
se imporán en calquera caso. 

2.- A multa a impoñer ten tres grados, que se corresponden respectivamente con infraccións 
leves, graves e moi graves, que establecen os límites seguintes:

a) As infraccións leves sancionaranse con multa entre 400 euros ata 4000,00 euros.
b) As infraccións graves sancionaranse con multa entre 4001 euros ata 8.000,00 euros.
c) As infraccións moi graves sancionaranse con multa entre 8.001,00 euros a 12.000,00 

euros.

3.- Os importes das multas serán obxecto de revisión anual conforme ó incremento do IPC 
ou índice que o substitúa, cuxo cálculo se efectuará puntualmente, no suposto de necesitar 
aplicar as citadas multas.

4.- Con independencia das sancións que se lle impoñan o contratista, o Concello pode esixir 
sempre  o  cumprimento  das  obrigas  do  contratista  e  acudir  aos  medios  previstos  pola 
normativa para esixir o seu cumprimento.

5.- A comisión de infracción moi graves pode dar lugar ademais da infracción moi grave a 
resolución do contrato por causa imputable ao contratista.

6.-  A  demora  dos  prazos  fixados  nestes  pregos  para  o  cumprimento  de  obrigas  do 
contratista, cando non teñan prevista sanción expresa segundo o art. anterior, penalizaranse 
segundo a seguinte fórmula:

Penalidade diaria por demora = importe da cantidade ofertada polo licitador no artigo 18.2 
deste prego correspondente x 1,5 / 365.

Ditas penalidades aplicaranse igualmente nos casos de suspensión da actividade,  cando 
non deban de ser cualificadas como infraccións leves,  graves ou moi graves segundo o 
artigo anterior. 
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ARTIGO 26.- IMPOSICIÓN DAS PENALIDADES

A imposición das multas so require audiencia ao contratista durante 10 días hábiles.

A competencia para impoñer as multas será do Sr. Alcalde ou concelleiro responsable da 
área.

O importe da multa satisfarase ao Concello  por parte do contratista no termo de 30 días 
naturais seguintes ao da súa notificación. 

De non satisfacerse dentro do termo, as multas faranse efectivas de acordo coa prelación 
seguinte:

1.- Mediante dedución das cantidades que, en concepto de de pago total ou parcial, 
deban aboarse ao contratista. 

2.- Mediante a Incautación da garantía definitiva en importe necesario para cubrir as 
multas impostas. Para tal efecto o contratista haberá de completar a garantía incautada. 

3.- En canto o abonamento do importe das multas non quede cuberto na súa totalidade 
pola garantía definitiva,  o Concello  poderá utilizar  os medios de execución forzosa 
previsto  na  Lei  30/1992,  de  réxime  xurídico  de  administracións  públicas  e  do 
procedemento administrativo común ou norma vixente aplicable o caso.

A imposición das multas terá lugar sen prexuízo dos danos e prexuízos que sexan esixibles por 
parte do Concello. 

Se para facer efectiva as multas se incautase a garantía definitiva deberá reporse a contía nun 
prazo de 15 días naturais desde que se notifique dita incautación. 

ARTIGO 27.- INTERVENCIÓN DO SERVIZO. SECUESTRO. 

1.  Réxime xeral.- Se do incumprimento do contrato por parte do adxudicatario se derivase 
unha perturbación do servizo ou se producise unha lesión dos intereses públicos e non 
reparable por medios ordinarios e o Concello non decidise a resolución do contrato, o ente 
concedente poderá acordar intervir o servizo ata que as causas desaparecerán. 
Neste  caso  nomearase  a  tal  efecto  á  persoa  que  teña  que  desempeñar  a  función 
interventora, debendo someterse el  concesionario as súas decisións.  A intervención terá 
carácter excepcional, limitándose ao tempo estritamente necesario.

A  intervención  terá  carácter  sancionador  cando  supoña  unha  reacción  fronte  un 
incumprimento  imputable  ao  concesionario.  Neste  suposto  o  contratista,  en  todo  caso, 
deberá aboar á Administración os danos e perdas que efectivamente houbese irrogado.

Non terá este carácter sancionador cando o servizo se interrompese por causas fortuítas ou 
de forza maior que o concesionario non poida superar polos seus propios medios. 

O período máximo de intervención non pode exceder, en todo caso, de 6 meses.
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Intervención parcial.- A demora superior a 15 días no cumprimento das obrigas laborais do 
concesionario habilitará ao Concello de Pontevedra para intervir totalmente ou parcialmente 
da  xestión  do  servizo.  A  intervención  parcial  da  xestión  por  calquera  causa  poderá 
instrumentalizarse mediante o pagamento directo das retribucións , indemnizacións e cotas 
da seguridade social, a repercutir o concesionario por desconto sobre a contraprestación, 
por incautación da garantía definitiva ou pola vía de prema. 

2. O secuestro terá unha duración máxima de 3 meses e procederá segundo os arts 134 e 
135 do RSCL. 

3. A declaración de caducidade e resolución contractual, procederá segundo o precisado no 
capítulo  seguinte,  de  acordo  co  previsto  na  LCSP e  RSCL,  en  canto  non  se  opoña  á 
anterior. 

CAPÍTULO V
EXTINCIÓN E MODIFICACIÓN DO CONTRATO

ARTIGO 28.- CESIÓN DO CONTRATO. EXTINCIÓN DO CONTRATO E EFECTOS.

1. La cesión del contrato solo procederá de conformidad con lo establecido en el art. 
209  de  la  LCSP.  El  cesionario  deberá  justificar  previamente  su  capacidad  y 
condiciones de solvencia y constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días 
naturales a contar desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la 
cesión. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo podrá dar lugar a la 
resolución  del  contrato.  La  cesión  implica  el  mantenimiento  de  los  compromisos 
adquiridos por el contratista original. 

2. O contrato extínguese pola terminación da duración deste ou por resolución.

3. Son causas de resolución as seguintes:

a. As establecidas no artigo 206 e no artigo 262 da LCSP, e no art.  136 do 
Regulamento de servizos das Corporacións Locais.

b. As infraccións moi graves previstas no artigo 24.
c. Incorrer o contratista en prohibición de contratar.
d. A ostensible falla de calidade do servizo pactado, a desatención reiterada aos 

usuarios  por  parte do persoal  do servizo e o deficiente funcionamento  do 
servizo. 

e. Calquera outra que se prevexa expresamente pola normativa vixente en cada 
momento ou neste prego.

4. As infraccións moi  graves que poden dar lugar  a resolución do contrato réxense 
polas seguintes normas:

a). As infraccións moi graves son causas de resolución do contrato por causa imputable 
ao contratista. 

b) A resolución do contrato é independente da imposición de multas, pois aínda cando 
se proceda a resolución do contrato, ou se teña dita posibilidade, o Concello esixiralle as 
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multas.

c) En caso de infracción moi grave que dea lugar a resolución do contrato, o Concello 
pode optar libremente pola resolución do contrato.

d)As causas de resolución previstas como infraccións moi graves que ao mesmo tempo 
estean mencionadas expresamente nos artigos 206 e 262 da LCSP, determinarán que 
se rexerán en primeiro lugar polo disposto especificamente polo LCSP e supletoriamente 
polo disposto neste punto terceiro desta cláusula.

4.- A resolución do contrato acordarase por órgano contratante, de oficio ou a instancia 
do concesionario,  mediante  o procedemento que resulte de aplicación  conforme coa 
lexislación de contratos.

5.- A aplicación das causas de resolución realizarase de conformidade co establecido 
nos artigos 207 e 263 e cos efectos dos artigos 208 e 264 da LCSP previstos.

ARTIGO 29.- SUBCONTRATACIÓN E MODIFICACIÓN DO CONTRATO

1. Subcontratación.- 
1.1. Por lo que respecta a la prestación principal objeto de este contrato (entendiendo por tal el 
conjunto de funciones que se relacionan en el art. 1 de los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
y concordantes de los Pliegos de Condiciones administrativas que los desarrollan), deberá de 
ser  realizada de forma íntegra por  la  entidad/empresa adjudicataria,  estando prohibida la 
subcontratación.

1.2. Sí se admitirá la subcontratación, no obstante, por lo que se refiere a las prestaciones 
accesorias del contrato, entendiendo por tales aquellas distintas de las anteriores, que o bien 
se contemplan en los pliegos (publicidad, mantenimiento instalaciones, etc.) o bien puedan 
incluir los propios licitadores en su proyecto de explotación. 
En  ningún  caso  se  considerará  que  son  accesorias  aquellas  prestaciones  que  superen, 
individualmente o en su conjunto, el 30% del importe del contrato, prorrateándolo de acuerdo 
con el tiempo de duración de la prestación. Tampoco podrá ser objeto de subcontratación la 
prestación del servicio en parte de su ámbito objetivo.  

1.3. Las subcontrataciones admitidas se adaptarán a lo señalado y a lo dispuesto en los arts. 
210 y 211 de la LCSP, considerando:

- El plazo de antelación para que el contratista comunique por escrito la intención de 
subcontratar parte de la prestación será, como mínimo, de 5 días hábiles a la 
fecha en que haya de iniciarse la ejecución del subcontrato.

- Deberá de añadirse declaración responsable de la subcontratista, formulada ante 
la Secretaría de Administración Municipal del Ayuntamiento de Pontevedra, notario 
público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para 
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los 
supuestos del artículo 49 de la LCSP.
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- Asimismo, se aportarán certificaciones administrativas de que dicha subcontratista 
se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

- El subcontratista deberá de adaptarse en la ejecución de la parte del contrato a la 
legislación que regule las relaciones laborales en el seno de su empresa, a la 
normativa  aplicable  a  la  prestación  y,  especialmente,  aquella  en  materia  de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a 
lo  largo  de  su  ejecución,  deberán  ser  notificadas  por  escrito  al  órgano  de 
contratación, en un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con 
indicación de las modificaciones producidas.

