ACTA NÚM. 9/13
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA
SETEMBRO DO 2013.

DO PLENO CELEBRADA O DÍA 26 DE

Na casa do Concello de Barro, ás vinteunha horas do día vinteseis de
setembro de dous mil trece, reúnese o Pleno deste concello.
ASISTENTES:
Alcalde:
D. José Antonio Landín Eirín.
Do Partido Popular:
Dna. Teresa Roig Olona.
Dna. Rosa Varela MagariZos.
D. Manuel Fontán Outón.
D. Eduardo Iglesias González
D. Manuel Rivas Reboredo
Do BNG:
D. Xosé Manuel Fernández Abraldes
D. Roberto Rivas Reboredo.
D.ª María Xesús Castro CalviZo
Do PSOE
D. José Sanmartín Soto.
Dna. Mª Margarita Canay Pintos.
Secretario:
D. Xesús Rodríguez Castro.

ORDE DO DIA

1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.
2.- MARCOS ORZAMENTARIOS SEGUNDO O PREVISTO NA ORDE DO 01-10-2012.
3.- REGULAMENTO VENDA AMBULANTE NO CONCELLO DE BARRO.
4.- TAXA OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO POSTOS MERCADILLO MUNICIPAL.
5.- PREGO CONTRATACIÓN CONCESIÓN SERVIZO MERCADILLO MUNICIPAL.
6.- MOCIÓNS.
7.- ROGOS E PREGUNTAS.
Comprobada a existencia de quórum para a válida realización da sesión,
declárase aberta e éntrase a trata-los asuntos incluídos na orde do día.

1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.Dase conta da acta de data 16-09-2013, aclarase que no punto M-1.- Moción
referida ao uso e ampliación das instalacións deportivas, non so se deu unha
coincidencia de criterio coa excepción do uso do pavillón para xogar o tenis, senón
que sa había aprobado por unanimidade coa salvedade de que o firme non e
axeitado para a práctica do tenis. Aprobase por unanimidade a acta e coa corrección
sinalada.
2.- MARCOS ORZAMENTARIOS SEGUNDO O PREVISTO NA ORDE DO
01-10-2012.
Dase conta do Decreto da Alcaldia de data 20 de setembro de 2013 que se
transcribe:
“En Barro, o vinte de setem bro de dous m il trece, o Sr. Alcalde, D. José Antonio
Landín Eirín, asistido de m in o Secretario, dictou a seguinte

ANTECEDENTES:
Cum prim ento do establecido na Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se
desenrolan as obrigas de subm inistro de inform ación previstas na Lei Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de estabilidade orzam entaria e sostebilidade financieira.

LEXISLACIÓN APLICABLE.
- Constitución Española de 1978, art. 135.
- Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 05 de m arzo.
- Lei O rgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzam entaria e
Sustentabilidade Financeira
- Real Decreto 1463/2007, de 02 de novem bro, de desenvolvem ento da Lei de
Estabilidade Orzam entaria para as Corporacións Locais.
- Orde HAP/2105/2012, de 01 de outubro, polo que se desenvolven as obrigacións
de subm inistración de inform ación previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidade Orzam entaria e Sustentabilidade Financeira.
- Sistem a Europeo de Contas Nacionais (en diante SEC 95).
Tendo en conta o indicado na norm ativa citada, e aos efectos de rem itir, por m edios
electrónicos (antes das 18:00 horas do día 1.10.13) os m arcos orzam entarios 2013/2016 ao
través da Oficina virtual para la coordinación financiera con las entidades locales do
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP), esta Alcaldía (partindo de
criterios de prudencia, e tendo en conta a posible incidencia de decisións legais futuras que
poidan afectar tanto ao m arco com petencial m unicipal com o a diversos gastos e ingresos do
m esm o, e que son actualm ente descoñecidas e de im posible estim ación e cálculo
orzam entario) establecendo criterios de prudencia e tom ando com o base os datos da
derradeira liquidación aprobada e da evolución da recadación a elaboración dos m arcos
orzam entarios do Concello para os anos 2013 ao 2016, am bos inclusive:
RESOLVO:
PRIMEIRO.- A Aprobación dos criterios de cálculo para a elaboración dos m arcos
presupostarios 2013-2016 para elaboración e envio dos m arcos presupostarios 2013 ao 2016
am bos inclusive, que deberán ser asinados polo Interventor Xeral neste Concello e enviados
ao Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) ao traves da Oficina virtual

para la coordinacion finaciera con las entidades locales do citado Ministerio, antes das 18:00
horas do día 1.10.13.

