PREGO DE CONDICIÓNS ADMINISTRATIVAS QUE HAN REXER AS AUTORIZACIÓNS DE
OCUPACIÓN CON ELEMENTOS PUBLICITARIOS DE ESPAZOS DE DOMINIO PÚBLICO
EN INSTALACIÓN DEPORTIVAS DEPENDENTES DO CONSELLO MUNICIPAL DE
DEPORTES DE OURENSE

1.- OBXECTO
O Consello Municipal de Deportes de Ourense, no uso das facultades que lle confire o artigo 9
dos seus Estatutos e da Lei 33/2003 de 3 de novembro do Patrimonio das Administracións
Públicas, pretende levar a cabo, en réxime de concorrencia, autorizacións de ocupación de
espazos de dominio público con elementos de publicidade estática a instalar nas instalacións
que se determinan neste prego.

2.- LOCALIZACIÓN ELEMENTOS PUBLICITARIOS
Os elementos publicitarios poderán ocupar:
1.- Cerramentos de separación entre o terreo de xogo e as zonas de espectadores
2.- Cerramentos perimetrais das instalacións

Serán instalacións afectadas á concesión:
a) Campo de fútbol 11 Miguel Ángel do Complexo Deportivo dos Remedios
b) Campos de fútbol 11 e fútbol 7 do Complexo Deportivo de Oira
c) Campo de fútbol 11 de Santa Cruz de Arrabaldo
d) Campo de fútbol 11 de Velle
e) Campo de fútbol 11 de Vilar de Astrés

Descrición espazos a ocupar:

INSTALACIÓN

SEPARACIÓN

Futbol 11 Miguel Angel
Futbol 11 Oira
Futbol 7 Oira
Futbol 11 Santa Cruz
Futbol 11 Velle
Futbol 11 Vilar Astrés

liñeais)
205
226
216
175
205
190

(metros

PERIMETRAL
liñeais)
180
170
130
90
130
50

3.- CONDICIÓNS DAS AUTORIZACIÓNS E DOS ELEMENTOS
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(metros

PUBLICITARIOS
As autorizacións que se efectúen terán que axustarse ás seguintes prescricións:

3.1.- O prazo de vixencia esténdese dous (2) anos, podéndose prorrogar por outro máis previa
solicitude e resolución expresa do Consello Municipal de Deportes.

3.2.- Os elementos publicitarios terán carácter desmontable de conformidade co art. 86 da Lei
33/2003 de 3 de novembro. Correrán a costa do adxudicatario as obras de acomodación das
estruturas de soporte de ser necesarias, neste suposto terán que ser previamente informadas
polos servizos técnicos municipais.

3.3.- Tódolos gastos de instalación e desintalación, conservación e mantemento, impostos,
taxas e demais tributos deberán ser asumidos integramente polos adxudicatarios.

3.4.- O uso publicitario deberá garantir a integridade e funcionalidade das estruturas de
soporte, que serás devoltas en perfecto estado ao remate da autorización. Así mesmo, as
mensaxes publicitarias orientaranse exclusivamente cara o interior das instalacións e non se
poderán publicitar produtos e actividades expresamente prohibidos pola normativa de
aplicación, en especial as referentes a instalacións deportivas, de espectáculos e violencia de
xénero.

3.5.- Os adxudicatarios asumen a total responsabilidade do uso publicitario autorizado
formalizando necesariamente a cobertura de posibles riscos que poda afectar aos usuarios das
instalación e a estas mediante senllas pólizas de responsabilidade civil e accidentes.

3.6.- As autorizacións poderán ser revogadas unilateralmene polo Consello Municipal de
Deportes en calquera momento por razóns de interese público, sen xerar dereito a
indemnización, cando resulten incompatibles coas condicións xerais aprobadas posteriormente,
produzan danos no dominio público, impidan a súa utilización para actividades de maior
interese público ou menoscaben o seu uso xeral.

3.7.- O Consello Municipal de Deportes resérvase as prerrogativas de inspección e vixilancia
dos termos da autorización, ostentando a capacidade para requirir calquera medida correctora
que se considere necesaria.

3.8.- A autorización extinguirase por calquera das causas previstas legalmente, en especial
polas establecidas na Lei 33/2003 de 3 de novembro de Patrimonio das Administracións
Públicas.
3.9.- A subrogación requirirá autorización do Consello Municipal de Deportes e a aceptación
por parte do cesionario das condicións da autorización.
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4.- PREZO DA OCUPACION
O prezo da ocupación, que se determinará unitariamente por metro lineal de ocupación será
como mínimo de 5,00 €/ano.

O seu devengo producirase ao inicio de cada periodo anual autorizado, efectuándose o seu
ingreso dentro dos primeiros trinta días de utilización contados dende a firma do contrato e nos
primeiros trinta días de comenzo de cada período anual.

5.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS
As ofertas presentaranse no prazo de 30 días hábiles desde o seguinte ao de publicación do
anuncio de licitación no BOP (art. 96, Lei 33/2003 de 3 de novembro) no rexistro do Consello
Municipal de Deportes.

As proposicións presentaranse, en sobre pechado e asinado polo licitador.

Dentro de este sobre xeral incluiranse os seguintes sobres, así mesmo pechados e asinados
polo licitador:

Sobre 1.- documentación, incluirá:
a) Documentos acreditativos da personalidade do licitador: DNI, de ser persoa física ou, de ser
persoa xurídica, estatutos, escritura de constitución ou modificación debidamente inscritos no
rexistro correspondente (mercantil ou de asociacións). Quen compareza ou asine en nome de
outro terá que presentar DNI e poder debidamente bastanteado.

b) Certificación de estar ao corrente das obrigas tributarias co Estado, a Xunta de Galiza, o
Concello de Ourense e o Consello Municipal de Deportes, así como coa Seguridade Social.

c) Declaración responsable de non estar incurso en causa de incompatibilidade ou prohibición
para contratar das recollidas no art. 60 do TRLCSP.