2.- Modificacións.
1. O contrato desenvolverase a risco e ventura da contratista.
Procederá,  non  obstante,  a  modificación  do  contrato  para  o  mantemento  do  equilibrio 
económico  financeiro,  tanto  á  baixa  como  á  alza,  naqueles  supostos  nos  que  existan 
variacións na prestacións contratadas superiores ao 20%. Pártese a estes efectos (volume 
das prestacións contratadas) do presuposto de ingresos considerado na oferta da contratista 
(no seu proxecto da explotación ou estudo económico financeiro), de tal forma que será de 
aplicación este artigo cando tal volume de ingresos experimente aumentos, ou diminucións, 
superiores ao seu 20%. . 
De  instarse  pola  concesionaria  a  revisión  do  prezo  deberá  xustificar,  coas  contas 
oportunamente legalizadas e rexistradas, mesmo a efectos fiscais, a variación anterior. 
De  instarse  polo  Concello  a  revisión  á  baixa,  a  contratista  deberá  exhibir  copia  das 
devanditas contas. 
As variacións inferiores á porcentaxe sinalada non suporán dereito á revisión do contrato 
para o mantemento do equilibrio económico financeiro. 

2. O procedemento de revisión  articularíase mediante petición da contratista ou de oficio 
polo  Concello,  xustificaríase  a  concorrencia  dos  supostos  que  a  motivan  e,  logo  de 
audiencia á contratista, de proceder de oficio, e dos informes do técnico municipal, servizo 
de contratación, asesoría xurídica e intervención, resolveríase polo órgano de contratación. 

3.  Cando como consecuencia  da modificación do contrato aumente o prezo do mesmo, 
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo 
de adxudicación (IVE excluído). Esta garantía deberá constituírse dentro del prazo máximo 
de 15 días naturais a contar desde la notificación da aprobación da modificación e antes da 
formalización da modificación de acordo co art. 140 LCSP. A non constitución da garantía 
dentro de dito prazo dará lugar á resolución do contrato. 

CAPÍTULO VI
INVENTARIO E REVERSIÓNS

ARTIGO 30.- INVENTARIO E REVERSIÓN.

Dentro do prazo de 4 meses desde a formalización do contrato e en todo caso antes do 
comezo  do  exercicio  do  servizo  público  municipal  de  recollida,  retirada,  transporte, 
inmobilización,  depósito  e  custodia  de  vehículos  e  outros  obstáculos  das  vías  públicas 
realizarase  un  inventario  de  tódolos  bens  e  instalacións  obxecto  deste  contrato.  Nese 
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inventario faranse constar as instalacións que se dispoñen para a prestación do servizo, o 
mobiliario  que se dispón e demais propios do servizo.  Deberase diferenciar  entre o que 
reverterá o Concello e os que non.

Cada dous anos realizarase un inventario dos bens, instalacións e local. 

Cando falten tres meses para finalizar o prazo do contrato o Concello designará os Técnicos 
para inspeccionar o estado en que se atope o local,  instalacións e demais bens dedicados e 
afectas  ao  servizo  público  municipal  de  recollida,  retirada,  transporte,  inmobilización, 
depósito e custodia de vehículos e outros obstáculos das vías públicas desta e demais bens, 
ordeando a vista dos resultados das inspeccións técnicas, a execución das obras e traballos 
de  reparación  e  reposición  que  se  estimasen  necesarias  para  manter  aquelas  nas 
condicións previstas.  As obras e traballos de reparación que deban efectuarse serán de 
conta do contratista.

Ao final de duración do contrato reverterán ao Concello de Pontevedra, e polo tanto pasará 
a titularidade deste, os vehículos guindastres afectos o servizo público así como o material 
inventariable adquiridos polo concesionario. Estes bens reverterán ao Concello ao termo do 
contrato en perfecto estado de conservación e funcionamento  e uso.  O contratista esta 
obrigado  a entregar a documentación dos vehículos e a sinatura da documentación precisa 
para os cambios de titularidade.
 
Os únicos bens que non reverterán ao Concello será o local para o depósito e custodia que 
dispuxese o contratista para executar o contrato así como os que teñan a consideración de 
material  non  inventariable.  En  todo  caso  todo  ben  moble  que  este  unido  de  forma 
permanente aos bens que deban reverter ao Concello  reverterán o Concello salvo que se 
produza  a  separación  sen  menoscabo  para  as  bens  inventariables  ou  vehículos 
guindastres.A estes efectos farase constar no inventario cales son estes bens.

Unha  vez  extinguido  ao  contrato  farase  entrega  por  parte  do  contratista  dos  bens  e 
vehículos obxecto deste contrato que deban reverter ao Concello,  libres de toda carga e 
gravames e en estado de conservación e mantemento adecuado, debendo deixalos libres e 
vacuos a disposición do Concello nun prazo máximo de cinco días.

CAPÍTULO VII
CAPACIDAD PARA SER CONTRATISTA

ARTIGO 31.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR.

Poderán  concorrer  por  si  ou  por  medio  de  representantes  as  persoas  naturais  ou 
xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean 
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e 
acrediten a solvencia económica e financeira, técnica ou profesional que se esixe no 
artigo 34 deste prego, sen prexuízo do que se dispón para as empresas non españolas 
de estados membros da Comunidade Europea. 

Se se trata de persoas xurídicas o obxecto social  da entidade deberá comprender o 
desenvolvemento de todas as actividades que constitúen o obxecto do contrato ao que 
concorren. 
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CAPÍTULO VIII
ADXUDICACIÓN

ARTIGO 32.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto e con pluralidade de criterios de 
adxudicación de conformidade co artigo 122.2 e 134 da LCSP .

ARTIGO 33.- PERFIL DO CONTRATANTE.

O perfil do contratante do Concello de Pontevedra está na páxina www.pontevedra.eu . 

ARTIGO 34.- OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.

1. As empresas interesadas teñen a súa disposición,  ata a data de remate do prazo de 
presentación de proposicións, no Servizo de Contratación do Concello de Pontevedra (rúa 
Michelena,  36071,  Pontevedra,  teléfono  986  80.43.29,  fax  986  862590),  toda  a 
documentación  necesaria  para  poder  formular  a  súa  oferta.  O  prego  de  cláusulas 
administrativas e de prescricións técnicas publicarase no perfil do contratante do Concello 
de Pontevedra. 

2. Para a obtención da información adicional que puidera solicitarse, estarase ao sinalado no 
art. 142 da LCSP. En todo caso debe de terse en conta:

• Que  só  será  obrigatoria  a  remisión  daqueles  documentos  que  non  se  atopen 
publicados no perfil do contratante municipal.

• Que só será obrigatoria a remisión daquela documentación ou información que sexa 
precisa, ou conveniente, para a formulación das ofertas.

• A  petición  da  documentación  complementaria  e  información  adicional,  sempre  e 
cando sexa pertinente,  e en todo os casos cando non estea publicada no perfil, 
deberá de presentarse cunha antelación mínima de 9 días naturais á finalización do 
prazo para presentar ofertas. Enviarase nos 6 días naturais seguintes á solicitude.

• Outra información adicional, sempre e cando sexa pertinente, deberá de solicitarse 
con 9 días naturais de antelación ao prazo de finalización da presentación de ofertas, 
para dar cumprimento ao prazo mínimo de remisión precisado polo art. 142.2 LCSP. 
Noutro caso, a remisión efectuarase nos 3 días naturais seguintes á solicitude, non 
admitíndose ningunha cunha antelación de menos de 3 días naturais á finalización 
do prazo de presentación de ofertas.

3. Ditos prazos reduciranse á metade de acordarse a tramitación por urxencia.

4.  A obtención de copias implicará o aboamento da taxa establecida na correspondente 
ordenanza fiscal. A remisión da documentación por correo efectuarase baixo a modalidade 
de portes debidos. 

5.  A consulta poderá efectuarse no Servizo de Contratación do Concello  de Pontevedra 
(Rúa Michelena, 30, 36071 Pontevedra, teléfono 986 804329, fax 986 862590).

ARTIGO 35.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS.
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As proposicións  presentaranse no Rexistro Xeral  do Concello,  desde as 8,30 ás 13,30 
horas, e se é sábado de 9,00 horas a 13,00 horas durante os 26 días hábiles seguintes ao 
da publicación do último anuncio de licitación (no BOP, no DOGA e no perfil do contratante 
do Concello). No caso de que o prazo de presentación de proposicións teña lugar entre o 
día 16 de xuño e o 15 de setembro o horario do Rexistro Xeral do Concello será de 9,00 
horas a 13,00 horas, incluídos os sábados. Se o último día do prazo é inhábil prorrogarase 
ata o primeiro día hábil.
Dito  prazo  reducirase  á  metade  de  acordarse  o  procedemento  mediante  o  trámite  de 
urxencia.

Se dentro do prazo anteriormente sinalado se produciran reclamacións contra o prego, non 
suspenderan o prazo para a presentación de proposicións á licitación e serán resoltas polo 
órgano de contratación. Malia iso, para o suposto de estimación destas, procederá, no seu 
caso, a modificación dos  pregos e a apertura dun novo prazo. 

As proposicións poderán presentarse por correo, en dito caso o interesado deberá acreditar, 
co  resgardo  correspondente,  a  data  de  imposición  do  envío  na  Oficina  de  Correos  e 
anunciar  o mesmo día ao órgano de contratación,  por FAX,  TELEX ou TELEGRAMA, a 
remisión das proposicións. Sen cumprir tales requisitos non será admitida a proposición no 
caso de que se recibira fóra do prazo fixado neste prego. Malia isto, transcorridos 10 días 
naturais desde o remate do prazo de presentación, ningunha proposición enviada por correo 
será admitida. 

Tales prazos poderán ser prorrogados de concorrer as circunstancias previstas no art. 78.3 
do RD 1098/2001.

Unha  vez  remitida  a  proposición  ou  entregada,  non  poderá  ser  retirada  salvo  causa 
debidamente xustificada.