SEGUNDO.- Aprobar os datos de previsión económ ica do m arco consolidade que se
transcriben:

TERCEIRO.- Dar conta ao Pleno do decreto, dos listados anexos ao m esm o, para o
posterior envio ao Ministerio de Hacienda dentro do prazo establecio.”

A Corporacion dase por enterada dos indicadores do marco presupostario e
do caracter vinculante para o concello das variables económicas esixidas pola
normativa vixente.

3.- REGULAMENTO VENDA AMBULANTE NO CONCELLO DE BARRO.
Dase conta da necesidade de regular o mercadillo tendo en conta que a
normativa municipal vixente é parcial e dispersa e que ademais publicouse unha
nova lei de Comercio de Galicia á que hai que adaptarse.
O asunto foi dictaminado en Comisión Informativa de data 26/09/2013
Sometido o asunto a votación, acórdase co seguinte resultado: 8 votos
a favor; votan os Sres/as. Roig Olona, Varela Magariños, Fontán Outón,

Iglesias González, Manuel Rivas Reboredo e o Sr. Alcalde (PP); Sres/as.
Fernández Abraldes, Castro Calviño, R. Rivas Reboredo (BNG) e 2 votos en
contra; votan os Sres/as Sanmartín Soto e Canay Pintos (PSOE):
Primeiro.- Aprobación do texto do “Regulamento da venda ambulante no
mercadillo municipal do concello de Barro ” que se transcribe:
REGULAM ENTO DA VENDA AM BULANTE NO CONCELLO DE BARRO
CAPÍTULO 1
Disposicións xerais
Artigo 1.- Obxecto e ámbito.
O presente regulam ento ten por obxecto a regulación e ordenación do exercicio da
venda am bulante no term o m unicipal do concello, nos espazos ou localizacións e
m odalidades referidos no m esm o, así com o o réxim e sancionador aplicable ao respecto.
Artigo 2.- M arco normativo.
A venda am bulante regularase, adem áis do disposto neste regulam ento, polo
establecido na Lei 13/2010, de 17 de decem bro, de Ordenación do Com ercio Interior de
Galicia, e polas norm as sectoriais reguladoras da venda e com ercialización de cada produto
en concreto, e en especial os regulam entos técnico-sanitarios aplicables á produción e
com ercialización de cada produto, así com o a Lei 14/1986 de 5 de abril, Xeral de Sanidade,
e dem ais norm ativa que lle sexa de aplicación.
Artigo 3. - Com petencia.
Correspóndelle ó Concello, dentro do seu term o m unicipal, sen prexuizo das
com petencias doutras adm inistracións, conceder a autorización para o uso do espazo público
no seu territorio de ordenación, así como a execución, inspección e control das m edidas
necesarias para un desenvolvem ento satisfactorio dos m ercados, nos que se desenvolven
actividades de venda am bulante, o cum prim ento dos requisitos para a obtención das licenzas,
e facer cum prir este regulam ento.
Artigo 4.- Venda ambulante. Definición.
Considérase venda am bulante a realizada polos com erciantes fóra dun
establecem ento com ercial perm anente, de xeito habitual, ocasional, periódico ou continuado,
nos perím etros ou lugares debidam ente autorizados do term o m unicipal, en instalacións
desm ontables ou transportables, incluídos os cam ións tenda.
A venda am bulante unicam ente poderá levarse a cabo en m ercados periódicos ou
ocasionais, ou en postos instalados na vía pública que sexan desm ontables ou en vehículos.
Artigo 5.-M odalidades de venda ambulante.
1.- A venda am bulante só poderá realizarse baixo as seguintes m odalidades previstas no art.
71 da lei 13/2010:
a)Venda am bulante en m ercados periódicos: e aquela autorizada nos m ercados
situados en poboacións en lugares e espazos determ inados e cunha periodicidade
habitual establecida.
Dentro deste puntos están encadradas entre outras, as realizadas en feiras,
m ercados e cham bos.
b) Venda am bulante en m ercados fixos: aquela autorizada en lugares anexos aos
m ercados m unicipais ou de abastos, con instalacións perm anentes nas poboacións.
c) Venda am bulante en postos instalados na vía pública: aquela autorizada para un
núm ero de postos, situaciáns e periódos determ inados.
d) Venda am bulante en m ercados ocasionais: aquela autorizada en m ercados
esporádicos que teñan lugar con m otivo de feiras, festas ou acontecem entos