Sobre 2.- proposición económica: conterá unicamente a proposición económica axustada ao
modelo inserido ao final de este prego.

Sobre 3.- documentación técnica: conterá unha breve descrición das características técnicas
dos soportes que pretende utilizar o licitador (ex. materiais a utilizar) e o seu impacto potencial
na seguridade na práctica deportiva.

6.- CRITERIOS E PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DAS AUTORIZACIÓNS
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A adxudicación realizarase atendendo ao maior prezo ofertado.

Unha vez valoradas as ofertas ordenaranse de maior a menor por instalación e adxudicaranse
segundo esa orde ata ocupar, de ser o caso, a totalidade dos metros lineais da instalación.

De resultar espazos sen adxudicar, poderán ser obxecto de oferta entre as entidades admitidas
a licitación ao prezo do último licitador que resultara adxudicatario de acordo co disposto nos
parágrafos anteriores.

De persistir espazos residuais sen adxudicar, poderán ser autorizados polo Consello Reitor do
CMD polo tempo restante da duración deste prego acudindo aos procedementos admitidos No
TRLCSP.

7.- APERTURA DE OFERTAS
O acto de apertura de proposicións terá lugar o décimo día hábil seguinte a finalización da
presentación de proposición ás 13:00 horas na sala de xuntas do CMD. De coincidir en sábado
trasladaríase a apertura ao seguinte día hábil a mesma hora e lugar. Previamente a Mesa de
Contratación cualificará a documentación presentada en tempo e forma.

8.- MESA DE CONTRATACIÓN
A Mesa de Contratación estará formada polo presidente do CMD, que a presidirá, como vogais
os titulares da Asesoría Xurídica, da Intervención Xeral e da Xerencia do CMD, actuando como
secretario o titular da Xefatura de Administración do CMD. Todos os membros terán voz e voto,
a excepción do secretario que só terá voz.

9.- FIANZA DEFINITIVA E OUTROS GASTOS
Os adxudicatarios presentarán garantía definitiva en metálico do 5% do importe da súa
adxudicación no prazo de 10 días desde o requirimento, sendo esta condición necesaria a
efectos de adxudicación.

Igualmente os adxudicatarios quedarán obrigados a soportar o importe dos anuncios e cantos
gastos se ocasionen con motivo da preparación e formalización do contrato. No suposto de
gastos compartidos ou comúns, estes rateranse proporcionalmente aos metros lineais
adxudicados.

10.- FORMALIZACIÓN
A autorización formalizarase en documento administrativo no prazo máximo de 20 días
naturais, a contar desde o seguinte a notificación da adxudicación.
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11.- INFRACCIÓNS
As infraccións imputables aos titulares das autorizacións poderán ser obxecto de sanción ata
3.000,00€ sen prexuízo da súa revogación.

12.- NATUREZA
O contrato resultante deste prego ten carácter administrativo gozando a Administración das
facultades e prerrogativas determinadas na lexislación vixente. As cuestións litixiosas serán
competencia da xurisdición contencioso administrativa.

En todo caso a contrato obxecto deste procedemento entenderase realizado a risco e ventura
para o contratista.

13.- OBRIGAS SOCIAIS
Os adxudicatarios estarán obrigados a cumprir as leis que resulten de aplicación na realización
do obxecto autorizado, en especial a normativa laboral, de seguridade social e seguridade e
hixiene no traballo e de instalacións deportivas. O Consello Municipal de Deportes non manterá
relación laboral ningunha co persoal que se ocupe das operacións de deseño, elaboración,
instalación, desinstalación, mantemento e conservación dos elementos publicitarios.

14.- DEREITO SUPLETORIO
Naquelo non previsto no presente prego estarase ao disposto na Lei de Bases de Réxime
Local, L 33/2003 do 3 de novembro do Patrimonio das Admnistracións Públicas, Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, polo que se aprueba o texto refundido da Lei de
Contratos do Sector Público e resto dereito aplicable.
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ANEXO
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Don

/

en

Dona

................................................,

........................................

en

con

nome

DNI

núm.

propio

..................
/

e

enderezo

representación

da

entidade ............................................., que acredita con poder bastanteado que xunta,
coñecedor do prego de condicións e máis documentos do expediente sobre Autorización de
ocupación con elementos publicitarios de espazos de dominio público en instalacións
deportivas dependentes do Consello Municipal de Deportes, realiza a seguinte oferta:

INSTALACIÓN

CERRAMENTO

Futbol

Separación
Perimetral

METROS

LINEAIS

SOLICITADOS
11

Miguel

Angel
Futbol 11 Oira
Futbol 7 Oira
Futbol 11 Santa Cruz
Arrabaldo
Futbol 11 Velle
Futbol 11 Vilar Astrés

PREZO

METRO

LINEAL/ANO

Separación
Perimetral
Separación
Perimetral
Separación
Perimetral
Separación
Perimetral
Separación
Perimetral

Os prezos non conterán IVE.

Acepto

expresamente

a

revogación

unilateral

pola

Administración,

sen

dereito

indemnizacións por razóns de interese público.

Acompaño todos os documentos esixidos no Prego.
(lugar, data e sinatura)
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