As proposicións para tomar parte na contratación presentaranse en tres sobres pechados, 
identificados  no  seu  exterior  con  indicación  expresa  da  licitación  á  que  concorren, 
debidamente asinados polo licitador ou seu representante, con indicación do nome, apelidos 
e razón social, nº de teléfono e fax, así como correo electrónico, no seu caso.

A  documentación  deberá  estar  debidamente  numerada  e  farase  constar  en  folla 
independente o contido do sobre con indicación dos folios aos que corresponde. 

Estes sobres serán: 

• Sobre A, denominado “DOCUMENTOS”
• Sobre B, denominado  “OFERTA ECONÓMICA”
• Sobre C, denominado “OFERTA TÉCNICA”

SOBRE A “DOCUMENTOS”

O sobre A, denominado  ‘documentos’, expresará a inscrición de: DOCUMENTOS XERAIS 
PARA  A  ADXUDICACIÓN  “DO  SERVIZO  PÚBLICO  MUNICIPAL  DE  RECOLLIDA, 
RETIRADA,  TRANSPORTE,  INMOBILIZACIÓN,  DEPÓSITO  E  CUSTODIA  DE 
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VEHÍCULOS E OUTROS OBSTÁCULOS DAS VÍAS PÚBLICAS”, e conterá na orde que 
aquí se sinala a seguinte documentación:

A)  Documento  acreditativo  da  personalidade  xurídica  do  empresario e  da  súa 
capacidade de obrar: 

A-1)  Empresario  individual:  fotocopia  do  NIF,  pasaporte  ou  documento  que  o 
substitúa. 

A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou documento de constitución, os 
estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a 
súa  actividade,  debidamente  inscritos,  no  seu  caso,  no  rexistro  público  que 
corresponda,  segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate. Engadirase,  así 
mesmo,  copia  das escrituras ou documentos  de modificación  dos anteriores.  Así 
mesmo unirase fotocopia do DNI do representante. 
 
-  Fotocopia  da  tarxeta  de  código  de  identificación  fiscal  (CIF),  debidamente 
compulsada. 

A-3) Empresas comunitarias.
 
No caso de empresas ou empresarios de estados membros da Comunidade Europea, 
ou  signatarios  do  Acordo  sobre  o  Espazo  Económico  Europeo,  acreditarase  de 
conformidade co previsto nos artigos. 47 e 61.2 da LCSP e 9 do RD 1098/2001. En 
consecuencia,  deberán de acreditar  a inscrición nos rexistros ou a presentación das 
certificacións que se especifican no Anexo I do RD 1098/2001.

A-4) Empresas non comunitarias. 
As  demais  empresas  ou  empresarios  estranxeiros  deberán  acreditar  a  súa 
capacidade de obrar de acordo co precisado polos artigos. 61.3 da LCSP e 10 do RD 
1098/2001. Estas empresas deberán engadir, así mesmo, o Informe de reciprocidade 
que refire o art. 44.1 da LCSP.

A-5) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): 
declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois. 

As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á 
xurisdición  dos  Tribunais  e  Xulgados  españois  de  calquera  orde,  para  todas  as 
incidencias  que  de  modo  directo  ou  indirecto  puidesen  xurdir  do  contrato,  con 
renuncia se é o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponderá 
ao licitante (art. 130.1.d da LCSP)

B) Poderes: 

Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa 
xurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade 
en cuxo nome concorre perante a administración contratante.
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que 
a dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.
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C) Bastanteo de poderes:
 
Os poderes a que se refire o apartado b) da presente cláusula, deberaos bastantear 
previamente  pola  Asesoría  Xurídica  do  Concello  de  Pontevedra  ou  funcionario 
habilitado. 

Admitiranse os bastanteos de poderes efectuados por avogado do Estado ou asesorías 
doutras Administracións públicas, ou avogado en exercicio, debendo neste último caso 
xustificar a súa colexiación.

A  achega  da mera dilixencia  de bastanteo  do  documento  de apoderamento  poderá 
suplir  a  achega  deste,  sempre  que  tal  dilixencia  identifique  perfectamente  ao 
representante, representado, escritura de apoderamento e que as facultades que se lle 
confiren son bastantes para o contrato, ou contratos, en cuestión.

A presentación do poder, ou da dilixencia de bastanteo do mesmo nos termos expostos, 
suporá, aos efectos do art. 1733 e concordantes do Código Civil, expresa declaración de 
non terlle sido revogado con data posterior.

D) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: 

Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha 
das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 
da LCSP, axustado ao seguinte modelo:

”D./Dª………………………..con DNI………………..e domicilio na provincia de…….rúa nº  
.....  en  nome  propio  ou  en  representación  da  empresa  á  que  representa  no  
procedemento de adxudicación do contrato de xestión de servizos públicos de: - Título:
………………………………….  
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están 
incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 49 e  
130.1.c) da LCSP.
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa  
Seguridade Social.

(Lugar, data e sinatura do propoñente)”

No caso de UTEs esta declaración efectuarase, respecto de cada empresa, por cada 
un dos representantes da mesma, debidamente apoderado. 

E) Solvencia económico e financeira:

Poderá acreditarse por un dos seguintes medios:

1-Informe de institucións financeiras. 

Criterio de selección: Entenderase cumprida a solvencia cando do informe da institución 
financeira se poida deducir que o licitador mostra unha situación económica solvente 
para a execución do contrato.  Deberá mencionarse expresamente nese informe este 
contrato. 
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2-  Tratándose  de  persoas  xurídicas,  ademais  do  medio  anterior  poderán  acreditala 
mediante  a  presentación  das  contas  anuais  ou  extracto  das  mesmas,  nos  casos 
establecidos no artigo 64.b) da LCSP.

Criterio  de  selección: Entenderase  cumprida  a  solvencia  cando  os  fondos  propios 
desembolsados da empresa representen polo menos un 20% do importe de contrato. 

F) Solvencia técnica e profesional:

-  Aportarase  unha  relación  dos  principais  contratos  que  teñan  natureza  similar  ou 
análoga  ao  presente  contrato  de  xestión  do  servizo  público  municipal  de  recollida, 
retirada,  transporte,  inmobilización,  depósito  e  custodia  de  vehículos  e  outros 
obstáculos das vías públicas, concertados ou que estean en vigor nos últimos 3 anos, 
que inclúan importes, datas e beneficiarios públicos dos mesmos. Deberá achegarse un 
informe da entidade pública contratante conforme o contrato se prestou, ou se está a 
prestar, sen incidencias dignas de mención. 

Criterio de selección: Como mínimo deberá ter contratado ou en vigor  nos últimos 3 
anos, durante polo menos 1 ano, 1 contrato de natureza similar ou análoga ao servizo 
público municipal de recollida, retirada, transporte, inmobilización, depósito e custodia 
de vehículos e outros obstáculos das vías públicas, cunha entidade pública que teña 
unha poboación superior a 20.000 habitantes, nos que quede acreditado que o contrato 
se prestou sen incidencia dignas de mención. 

Documentación acreditativa do cumprimento da solvencia técnica ou profesional. 

Os licitadores deberán achegar para acreditar esta solvencia os seguintes documentos 
(orixinal ou fotocopia compulsada):

- Un documento subscrito polo representante do licitador no que relacione os principais 
contratos de natureza análoga ou similar ao contrato do servizo público municipal de 
recollida, retirada, transporte, inmobilización, depósito e custodia de vehículos e outros 
obstáculos das vías públicas, que haxa contratado ou que estean en vigor nos últimos 5 
anos que inclúan importes, datas e beneficiarios públicos dos mesmos.
- Copia de 1 contrato de natureza análoga ou similar ao contrato do servizo público 
municipal  de  recollida,  retirada,  transporte,  inmobilización,  depósito  e  custodia  de 
vehículos e outros obstáculos das vías públicas que teña subscrito o licitador ou que 
estea en vigor dos últimos 5 anos durante polo menos 1 ano, cunha entidade pública. 
- Informe da entidade do sector público que subscribiu o contrato sinalado no punto 
anterior acreditativo de que o contrato se prestou sen incidencias dignas de mención, 
que ten unha poboación superior a 20.000 habitantes e dos períodos de duración do 
contrato. Debe ser orixinal ou fotocopia compulsada. 

G) Unións temporais de empresas:

Os empresarios  que  desexen  concorrer  integrados  nunha  unión  temporal  de  empresas 
(UTE)  deberán  indicar  os  nomes  e  circunstancias  das  empresas  que  a  constitúen, 
participación de cada unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE, caso 
de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 48 da LCSP .
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Engadirase a xustificación da personalidade xurídica de cada empresa, segundo o sinalado 
no epígrafe a).  A totalidade das declaracións  e  proposicións  ou ofertas deberán de ser 
asinadas por todos os representantes, especificando que o fan en canto parte dunha UTE, 
debidamente  apoderados  mediante  escritura  bastanteada.  Non  obstante,  salvo  a 
declaración responsable de non incorrer en prohibición para contratar,  as proposicións e 
demais documentos a nome da UTE poderán ser subscritos polo apoderado único referido 
no art. 48.2. da LCSP, de xa nomearse, en cuxo caso achegarase o poder bastanteado 
deste.

H) Declaración de empresas vinculadas:
 
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo 
grupo, nos termos a que se refire o art.  129 da LCSP, presentarase necesariamente 
unha declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social, 
debendo constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as 
empresas vinculadas que concorran á licitación. 