populares.
e) Venda am bulante m ediante cam ións ou vehículos tenda: aquela realizada nos
citados m edios e autorizada en zonas ou lugares determ inados.
Artigo 6.-Das obrigas na venda e organización do mercado.
Os vendedores am bulantes deberán cum prir no exercicio da súa actividade coa
norm ativa vixente na m ateria do com ercio e da disciplina do m ercado, deberán observar as
norm as de com petencia leal e usos mercantís, e responderán ante a adm inistración
com petente en cada caso, de que os produtos obxecto de venda cum pren as condicións e
requisitos esixidos pola norm ativa que os regula, tanto en m ateria sanitaria com o no referente
á súa presentación, etiquetaxe e dem ais que se establezan nelas.
O adxudicatario da xestión do m ercado deberá cum prir no exercicio da sua actividade
co establecido no prego de clausulas no contrato a na norm ativa vixente
CAPÍTULO II
Da venda ambulante
Artigo 7.- Lugar, data e horario .
Os postos de venda am bulante autorizados polo Concello instalaranse no m ercado
que se celebrará según se detalla:
Em plazam ento: rua do Pazo e rua Carrasqueira no no nucleo urbano do lugar de
Santo Antoniño, parroquia de Perdecanai.
Datas: todos os dom ingos do ano
Horario: 15:00 a 21:00
Artigo 8.- Causas de alteración da celebración do mercado.
O Concello, por causa de interés xeral, e previo cum prim ento dos requisitos
establecidos na lexislación vixente, podrá m odificar as prescricións deste regulam ento
dispoñendo o traslado dos postos de venda a outro ou outros lugares, a reducción do núm ero
de postos de venda, e incluso a súa total supresión, sin que elo de lugar a indem nización
algunha.
Artigo 9.-Asentamento dos postos e deber de posuir licenza.
En ningún caso se perm itirá a colocación de postos nas beirarúas, e espazos que
estorben o paso a locais com erciais, industriais e profesionais, en accesos a edificios e
garaxes públicos ou privados, nin en lugares que dificulten a circulación peonil ou de
vehículos, nin nos espacios reservados para evacuación.
Establecese un tam año m áxim o de 4 m etros lineais por posto que so poderá ser
am pliado tem poralm ente e en precario no caso de disponibilidae de espacio sin ocupar por
ser o num ero de solicitudes e lonxitude a ocupar inferior ó espacio disponible para o
m ercado.
Tendo as licenzas a consideración de seren outorgadas sen prexuizo de terceiro e
con natureza precaria, o exercizo de calquera actividade ou com ercio en espazo público ou
na vía pública sen licencia m unicipal, ou sen axustarse a ela, dará lugar á retirada inm ediata
das instalacións, elem entos e xéneros neles situados.
No caso do paragrafo anterior, os interesados poderan recuperar os elem entos e
m erdadurias retirados previo abono do im porte dos costes de traslado, alm acenam ento e
custodia.
Os vendedores terán visible a licenza polo que presum irase que tal licenza non
existe de non presentar a m esm a no m om ento de ser esixída polo persoal do Concello ou
persoal encargado do m ercado.
Artigo 11.- Productos autorizados

Só poderán expoñerse e venderse productos autorizados e que polas suas
características non precisen un réxim e de envasado conservación e alm acenam ento en
establecim ento pechado.
De xeito excepcionais poderá autorizarse a venda dos productos perecedeiros cando
se dispoña de instalacións axeitadas para garantir a sua conservación ou cos productos
debidam ente identificados e envasados, reunindo as condicións de hixiene, sanidade,
calidade e seguridade alim entaria, estipuladas nas disposicións vixentes.
Os agricultores e gandeiros poderán vender directam ente os productos do cam po
tales com o verduras, legum es e froitas, leite envasado sen serlles esixible estar de alta no
epigrafe especifico de venda fora de establecim ento a efectos do Im posto de Actividades
Económ icas, previa m anifestación de que tales productos son sobrantes de consum o fam iliar
propio (excedente de producción) que será com probado (non perm itindose a venda de
productos fora de tem porada). A adm inistración m unicipal esixirá a alta no im posto de
actividades económ icas e afiliación a Seguridade Social cando os productos do cam po non
proveñan dunha explotación agrícola destinada o consum o fam iliar, por considerarse o
vendedor com o un interm ediario.
Artigo 12.- Productos prohibidos.
Queda prohibida a venda de productos que non cum plan coa norm ativa vixente e
poidan supoñer un risco para a saude a a seguridade das persoas.
CAPÍTULO III
Procedemento
Artigo 13.- Requisitos para o exercizo da venda ambulante.
1. - A venda am bulante soam ente poderá efectuarse nos lugares ou em prazam entos
autorizados, nas datas e polo tem po que igualm ente se determ ine e respecto dos productos
que, non tendo prohibida a súa venda baixo este réxim e.
2.- Para o exercicio da venda am bulante esíxese o cum prim ento dos seguintes requisitos
(art.72.2) :
a) Estar dado ou dada de alta no réxim e correspondente da Seguridade Social e, de
ser o caso, no im posto de actividades económ icas.
b) Cum prir cos requisitos das regulam entacións de cada tipo de produtos.
c) Estar en posesión, de ser o caso, do certificado acreditativo de ter recibido
form ación en m ateria de m anipulación de alim entos.
d) Satisfacer as taxas e os tributos fixados na correspondente ordenanza m unicipal.
e) Dispoñer dos perm isos de residencia e de traballo que, en cada caso, sexan
exixibles, de se tratar de persoas estranxeiras.
f) As persoas xurídicas deberán acreditar os seguintes extrem os: o CIF, a acta de
constitución, os estatutos e a escritura de poder outorgada á persoa que asina a
solicitude de autorización en representación da em presa.
g) Dispoñer de seguro de responsabilidade civil que cubra os posibles danos a
persoas ou bens con unha sum a asegurada de alom enos 150.000 €.
O concello poderá esixir ao titular dos posto, alom enos duas veces o ano acreditación de estar
o corrente nas cotizacións sociais e dem ais obrigas tributarias.
Artigo 14.- Da licenza municipal.
1. - As licencias de ocupación de vía pública nos días sinalados serán expedidas polo
concello, sendo da súa com petencia única e exclusiva o outorgam ento das m esm as.
2. - As licenzas serán individuais e intransferibles, podendo actuar no seu nom e o seu
conxuxe ou parella de feito, descendentes m ayores de 16 anos, ascendentes ou persoas
vinculadas m ediante contratación laboral (ata un m áxim o de dous autorizados por licencia
concedida).
3.- A cada titular seralle concedido unha única licenza e un so posto de venda