I)  Autorización  para  a  cesión  de  información  relativa  a  obrigas  tributarias  e  da 
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratación:

Asinarase polo licitador ou polo seu representante e axustarase ao seguinte modelo:

“D.___________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificacións  en  
_______________________________________,  e  D.N.I.  Nº_____________________,  
actuando en nome propio ou da empresa____________________________________, á que  
representa no procedemento de adxudicación do contrato de:

-Autoriza  ao  Concello  de  Pontevedra  a  solicitar  a  cesión  da  información  por  medios  
informáticos  ou  telemáticas,  sobre  a  circunstancia  de  estar  ou  non  ao  corrente  das  súas  
obrigas tributarias co Estado e a Comunidade Autónoma e da Seguridade Social a efectos do  
procedemento  de  contratación  anteriormente  indicado,  e  no  curso  da  vixencia  do  propio  
contrato, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección  
de Datos de Carácter Persoal, Lei do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e a Lei do  
Imposto  de  Sociedades  e  outras  normas  tributarias  e  da  Seguridade  Social  e  demais  
disposicións de aplicación, sempre que o Concello o estime oportuno.
(Lugar, data e sinatura do propoñente)”

J) Documentación a achegar en caso de empate entre as proposicións e ofertas das 
empresas licitadoras

No caso de empate entre dúas ou máis ofertas, atenderase o disposto no artigo 37 destes 
pregos. 
A  estes  efectos  as  empresas  achegarán  a  documentación  que  xustifique  o  número  de 
traballadores con discapacidade sempre que sexa igual ou superior ao 2% do cadro de 
persoal e o número destes que sexan fixos en relación ao seu cadro de persoal.
As empresas dedicadas especificamente á promoción e inserción laboral de persoas en 
situación de exclusión social,  reguladas na disposición adicional novena da Lei 12/2001, 
ademais  de  acreditar  este  extremo  achegarán  o  compromiso  formal  a  que  se  refire  o 
apartado segundo da disposición adicional sexta da LCSP.
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**Dispensa  de  presentar  determinada  documentación  (Rexistro  oficial  de 
licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades Autónomas) 
Aquelas empresas que se atopen rexistradas no rexistro oficial de licitadores e empresas 
clasificadas  do  Estado  ou  da  Comunidade  Autónoma de  Galicia,  que  acompañen a 
correspondente certificación, estarán dispensadas de acreditar os datos referidos polo 
artigo 72.1 da LCSP, sen prexuízo de que a Administración poida solicitar aqueles datos 
ou documentos que estime necesarios á fin de verificar e comprobar a exactitude ou 
vixencia  dos mesmos,  ou clarificar  calquera  extremo.  De referirse,  o  correspondente 
certificado,  a  outros  datos  inscritos  e  esixidos  polos  presentes  pregos,  a  dispensa 
alcanzará aos mesmos.
O certificado do Rexistro oficial de licitadores en cuestión deberá ir acompañado en todo 
caso dunha declaración responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias 
reflectidas no mesmo non experimentaron variación. 

**Lingua da documentación.
Toda  a  documentación  presentarase  en  galego  ou  castelán.  Os  licitantes  estranxeiros 
presentarán  a  súa  documentación  traducida  de  forma  oficial  á  algunha  das  anteriores 
linguas. 

COMPROMISO POLA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS.
A presentación de proposicións presume por parte do licitador a aceptación incondicionada 
das cláusulas deste prego e a declaración responsable de que reúne todas e cada unha das 
condicións esixidas para contratar coa administración.
O licitador comprométese a manter a súa oferta por un prazo mínimo de dous meses a 
contar desde a apertura das proposicións.

SOBRE B “OFERTA ECONÓMICA”

Sobre B, denominado “oferta económica”,  deberá conter  a seguinte  inscrición:  OFERTA 
ECONÓMICA  PARA  A  ADXUDICACIÓN  “DO  SERVIZO  PÚBLICO  MUNICIPAL  DE 
RECOLLIDA,  RETIRADA,  TRANSPORTE,  INMOBILIZACIÓN, DEPÓSITO E CUSTODIA 
DE VEHÍCULOS E OUTROS OBSTÁCULOS DAS VÍAS PÚBLICAS”,

Este sobre conterá a oferta económica que se axustará ao seguinte modelo:

“D............., maior de idade, veciño de…...., con domicilio en…...., con DNI....., expedido en....,  
con  data.....,  en  nome  propio  (ou  en  representación  de...,)  conforme  acredito  con  poder  
compulsado,  informado  do  procedemento  aberto  para  a  adxudicación  do  contrato   “DO 
SERVIZO  PÚBLICO  MUNICIPAL  DE  RECOLLIDA,  RETIRADA,  TRANSPORTE,  
INMOBILIZACIÓN, DEPÓSITO E CUSTODIA DE VEHÍCULOS E OUTROS OBSTÁCULOS  
DAS VÍAS PÚBLICAS” segundo o anuncio publicado no (DOG, BOP ou perfil do contratante  
municipal)  do  día  …..,  manifesto  que  reunindo  todos  os  requisitos  e  condicións  para  ser  
adxudicatario deste contrato, con estrita suxeición aos pregos de prescricións técnicas e de  
cláusulas  administrativas  particulares  que  acepto  integramente,  ofrezo  ao  Concello  de  
Pontevedra os seguintes prezos pola realización das prestacións incluídas neste contrato:
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1.- Polos  servizos  a  que se  refire  o  artigo  18.1  do  prego  de  cláusulas  administrativas  do  
contrato do servizo público municipal de recollida, retirada, transporte, inmobilización, depósito  
e custodia  de vehículos e  outros obstáculos das vías públicas ofrezo  os seguintes prezos  
unitarios: 

a) Pola  RETIRADA  E  TRANSPORTE dos  vehículos  ata  o  local  de  
deposito e custodia destes, ofrezo os seguintes prezos:

• a).1- Por cada vehículo de ata 3.500 quilogramos: ………………euros + …….de IVE,  
de tal forma que o total é de………………..( IVE INCLUIDO). 

• a).2-  Por  cada  vehículo  entre  3.500  quilogramos  e  10.000  quilogramos:  
………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total é de………………..( IVE  
INCLUIDO).

• a).3-  Por  cada  vehículo  de  máis  de  10.000  quilogramos:  ………………euros+  
…….de IVE,  de tal forma que o total é de………………..( IVE INCLUIDO).

• a).4-  Por  cada  colector  ou  obstáculo  transportable  co  guindastre  lixeiro:  
………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total é de………………..( IVE  
INCLUIDO).

• a).5- Por cada colector ou obstáculo transportable co guindastre de gran tonelaxe:  
………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total é de………………..( IVE  
INCLUIDO).

• a).6- Por cada bicicleta: ………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total é  
de………………..( IVE INCLUIDO).

• a).7- Por cada ciclomotor: ………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total  
é de………………..( IVE INCLUIDO).

• a).8- Por cada motocicleta ou motocarro: ………………euros+ …….de IVE,  de tal  
forma que o total é de………………..( IVE INCLUIDO).

b) Pola INMOBILIZACIÓN dos vehículos, ofrezo os seguintes prezos:

• b).1- Por cada vehículo de ata 3.500 quilogramos: ………………euros+ …….de IVE,  
de tal forma que o total é de………………..( IVE INCLUIDO).

• b).2-  Por  cada  vehículo  entre  3.500  quilogramos  e  10.000  quilogramos:  
………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total é de………………..( IVE  
INCLUIDO).

• b).3-  Por  cada  vehículo  de  máis  de  10.000  quilogramos:  ………………euros+  
…….de IVE,  de tal forma que o total é de………………..( IVE INCLUIDO).

• b).4-  Por  cada  colector  ou  obstáculo  transportable  co  guindastre  lixeiro:  
………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total é de………………..( IVE  
INCLUIDO).

• b).5- Por cada colector ou obstáculo transportable co guindastre de gran tonelaxe:  
………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total é de………………..( IVE  
INCLUIDO).

• b).6- Por cada bicicleta: ………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total é  
de………………..( IVE INCLUIDO).

• b).7- Por cada ciclomotor: ………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total  
é de………………..( IVE INCLUIDO).

• b).8- Por cada motocicleta ou motocarro: ………………euros+ …….de IVE,  de tal  
forma que o total é de………………..( IVE INCLUIDO).

c) Polo DEPÓSITO E CUSTODIA dos vehículos, en función do tipo de  
vehículo por cada dia de custodia, ofrezo os seguintes prezos tendo en conta que non  
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teño dereito ao cobro polo depósito de vehículos ou obstáculos durante as 10 primeiras  
horas desde que o vehículo ou obstáculo entra no local destinado a depósito e custodia:  

• c).1- Por cada día de custodia de vehículos de ata 3.500 quilogramos: ………………
euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total é de………………..( IVE INCLUIDO).

• c).2-  Por  cada  día  de  custodia  de  vehículos  entre  3500  quilogramos  e  10.000  
quilogramos:  ………………euros+  …….de  IVE,   de  tal  forma  que  o  total  é  
de………………..( IVE INCLUIDO).

• c).3-  Por  cada  día  de  custodia  de  vehículos  de  máis  de  10.000  quilogramos:  
………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total é de………………..( IVE  
INCLUIDO).

• c).4- Por cada día de custodia de colector ou obstáculo transportable co guindastre  
lixeiro: ………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total é de………………..
( IVE INCLUIDO).

• c).5- Por cada colector ou obstáculo transportable co guindastre de gran tonelaxe:  
………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total é de………………..( IVE  
INCLUIDO).

• c).6- Por cada bicicleta: ………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total é  
de………………..( IVE INCLUIDO).

• c).7- Por cada ciclomotor: ………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total  
é de………………..( IVE INCLUIDO).

• c).8- Por cada motocicleta ou motocarro: ………………euros+ …….de IVE,  de tal  
forma que o total é de………………..( IVE INCLUIDO).

d) Polo  DESPRAZAMENTO  E  ENGANCHE  SEN  RETIRADA  DOS 
VEHÍCULOS, ofrezo os seguintes prezos: 

• d).1- Por cada vehículo de ata 3.500 quilogramos: ………………euros+ …….de IVE,  
de tal forma que o total é de………………..( IVE INCLUIDO).

• d).2- Por cada vehículo entre 3500 quilogramos e 10.000 quilogramos: ………………
euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total é de………………..( IVE INCLUIDO). 

• d).3-  Por  cada  vehículo  de  máis  de  10.000  quilogramos:  ………………euros+  
…….de IVE,  de tal forma que o total é de………………..( IVE INCLUIDO).

• d).4-  Por  cada  colector  ou  obstáculo  transportable  co  guindastre  lixeiro:  
………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total é de………………..( IVE  
INCLUIDO).

• d).5- Por cada colector ou obstáculo transportable co guindastre de gran tonelaxe:  
………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total é de………………..( IVE  
INCLUIDO).

• d).6- Por cada bicicleta: ………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total é  
de………………..( IVE INCLUIDO).

• d).7- Por cada ciclomotor: ………………euros+ …….de IVE,  de tal forma que o total  
é de………………..( IVE INCLUIDO).

• d).8- Por cada motocicleta ou motocarro: ………………euros+ …….de IVE,  de tal  
forma que o total é de………………..( IVE INCLUIDO).

2.- Polos  servizos  a  que se  refire  o  artigo  18.2  do  prego  de  cláusulas  administrativas  do  
contrato do servizo público municipal de recollida, retirada, transporte, inmobilización, depósito  
e custodia de vehículos e outros obstáculos das vías públicas ofrezo ……….euros +….. de IVE  
por semestre o que fan un total de ……………..(IVE INCLUIDO) euros por semestre.”
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Deberá  engadirse  a  esta  relación  un  estudo  económico  financeiro  ou  proxecto  da 
explotación na que se xustifique adecuadamente a viabilidade da mesma coas tarifas que se 
propoñen.

SOBRE “C”: OFERTA TÉCNICA 

Sobre  C,  denominado  “oferta  técnica”,  deberá  conter  a  seguinte  inscrición:  OFERTA 
TÉCNICA  PARA  A  ADXUDICACIÓN  “DO  SERVIZO  PÚBLICO  MUNICIPAL  DE 
RECOLLIDA,  RETIRADA,  TRANSPORTE,  INMOBILIZACIÓN, DEPÓSITO E CUSTODIA 
DE VEHÍCULOS E OUTROS OBSTÁCULOS DAS VÍAS PÚBLICAS”.

Este sobre conterá a proposición ou oferta relativa aos criterios avaliables mediante xuízos 
de valor que se axustará ao seguinte modelo:

“D............., maior de idade, veciño de...,  con domicilio  en...con DNI....., expedido en....,  con  
data.....,  en  nome  propio  (ou  en  representación  de...,)  conforme  acredito  con  poder  
compulsado,  informado  do  procedemento  aberto  para  a  adxudicación  do  contrato   “DO 
SERVIZO  PÚBLICO  MUNICIPAL  DE  RECOLLIDA,  RETIRADA,  TRANSPORTE,  
INMOBILIZACIÓN, DEPÓSITO E CUSTODIA DE VEHÍCULOS E OUTROS OBSTÁCULOS  
DAS  VÍAS  PÚBLICAS”  segundo  o  anuncio  publicado  no  ……  (DOG,  BOP  ou  perfil  do  
contratante) do día …….., manifesto que reunindo todos os requisitos e condicións para ser  
adxudicatario deste contrato, con estrita suxeición aos pregos de prescricións técnicas e de  
cláusulas administrativas particulares que acepto integramente,  oferto de acordo cos criterios  
avaliables  mediante  xuízos  de  valor,  as  seguintes  melloras  segundo  se  fai  constar  na  
documentación que se anexa, e se relaciona: 

1- PROPOSTA DE UBICACIÓN E CARACTERÍSTICAS DO LOCAL PARA DEPÓSITO E  
RETIRADA QUE DISPÓN O LICITADOR PARA EXECUTAR O CONTRATO 
Nesa proposta deberá achegarse en todo caso:

1- Memoria e planos de situación do local que se vai destinar a execución do contrato.
2- Memoria e planos e descrición das obras que se van a realizar para que o local sexa apto 
para a finalidade.
3- Xustificación da viabilidade urbanística e medioambiental do local no momento de posta en 
funcionamento do servizo asinada por un técnico competente.
4- Título ou documento que acredite que o licitador no momento de posta en funcionamento do 
servizo vai ter o dereito de uso e disfrute do local para depósito e retirada de vehículos e outros 
obstáculos da vía pública. 
5-  Memoria  descritiva  das  características  que  vai  dispor  o  local  para  executar  o  presente 
contrato.  

2.- PROPOSTA DE PROXECTO DE ORGANIZACIÓN DO SERVIZO

Deberá achegarse proxecto de organización do servizo, cos contidos suficientes para a súa 
valoración segundo o art. seguinte.”

Neste sobre queda vedado que se poida incluír documentación que revele  a oferta 
económica (que se teñen que incluír obrigatoriamente e unicamente no sobre B). A 
oferta que inclúa no sobre C os prezos que oferte o licitador, ou que permita deducir 
claramente os mesmos, será automaticamente rexeitada. 
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A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que a renuncia 
á adxudicación do contrato ou á execución deste, realizada en calquera fase de tramitación 
do expediente (por exemplo durante o prazo de presentación de ofertas ou antes ou despois 
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da mesa de contratación, c) a adxudicación, etc.)  
facultaría  ao  Concello  de  Pontevedra  para  que  proceda  á  incautación  da  garantía,  sen 
prexuízo  da  esencia  de indemnización  polos  danos  e  perdas  causados  á  Administración 
contratante e demais consecuencias previstas na LCSP. 
 Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a 
Corporación  poderá esixir  dito  importe  mediante  o procedemento  de constrinximento,  así 
como para a indemnización por danos e perdas. 

ARTIGO 36.- DOCUMENTOS: ORIXINAIS E COPIAS.
  

Os documentos que se acompañen ás proposicións haberán de ser orixinais. Non obstante, 
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue,  nas 
que se faga constar que foron compulsadas co seu orixinal.

ARTIGO 37.- GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no artigo 91 da LCSP os licitadores quedan dispensados da 
constitución da garantía provisional.

ARTIGO 38.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.

Os criterios obxectivos que servirán de base para a adxudicación do presente contrato serán 
os seguintes:

A) CRITERIOS AVALIABLES AUTOMÁTICAMENTE.

1.- MENORES PREZOS OFERTADOS : de 0 a 60 puntos.

Valoraranse da seguinte forma: 

a)  Pola  RETIRADA E TRANSPORTE dos  vehículos  ata  o  local  de deposito  e  custodia 
destes:

a).1- Por cada vehículo de ata 3.500 quilogramos: De 0 a 10 puntos. 
a).2- Por cada vehículo entre 3.500 quilogramos e 10.000 quilogramos:  De 0 a 1 
puntos. 
a).3- Por cada vehículo de máis de 10.000 quilogramos: De 0 a 0,5 punto. 
a).4- Por cada colector ou obstáculo transportable co guindastre lixeiro: De 0 a 1,5 
puntos. 
a).5- Por cada colector ou obstáculo transportable co guindastre de gran tonelaxe: 
De 0 a 0,5 puntos. 
a).6- Por cada bicicleta: De 0 a 0,5 puntos.
a).7- Por cada ciclomotor: De 0 a 1 puntos.
a).8- Por cada motocicleta ou motocarro: De 0 a 1 puntos. 
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b) Pola INMOBILIZACIÓN dos vehículos:

b).1- Por cada vehículo de ata 3.500 quilogramos: De 0 a 6 puntos. 
b).2- Por cada vehículo entre 3.500 quilogramos e 10.000 quilogramos: De 0 a 0,5 
puntos. 
b).3- Por cada vehículo de máis de 10.000 quilogramos:De 0 a 0,5 puntos
 b).4- Por cada colector ou obstáculo transportable co guindastre lixeiro: De 0 a 1 
puntos. 
b).5- Por cada colector ou obstáculo transportable co guindastre de gran tonelaxe: 
De 0 a 0,5 puntos. 
b).6- Por cada bicicleta: De 0 a 0,5 puntos. 
b).7- Por cada ciclomotor: De 0 a 0,5 puntos
b).8- Por cada motocicleta ou motocarro: De 0 a 0,5 puntos.  

c)Polo DEPÓSITO E CUSTODIA dos vehículos:  
c).1- Por cada día de custodia de vehículos de ata 3.500 quilogramos: De 0 a 10 
puntos. 
c).2-  Por  cada  día  de  custodia  de  vehículos  entre  3500  quilogramos  e  10.000 
quilogramos: De 0 a 1 puntos. 
c).3- Por cada día de custodia de vehículos de máis de 10.000 quilogramos: De 0 a 
0,5 puntos. 
c).4- Por cada día de custodia de colector ou obstáculo transportable co guindastre 
lixeiro: De 0 a 1,5
c).5- Por cada colector ou obstáculo transportable co guindastre de gran tonelaxe: De 
0 a 0,5 puntos 
c).6- Por cada bicicleta: De 0 a 0,5 puntos 
c).7- Por cada ciclomotor: De 0 a 1 puntos. 
c).8- Por cada motocicleta ou motocarro: De 0 a 1 puntos.  

d) Polo DESPRAZAMENTO E ENGANCHE SEN RETIRADA DOS VEHÍCULOS: 
d).1- Por cada vehículo de ata 3.500 quilogramos: De 0 a 4 puntos
d).2- Por cada vehículo entre 3500 quilogramos e 10.000 quilogramos:De 0,5 puntos. 
d).3- Por cada vehículo de máis de 10.000 quilogramos: De 0 a 0,5 puntos 
d).4- Por cada colector ou obstáculo transportable co guindastre lixeiro:  De 0 a 1 
puntos. 
d).5- Por cada colector ou obstáculo transportable co guindastre de gran tonelaxe: 
De 0 a 0,5 puntos. 
d).6- Por cada bicicleta: De 0 a 0,5 puntos. 
d).7- Por cada ciclomotor: De 0 a 0,5 puntos. 
d).8- Por cada motocicleta ou motocarro: De 0 a 0,5 puntos. 

e) Pola totalidade dos conceptos que se expoñen a continuación, independentemente do 
número de vehículos que se trate, que se abonan e se ten dereito semestralmente: De 0 
a 10 puntos. 