4.- As solicitudes que cum plan os requisitos e non poidan ser concedidas por falta de espacio
pasarán a form ar parte dunha lista de agarda ordenada por antigüedades das solicitudes
5. As licencia concederanse por unha duración inicial dun ano sendo prorrogables anualm ente
coa acreditación do cum plim ento e vixencia das condicións esixibles.
Artigo: 15.- Suxeitos.
Poderán optar á concesión das licencias que se regulan no presente Regulam ento:
1.-Toda persoa física ou xurídica legalm ente constituída que se dedique á actividade do
com ercio ao por m enor, e reuna os requisitos establecidos no presente regulam ento e dem ais
norm ativa que lle fose de aplicación.
En cada autorización m unicipal para o exercicio da venda am bulante e previa solicitude,
poderase habilitar, adem ais do seu titular, o cónxuxe deste ou parella de feito, aos seus
ascendentes, descendentes directos maiores de 16 anos e ás persoas vinculadas a él
m ediante contrato laboral (ata un m axim o de dous autorizados por licencia concedida).
2. -As persoas físicas nacionais ou estranxeiras, m aiores de idade, e que teñan plena
capacidade xurídica e de obrar, con arranxo a lexislación m ercantil e de conform idade co
establecido na Lei 13/2010, de Ordenación do Com ercio Interior de Galicia e as prescricións
deste Regulam ento, que obterán unha licencia o que dará dereito a un posto.
Artigo 16.- Solicitude e docum entación a presentar
A solicitude para o exercicio da actividade deberá ser presentada polo interesado, ou
representante legal, m ediante instancia presentada no rexistro xeral do Concello, facendo
constar os datos seguintes:
a) Nom e e apelidos, enderezo, núm ero do docum ento nacional de identidade, tarxeta de
residencia, pasaporte (no caso de extranxeiros non com unitarios), docum entación esixible
dacordo coa norm ativa vixente e , no seu caso, teléfono ou enderezo electrónico de contacto.
b) Tipo de m ercadorías que vaian porse a venda.
c) O prazo de tem po polo que se solicita será de un ano, sem pre e cando non se incum pra
algún apartado do presente Regulam ento.
d) Metros lineais de ocupación.
e) Fotocopia do Docum ento de identidade ou pasaporte.
f) Dúas fotografias tam año carné, unha delas uniráse á tarxeta m unicipal de venda am bulante,
que será facilitada polo Concello, a cal deberá estar sem pre en lugar visible na parte frontal
do posto e durante toda a xornada de venda .
g) Acreditar estar dado de alta no epígrafe correspondente do IAE.
h)Xustificante de estar dado de alta no réxim e correspondente da Seguridade Social.
i) Declaración de estar ao corrente no pagam ento dos tributos m unicipais e acreditar de non
ter débedas co Concello.
j) Carné de m anipulador de alim entos de ser necesario
k) Copia do docum ento acreditativo de estar dado de lata no no Rexistro de Vendedores
Am bulantes da Xunta de Galicia.
l) Reunir tódolos requisitos esixidos pola norm ativa reguladora da venda am bulante e coñecer
as norm as ás que axustarse e o seu com prom iso de observalas, e de non encontrarse incurso
en ningún caso de incapacidade ou de incom patibilidade, establecidas pola lei para o exercicio
do com ercio.
m ) De tratarse de persoas xurídicas , haberán de presentar copia com pulsada das escrituras
constitutivas das m esm as, e xustificante de estar debidam ente inscritas nos correspondentes
rexistros
n) Terán a obriga de ter concertado unha póliza de seguro de responsabilidade civil que cubra
os posibles danos, que podesen causar as persoas ou bens con unha sum a asegurad de
alom enos 150.000 €.
Artigo: 17.-Réxime económico.
O titulares de licencia m unicipal para a ocupación da vía pública coa colocación de
posto no m ercado abonarán por cada día de celebración do m ercado a tasa determ inada na
ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación de vía pública con postos de venda
am bulante no m ercado m unicipal do concello.

Artigo: 18.- Requisitos dos postos de venda.
Para o exercicio do com ercio am bulante será necesario o uso de instalacións desm ontábles
ou transportábles.
Os vendedores están obrigados a m anter lim po e nas debidas condicións, durante toda a
celebración do m ercado o espazo que lles fora asignado. Os refugallos e em balaxes,
debidam ente atados serán depositados nos colectores correspondentes.
Artigo 23 . Obrigacións do comerciante
1.- O titular do posto deberá colocar nun lugar visible a tarxeta identificativa.
2.- Responderá da calidade e seguridade dos productos que venda e responsabilizárase dos
riscos a saude nos consum idores e usuarios.
3.- No desenvolvem ento da súa actividade os vendedores deberán observar o disposto na
norm ativa vixente.
4.- Os postos que expidan artigos no que sexa necesario o peso ou m edida, deberán dispor
dunha báscula ou m etro regulam entario.
5.- Atenderá os requerim entos do persoal m unicipal ou autoridades com petentes.
6.- Instalarse nos espacios que se lle asignen polo Concello.
7.- Cum plir con toda-las disposicións que em anen deste Regulam ento.
8.- Com unicar ao Concello o cam bio de enderezo para deste xeito facilitar a com unicación das
incidencias relacionadas co do m ercado.
9.- Deixar o espazo do posto lim po e co lixo recollido.
10.- A efectos do cobro da tasa so se adm itirá a xustificación de duas faltas de asistencia o
m ercado por m es
Artigo 24.-Dereitos do Comerciante
1.- A ocupar os postos de venda que ten autorizados
2.- A exercer pública e pacificam ente, no horario e coas condicións establecidas, a actividade
de venda autorizada.
3.- No caso de supresión do posto de m ercado, o/a titular terá dereito preferente no novo
em prazam ento e a solicitar a am pliación da superficie asignada sem pre que sexa posible na
nova ubicación.
4.- Presentar as reclam acións e suxestións que considere oportunas na defensa dos seus
dereitos e intereses .
5.- A ser sustituídos na titularidade dos posto previa autorización do Concello e cum prindo os
requisitos deste regulam ento.
6.- Dereito a prom over e constituir asociacións que os representen.
Artigo 25.-Obrigas do adxudicatario no caso de xestión indirecta do mercado
1)Limpeza do espazo adicado o mercado.
Será por conta do adxudicatario a recollida de lixo e lim peza, deixando o espacio público
dedicado o m ercado libre de obstáculos lim po e en condicións de uso público por vehículos e
viandantes.
Correspondera o Concello supervisión e establecim ento das condicións de lim peza do
espazo dedicado o m ercado que serán de obrigado com plim ento polo adxudicatario
2) Información a facilitar ó concello polo concesionario:
Com unicación mensual ó Concello da relación de postos de venta am bulante detallando o
titular, tipo de productos, dim ensións, e faltas de asistencia ó posto.
As variacións que se produzcan a partir da prim eira com unicación e que teñan lugar
durante o m es farase a com unicación ó concello nos 15 prim eiros días do m es seguinte.
A inform ación facilitada ó concello icluirá os datos identificativos do vendedor con
xustificación da licencia m unicipal en vigor.
Anualmente e dentro dos primeiros 15 días do mes de xaneiro de cada ano o
concesionario presentará no Concello a conta de resultados da xestión do m ercado incluindo
ingresos e relacion de gastos xustificados documentalm ente. No caso de gastos sin a axeitada
xustificación fará o concello a sua valoración m otivada que sera vinculante para o adxudicatario a
efectos de aplicación do prego de clausulas aplicable o contrato.