• Por RETIRADA E DEPÓSITO de vehículos abandonados.
• Pola  RETIRADA E CUSTODIA OU DEPÓSITO de  vehículos  embargados 

polo Concello de Pontevedra.
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• Polos vehículos RETIRADOS OU DEPRAZADOS a requirimento da Policía 
municipal  ou  concelleiro  ou  órgano  competente,  por  obras,  procesións, 
desfiles, actos públicos, e actos de análoga natureza.

• Polos vehículos RETIRADOS E DEPOSITADOS a requirimento da autoridade 
xudicial ou administrativa.

• Os colectores e outros obstáculos que dificulten de forma grave a circulación 
polas vías públicas ou impidan o acceso a un servizo público, retirados en 
execución forzosa de resolucións administrativas. 

As ofertas que ofrezan os menores prezos polos distintos conceptos terán a puntuación 
máxima nese concepto, o resto determinarase de forma proporcional. 

Esta oferta acompañarase dun proxecto da explotación ou estudo económico financeiro, na 
que se xustifique adecuadamente a viabilidade das tarifas propostas,  en correlación cos 
custos da explotación e ingresos previstos. 

B) CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE XUIZOS DE VALOR.

1.- PROPOSTA DE UBICACIÓN (de 0 a 15 puntos)  E CARACTERÍSTICAS DO LOCAL 
(de 0 a 15 puntos) PARA DEPÓSITO E RETIRADA QUE DISPÓN O LICITADOR PARA 
EXECUTAR O CONTRATO: de 0 a 30 PUNTOS. 

O licitador deberá achegar a execución do contrato un local para depósito e retirada de 
vehículos e obstáculos na vía pública conforme o prego de prescricións técnicas e o de 
cláusulas  administrativas.  Polo  tanto  a  disposición  deste  local  non  é  só  un  criterio  de 
adxudicación  senón  un  requisito  para  poder  ser  adxudicatario.  No  sobre  C,  deberá 
achegarse a documentación que acredite que vai ter dereito de uso e disfrute sobre un local 
para depósito e retirada. A estes efectos deberá achegar a documentación que se especifica 
no sobre C. A non presentación de oferta de local ningún no sobre C ou un local que non 
reúna os requisitos mínimos fixados no prego de cláusulas administrativas e de prescricións 
técnicas será motivo de exclusión da licitación. 
Así  mesmo,  a disposición deste local  configúrase como un medio mínimo de adscrición 
obrigatoria, obriga esencial do contrato cuxa posterior inexistencia, ou perda, pode motivar a 
súa resolución, ao abeiro do art. 206. f) da LCSP.

O local que ofreza mellor localización, entendendo por esta o que este máis próximo a Praza 
de España de Pontevedra, outorgaráselle a máxima puntuación (de 0 a 15 puntos) e o resto 
valoraranse de modo proporcional. 

O local que ofreza as mellores características para a finalidade deste contrato, entendendo 
por esta a que teña maior superficie cuberta debendo ter como mínimo de superficie cuberta 
1000  m/2  (se  ten  menos  ou  igual  superficie  terá  unha  puntuación  de  0  puntos) 
outorgaráselle a máxima puntuación (de 0 a 15 puntos),  e o resto valoraranse de modo 
proporcional. 

2.- PROXECTO DE ORGANIZACIÓN DO SERVIZO: de 0 a 10 puntos.

O licitador deberá achegar un proxecto de organización do servizo, onde describa de forma 
pormenorizada como se vai organizar, prestar e explotar o servizo, en aspectos tales como 
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medios  persoais,  medios  materiais,  relacións  co  Concello,  relacións  coa  policía  local, 
relación cos usuarios, etc. 

O que presente o mellor proxecto de organización recibirá a máxima puntuación e o resto 
valoraranse de modo proporcional. Consideraranse a estes efectos todos aqueles aspectos 
relacionados coa mellor prestación do servizo: capacidade reacción, atención a incidencias, 
atención aos usuarios, custodia dos vehículos e obstáculos,  organización da cobranza e 
ingresos, etc.

Criterios para resolver empates: 

No caso de empate entre dúas ou máis ofertas, terá preferencia, en primeiro lugar, aquela 
empresa que teña no seu cadro de persoal maior número de traballadores minusválidos 
(superior ao 2%) e así o acreditase no momento de xustificar a súa solvencia.

De persistir o empate, a preferencia resolverase segundo o apartado 2º da D. Ad. 6ª.1 da 
LCSP , en terceiro lugar segundo a devandita D.Ad. no seu punto 2 (empresas dedicadas á 
promoción e inserción laboral de persoas en situación de exclusión social) e, finalmente, por 
sorteo. 

ARTIGO 39.- OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS.

O carácter desproporcionado ou temerario da oferta será analizado á vista dos informes 
que, sobre este extremo, poidan emitir os técnicos municipais. 

En  todo  caso,  solicitarase  da  empresa  ofertante  a  xustificación  da  viabilidade  da  súa 
proposta no prazo de tres días hábiles,  xustificación que haberá de referirse nos termos 
sinalados polo artigo 136.3 da LCSP e sobre a que, necesariamente, se pronunciarán os 
informes técnicos.

A  mesa  de  contratación,  de  acordo  co  artigo  22.1  f)  do  RD817/2009,  tramitará  o 
procedemento  sinalado  e  efectuará  proposta  de  declaración  como  anormal  ou 
desproporcionada,  correspondendo  a  súa  declaración  como  tal,  e  a  súa  exclusión  da 
licitación,  ao  órgano  de  contratación,  de  conformidade  co  artigo  136  da  LCSP.  Para 
determinar o carácter desproporcionado ou anormal da oferta atenderase a se é posible e 
viable economicamente obter un beneficio coa explotación do servizo obxecto deste contrato 
na oferta que no seu conxunto se formula, acudindo para isto aos cálculos de custes de 
persoal,  materiais  e  outros  tradicionais  no  mercado  e  ás  explicacións  que  poida  dar  o 
licitador.

As ofertas así declaradas serán excluídas da licitación, procedendo a adxudicación a favor 
da  proposición  economicamente  máis  vantaxosa,  de  acordo  coa  orden  en  que  fosen 
clasificadas.

ARTIGO 40.- MESA DE CONTRATACIÓN

1. A mesa de contratación estará formada por:

PRESIDENTE: Que poderá ser un membro da Corporación ou un funcionario desta.
VOCAIS:
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* Un concelleiro en representación de cada grupo municipal, a excepción de aquel xa 
representado pola Presidencia.

*  O  titular  da  Asesoría  Xurídica  da  Corporación,  quen  poderá  delegar  a  súa 
asistencia, con este carácter, na Secretaría Xeral do Pleno.

*O interventor, quen poderá delegar nun funcionario técnico de administración xeral 
adscrito ao seu servizo.

* Dous técnicos do Concello. 
   

SECRETARIO: Que será un funcionario do servizo de contratación. 

2. El secretario tendrá voz pero no voto. En la composición se mantendrá la predominancia 
de miembros técnicos, de tal modo que si fuese necesario se incrementará su número hasta 
conseguirlo.

3. De conformidad con lo manifestado en el artículo 21.4 del RD 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del 
sector  público,  la  composición  de  los  miembros  de  la  mesa  de  contratación  deberá 
publicarse en el perfil del contratante con una antelación mínima de siete días con respecto 
a la reunión que deba celebrar para  la calificación de la documentación general a la que 
hace referencia el artículo 130.2 de la LCSP.

4. La Mesa podrá constituirse válidamente con la asistencia, al menos, de su Presidente, 
Secretario  y  de  la  mitad  de  sus  miembros,  entre  los  que  deberán  de  encontrarse, 
necesariamente, los vocales en funciones de Asesoría Jurídica e Intervención. En el curso 
de sus funciones podrá pedir los informes y asesoramientos que estime convenientes. 

ARTIGO  41.-  APERTURA,  CALIFICACIÓN  DA  DOCUMENTACIÓN,  APERTURA  DAS 
PROPOSICIÓNS E PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL.

Concluído o prazo de presentación de proposicións, a Mesa de Contratación procederá á 
apertura e cualificación previa da documentación xeral dos sobres A en sesión non pública. 

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

Se a mesa de contratación observara defectos ou omisións subsanables na documentación 
presentada, concederá un prazo non superior a 3 días hábiles para que os licitadores os 
subsanen.

Os  requirimentos  de  complemento  ou  aclaración  e  de  subsanación  de  documentación 
faranse públicos mediante o seu anuncio e comunicaráselle verbalmente, ou mediante fax 
ou telematicamente,  de así  estimarse,  aos interesados,  sen prexuízo do correspondente 
anuncio no Perfil de contratante do Concello, ou no taboleiro de anuncios, momento desde o 
que contará o prazo de subsanación.

5



EXCELENTISIMO CONCELLO

de

PONTEVEDRA
 

En todo caso non procederá a apertura dos sobres B e C ata que o órgano de contratación 
decidise sobre as que fosen admitidas, unha vez transcorridos, de terse requirido, os prazos 
anteriores para complemento, aclaración ou subsanación da documentación. Só se abrirán 
os sobres B e C das ofertas admitidas. 

Do actuado conforme co sinalado neste artigo deixarase constancia expresa na acta que 
para o efecto deberá de levantarse, na que así mesmo, farase pronunciamento explícito 
sobre os empresarios admitidos a licitación, os rexeitados e as causas de exclusión.

O segundo día hábil,  non sábado,  de concluír  o prazo de presentación de proposicións, 
procederase ás 12,00 horas e rematada a cualificación da documentación, á apertura en 
acto público do sobre C, que terá lugar na Sala de reunións da rúa Michelena 30. Tal día, 
non obstante, poderá ser demorado para o suposto de presentarse ofertas por correo ou a 
través de fax ou telegrama, ou de requirirse aclaracións, complementos ou subsanacións da 
documentación presentada. Neste caso, o día de apertura de proposicións fixarase no perfil 
de contratante e no taboleiro do Concello cunha antelación de, cando menos, 2 días ao da 
súa  celebración.  En  todo  caso,  o  acto  público  de  apertura  dos  sobres  C  non  poderá 
demorarse máis de 7 días contados desde o seguinte ao de apertura da documentación 
xeral.

O  acto  comezará  dando  lectura  ao  anuncio  do  contrato,  para  seguir  co  reconto  das 
proposicións  presentadas,  contrastadas  coas  certificacións  emitidas  pola  oficinas 
receptoras.  Tras  isto  darase  coñecemento  ao  público  do  número  de  proposicións 
presentadas e do nome dos licitadores, invitando aos licitadores a comprobar que os sobres 
presentados se atopan en iguais condicións nas que foron entregados.

A  Secretaría  da  mesa  procederá  á  apertura  dos  sobres  C,  con  exclusión  dos 
correspondentes ás proposicións rexeitadas,  que non poderán ser abertos,  e dará conta 
sucinta da documentación contida neles, coa posibilidade do seu exame polos interesados. 
Aberto o sobre C, a mesa finalizará o acto público, sinalando día e hora para a apertura dos 
sobres B e pasando a deliberar sobre os criterios subxectivos segundo os pregos e podendo 
solicitar os informes que considere convenientes.

As proposicións afectas por calquera das causas precisadas no artigo 84 do RD 1098/2001 
serán rexeitadas motivadamente. 

No día indicado, e con carácter previo á apertura dos sobres B procederase a dar lectura á 
valoración dos aspectos técnicos das proposicións a que se refire a documentación contida 
no sobre C). 

Aberto o sobre B, con lectura das ofertas, a mesa finalizará o acto público de apertura de 
proposicións,  pasando  a  deliberar  sobre  os  criterios  obxectivos  segundo  os  pregos  e 
pudendo solicitar os informes que considere covenientes.

As proposicións afectas por calquera das causas precisadas no artigo 84 do RD 1098/2001 
serán rexeitadas motivadamente.

A mesa unha vez valorados de acordo cos criterios de adxudicación as ofertas presentadas 
polos  licitadores,  formulará  no  seu  caso,  proposta  de  declaración  de  ofertas 
desproporcionadas ou anormais, tramitando o procedemento establecido no artigo 38 destes 
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pregos, así como proposta de clasificación das restantes proposicións, por orden decrecente 
en atención as súas ofertas. 

A proposta de exclusión de ofertas desproporcionadas e de clasificación das restantes non 
crea dereito ningún para os licitadores. 

ARTIGO  42.-EXCLUSIÓN  DE  OFERTAS  E  CLASIFICACIÓN  DAS  RESTANTES 
PRESENTADAS

Se o órgano de contratación, á vista do procedemento tramitado segundo o artigo 38 e da 
proposta da mesa de contratación,  estimase que algunha oferta non pode ser cumprida 
como  consecuencia  da  inclusión  de  valores  anormais  ou  desproporcionados,  declarará 
como desproporcionada ou anormal e a excluirá da clasificación. 

O órgano de contratación clasificará, por orden decrecente, as proposicións presentadas e 
que  non  fosen  declaradas  desproporcionadas  ou  anormais  conforme  ao  sinalado.  Para 
realizar  dita  clasificación,  atenderá  aos  criterios  de  adxudicación  sinalados  no  prego 
pudendo solicitar para iso cantos informes técnicos estime pertinentes. 

ARTIGO 43.-DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLO LICITADOR QUE PRESENTE A 
OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁIS VANTAXOSA.

O  órgano  de  contratación  requirirá  ao  licitador  que  houbese  presentado  a  oferta 
economicamente máis vantaxosa para que, dentro de dez días hábiles, a contar desde o 
seguinte  a  aquel  en  que  houbese  recibido  o  requirimento,  presente  a  seguinte 
documentación:

1. Certificaciones administrativas expedidas por los órganos competentes en las que se 
acredite encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración 
del  Estado  y  con  el  Ayuntamiento  de  Pontevedra,  así  como  respecto  a  sus 
obligaciones con la seguridad social, o autorización al órgano de contratación para 
obtener de forma directa la acreditación de ello, mediante declaración suficiente ante 
las Administraciones tributarias y de la seguridad social a estos efectos. Ello excepto 
el alta en el IAE para el Ayuntamiento de Pontevedra, que se justificará mediante 
presentación de ésta y, en su caso, del último recibo sobre dicho impuesto. 
Todo de acuerdo y en los términos precisados por los arts. 13 y siguientes del RD 
1098/2001.

2. Constituír  a garantía definitiva  polo importe do 5% do importe anual  estimado do 
contrato, IVE excluído (isto é, por importe de 28.546,83 €) por calquera dos medios a 
que se refire o art. 84 da LCSP. De presentarse un aval como garantía definitiva 
deberá axustarse o modelo que figura como anexo I deste prego. 

A  administración  poderá  rexeitar  a  admisión  de  avais  e  seguros  de  caución 
provenientes  de  entidades,  que  se  atopen  en  situación  de  demora  fronte  á 
administración contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigas 
derivadas  da  incautación  de  anteriores  avais  ou  seguros  de  caución,  e  que 
mantiveren  impagados  os  importes  correspondentes  a  avais  ou  seguros  de 
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caución  xa  executados  30  días  naturais  despois  de  recibirse  na  entidade  o 
primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos o contratista antes de 
constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou 
aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia 
descoñecemento  no  caso  de  que  o  aval  ou  seguro  fora  rexeitado  pola 
administración.

3. Xustificante  de  ter  efectuado  o  ingreso,  na  Tesourería  municipal,  da  taxa  pola 
formalización do contrato.

4. Para o caso de adxudicación a unha agrupación de empresas deberán estas de 
acreditar  a  súa  constitución  en  escritura  pública,  e  achegar  o  NIF  asignado  á 
Agrupación. Así mesmo, deberán nomear un representante ou apoderado único da 
unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que do 
contrato se deriven ata a extinción do mesmo, sen prexuízo da esixencia de poderes 
mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagos de contía significativa. 

De non cumprimentarse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase 
que  o  licitador  retirou  a  súa  oferta,  procedéndose  neste  caso  a  recabar  a  mesma 
documentación  ao licitador  seguinte,  pola  orden en que se atopasen  clasificadas  as 
ofertas. 

ARTIGO 44.- ADXUDICACIÓN.

Dentro dos 5 días hábiles seguintes á recepción da documentación precisada no artigo 
anterior, o órgano de contratación deberá ditar resolución de adxudicación do contrato, 
sempre que o licitador houbese presentado dita documentación e acreditado que reúne 
as condicións esixidas ao efecto. 

Non  poderá  declararse  deserta  unha  licitación  cando  exista  algunha  oferta  ou 
proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego. 

A adxudicación deberá ser motivada,  notificarase aos licitadores e,  simultaneamente, 
publicarase  no perfil  do  contratante.  Deberá  conter  os  extremos  sinalados  no  artigo 
135.4 da LCSP. 

O prazo máximo para efectuar a adxudicación será de dous meses a contar desde a 
apertura das proposicións.

ARTIGO 45.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

O adxudicatario  queda obrigado a subscribir,  dentro do prazo de quince días hábiles 
desde  a  data  da  notificación  da  adxudicación,  o  documento  administrativo  de 
formalización do contrato.

Se por causa imputable ao adxudicatario non puidese formalizarse o contrato dentro do 
prazo indicado, a Administración poderá acordar a incautación sobre a garantía definitiva 
do importe da garantía provisional que, no seu caso se houbese esixido, e procederá a 
indemnización  dos  danos  e  perdas  ocasionados  ao  Concello  de  Pontevedra.  Neste 
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suposto  poderá  adxudicarse  o  contrato  á  seguinte  proposta  máis  vantaxosa,  previa 
acreditación dos extremos do artigo 42.

CAPÍTULO IX
GARANTÍA DEFINITIVA

ARTIGO 46.- GARANTÍA DEFINITIVA.

O contratista  esta  obrigado  a  constituír  unha  garantía  definitiva  polo  importe  do  5% do 
importe do contrato, calculado este polo presuposto anual do mesmo fixado nestes pregos, 
IVE excluído. Está garantía poderá presentarse nalgunha das formas previstas na LCSP. 

 Esta garantía responderá dos conceptos incluídos no artigo 88 da LCSP.

A  incautación  parcial  ou  total  da  garantía  por  incumprimento  obrigará  ao  contratista  a 
repoñer o importe da garantía incautada.

A garantía definitiva será devolta o contratista cando se extinga o contrato e sempre que se 
deixase libres e vacuos os bens e instalacións que deban reverter o Concello en bo estado 
de conservación e mantemento e non teñan que facerse efectiva responsabilidades sobre 
esta. 
Neste sentido, finalizado o servizo, os técnicos municipais emitirán informe, no prazo de dez 
días,  no  que  farán  constar  se  o  servizo  obxecto  do  contrato  foi  cumprido  ou  non  de 
conformidade coas cláusulas do mesmo. Se o informe fora favorable, sen que houbera de 
esixirse responsabilidade ningunha,  se ditará acordo de devolución da garantía definitiva 
constituída, unha vez comprobado o adecuado estado dos bens revertibles (art. 28).

CAPÍTULO X
RÉXIME XURÍDICO

ARTIGO 47.- RÉXIME XURÍDICO.

1. O presente contrato ten natureza administrativa, polo que en todo o non previsto nos 
presentes pregos de cláusulas  administrativas particulares  se estará ao disposto na Lei 
30/2007,  de  30  de  outubro,  de  Contratos  do  Sector  Público;  RD  817/2009,  de 
desenvolvemento  parcial  da  LCSP;  Real  Decreto  1098/2001  polo  que  se  aproba  o 
Regulamento Xeral de Contratos das Administracións Públicas; Lei 7/1985; Lei 5/1997 da 
Administración  Local  de  Galicia;  Regulamento  de  Servicios  das  Corporacións  Locais, 
aprobado por Dto. de 17 de Xuño de 1955, e demais normas de Dereito Administrativo que 
sexan de aplicación á contratación local. No seu defecto acudirase ás normas de Dereito 
privado.
O contratista sométese expresamente a dita lexislación. 

2. En caso de contradición entre os PPT e os presentes PCA, prevalecerá o disposto nestes 
últimos. 

3. As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos 
dos contratos serán resoltas polo órgano de contratación; estas resolucións esgotarán a vía 
administrativa e abrirán a vía contencioso–administrativa, a tenor da Lei de dita xurisdición. 
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Non obstante, os interesados poderán interpor o recurso potestativo de reposición previsto 
nos arts. 116 e 117 da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do 
Procedemento Administrativo Común.

4. A todos os efectos, incluídos os procesuais, entenderase que o lugar de celebración do 
contrato é a cidade de Pontevedra. 

5. O órgano de contratación, que actúa en nome do Concello de Pontevedra é a Xunta de 
Goberno Local.

ARTIGO 48.- PROTECCIÓN DE DATOS.

O presente contrato pode supor o acceso a datos de carácter persoal que sexa necesario 
manexar para o exercicio da prestación (nominativos, domicilio, relativos aos vehículos e a 
súa  titularidade,  relacionados  co  cobro  das  taxas,  etc.),  co  que,  de  conformidade  co 
establecido na DAd. 31ª da LCSP, procede efectuar as seguintes precisións:

1.-  Definicións.  Responsable  do  ficheiro  ou  tratamento:  persoa  física  ou  xurídica,  de 
natureza pública ou privada, ou órgano administrativo, que decida sobre a finalidade, contido 
e uso do tratamento.
Encargado  do  tratamento:  a  persoa  física  ou  xurídica,  autoridade  pública,  servizo  ou 
calquera outro organismo que, só ou xunto con outros, trate datos persoais por conta do 
responsable do tratamento.
Segundo a terminoloxía anterior, o Concello de Pontevedra é o responsable dos ficheiros e 
a empresa adxudicataria será a encargada do tratamento dos mesmos.
Esta empresa deberá designar un responsable deste tratamento, que comunicará ao 
Concello no momento en que sexa adxudicataria. 

2.- Para a execución deste contrato precisase do tratamento dos datos obtidos dos propios 
cidadáns interesados ou recollidos en determinados ficheiros do Concello de Pontevedra, de 
acordo cos traballos a realizar. 
Para o suposto de que os datos se obteñan directamente dos usuarios do servizo, e partindo 
do sinalado polo art. 20 do RD 1720/2007, o contratista pode ser considerado como propio 
responsable dos ficheiros. 
En todo caso, o tratamento realizarase de conformidade co establecido na LOPD e no Real 
Decreto 1720/2007 de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de medidas de 
seguridade  dos  ficheiros  automatizados  que  conteñan  datos  de  carácter  persoal,  ou 
normativa que a substitúa.

3.- Datos aos que se dá acceso e nivel de seguridade.  Os datos persoais que forman 
parte  dos  ficheiros  do  Concello  de  Pontevedra,  aos  que  terá  acceso  o  encargado  do 
tratamento son de nivel básico ou medio.
O acceso por parte do encargado do tratamento (empresa adxudicataria) aos datos contidos 
nos  ficheiros  sinalados  non  se  considerará  comunicación  nin  cesión  de  datos  de 
conformidade co establecido no artigo 12 da LOPD.
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4.- Obrigas do encargado do tratamento. O encargado do tratamento soamente tratará os 
datos  que  se  lle  encomendaron  conforme  ás  instrucións  do  responsable  do  ficheiro  e 
comprométese ao cumprimento das medidas de seguridade previstas ou que se prevexan 
para os ditos ficheiros de conformidade coa lexislación reguladora.
De acordo co art. 12 da LO 15/1999, os datos facilitados non se aplicarán nin utilizarán para 
unha finalidade diferente á que figura neste contrato,  nin o encargado do tratamento os 
comunicara, nin sequera para os efectos da súa conservación, a terceiros. 
O encargado do tratamento e o persoal ao seu cargo están obrigados a gardar secreto e 
absoluta  confidencialidade  respecto  dos  datos  que  lles  foron  confiados  para  o  seu 
tratamento. 
O encargado do tratamento deberá adoptar as medidas de índole técnica e organizativa 
necesarias  que  garantan  a  seguridade  dos  datos  de  carácter  persoal  e  eviten  a  súa 
alteración, perda, roubo, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da 
tecnoloxía,  a  natureza  dos  datos  almacenados  e  os  riscos  a  que  estean  expostos,  xa 
proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural.

Unha vez cumprida a prestación contractual ou en caso de resolución do contrato, os datos 
de  carácter  persoal  obxecto  de  tratamento  ou  cedidos  que  podan  obrar  en  poder  da 
contratista  (encargado),  en  calquera  soporte  ou  documento,  serán  destruídos  na  súa 
totalidade ou devoltos ao responsable do ficheiro, tendo en conta os distintos soportes ou 
documentos  onde  estes  poidan  constar:  bases  de  datos  en  discos,  ficheiros  temporais, 
copias de seguridade, soportes en papel, etc. 
Unha vez realizada a operación mencionada no punto anterior, o encargado do tratamento 
comprométese a  entregar  unha declaración por  escrito  ao responsable  do ficheiro onde 
conste que así se realizou. 
No  caso  de  que  o  encargado  do  tratamento  destine  os  datos  a  outra  finalidade,  os 
comunique  ou  os  utilice  incumprindo  as  estipulacións  do  presente  contrato,  será 
considerado  tamén  responsable  do  tratamento,  respondendo  das  infraccións  en  que 
incorrera persoalmente.

5.- As obrigas sinaladas no apartado anterior serán así mesmo predicables respecto dos 
datos obtidos directamente dos cidadáns, que haberán ser levados coas debidas garantías e 
constituíndo os oportunos ficheiros, de acordo coa lexislación mencionada. Non se facilitará 
acceso por persoa distinta do Concello, ou coa autorización deste, que poderá supervisar o 
seu tratamento en calquera momento. Ao remate do contrato serán entregados ao Concello, 
sen conservar ningunha copia en ningún tipo de formato.

6.- Será de aplicación en todo caso, no non previsto neste contrato, a normativa vixente en 
materia de protección de datos persoais. 

7.- As infraccións moi graves á normativa reguladora da Protección de Datos de Carácter 
persoal terá sempre a consideración de causa de resolución contractual. 

ANEXO I

MODELO DE AVAL
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A entidade (razón social da entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca)
                                                                                                           ,NIF                              ,con 
domicilio (a efectos de notificacións e requerimentos) en                                                      ,na 
rúa/praza/avenida                                                                                e no seu nome (nome e 
apelidos dos Apoderados)                                                                                                        con 
poderes suficientes para obrigarlle neste acto, segundo resulta da verificación de poderes 
que se salienta na parte inferior deste documento,

AVALA

a: (nome e apelidos ou razón social do avalado)                                                          
           ,NIF                                                          en virtude do disposto  por:  (norma/s e artigo/s 
que impón/ñen a constitución desta garantía)                                                                  
                                                                                                                                  para  respostar  das 
obrigas seguintes: (detallar o obxecto do contrato ou obriga asumida polo garantizado)
                                                                                                           ante  (órgano  administrativo, 
organismo autónomo ou ente público)                                                                               
           por importe de: (en letra)                                                                                                   
           euros (en cifra)                                      

A entidade avalista declara baixo a súa responsabilidade, que cumpre os requisitos 
previstos  no  art.  56.2  do  Regulamento  Xeral  da  Lei  de  Contratos  das  Administracións 
Públicas, e os apoderados abaixo asinantes declaran baixo a súa responsabilidade que o 
poder outorgado continúa en vigor.

O presente aval estará en vigor ata que o Concello de Pontevedra autorice a súa 
cancelación ou devolución de acordo co establecido na Lei de Contratos do Sector Público 
e lexislación complementaria.

Este  aval  outórgase  solidariamente  respecto  ao  obrigado  principal,  con  renuncia 
expresa ao beneficio de excusión e con compromiso de pago ao primeiro requirimento do 
Concello de Pontevedra, con suxeición aos termos previstos na LCSP e Regulamento Xeral 
da Lei de Contratos das Administracións Públicas.
                                                                              (lugar e data)
                                                    (razón social da entidade)
                                                    (sinatura dos Apoderados)

Cangas a 24  de Agosto de 2007.

Pontevedra, 12 de setembro de 2007.

ANEXO II CADRO DE PERSOAL OBXECTO DE SUBROGACIÓN

TRABALLADORES ANTIGÜIDADE XORNADA CATEGORÍA
1 TRABALLADOR 02/12/1990 COMPLETA XEFE DE SERVIZO
5 TRABALLADORES 02/12/1990 COMPLETA CONDUTOR

5

Verificación de poderes de acordo co establecido no artigo 58 do Real Decreto 1098/2001, 
de  12  de  outubro,  que  aproba  o  Regulamento  Xeral  da  Lei  de  Contratos  das 
Administracións Públicas

                                                    (lugar e data)
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1 TRABALLADOR 20/02/2001 COMPLETA CONDUTOR
1 TRABALLADOR 02/12/1990 COMPLETA AUXILIAR 

DEPÓSITO
1 TRABALLADOR 01/07/1996 COMPLETA AUXILIAR 

DEPÓSITO
1 TRABALLADOR 01/09/2005 COMPLETA AUXILIAR 

DEPÓSITO
1 TRABALLADOR 01/02/2007 COMPLETA AUXILIAR 

DEPÓSITO
1 TRABALLADOR 01/11/08 COMPLETA CONDUTOR-

AUXILIAR 
DEPÓSITO

Pontevedra, 25  noviembre de 2011.
A XEFE DO SERVIZO DE CONTRATACION.
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