CAPITULO IV
Réxime disciplinario

Artigo: 26. O incum prim ento destas norm as dará orixe a incoacíón do correspondente procedem ento
sancionador, clasificándose as faltas en leves, graves e m oi graves:
FALTAS LEVES:
a) O incum prim ento do horario.
b) Falta de lim peza no posto e no espacio do m ercado.
c) Non m ostrar a requerim ento da autoridade com petente as autorizacións pertinentes.
d) O uso de altofalantes ou outros m edios acústicos sen autorización.
e) Colocación de m ercadorias fora do espazo asignado.
f) Producir ruídos ou m úsica que incum pran a Ordenanza de ruídos e vibracións.
FALTAS GRAVES:
a) A reincidencia ou reiteración en tres ou m áis faltas leves. Considérase que existe
reiteración cando os feitos antes descritos prodúcense durante dous m ercados sucesivos ou
tres alternativam ente
b) A venda de produtos distintos aos autorizados.
c) A venda de produtos en condiciáns deficientes ou deteriorados.
d) A instalación do posto en lugar non autorizado.
e) Ter sido sancionado por incum prim ento da norm ativa relativa ao exercicio da actividade
por outra Adm inistración.
f) Falta da envoltura regulam entaria nos artigos alim enticios á venda.
g) Falta de aseo, lim peza e hixiene en vendedores, postos e ferram entas, e a non lim peza do
lugar unha vez finalizada a actividad e do m ercado; falta de m edidas de hixiene e seguridade
durante a celebración do m ercado polo adxudicatario da xestion do m ercado.
h) Non acreditar m ediante factura a procedencia das m ercadorias de ser requeridos.
i) Provocar alteracións de orde público, ou instar a terceiras persoas con ese m esm o fin.
j) O acceso ou estacionam ento de vehículos dos vendedores nas zonas destinadas ao
m ercado, fora dos horarios establecidos ou perm itidos.
k) Non pagar as taxas correspondentes ou o canon establecido polo concello.
l) A non com unicación ao Concello do cambio de dom icilio, ou de m odificacions que se leven
a cabo polo adxudicatario da xestión do m ercado sin com unicación nin autorización do
Concello.
m ) Non acreditar polos vendedores ou adxudicatario da concesión do m ercado as cotizacións
ao Réxim e da Seguridade Social correspondente cando o Concello o dem ande.
n) Non ter recollido o posto ó rem ate do tem po de duración do m ercado e non deixar o espazo
do m ercado lim po e libre de lixo.
FALTAS M OI GRA VES:
a) A reincidencia ou reiteración en tres ou m áis faltas graves.
b) O desacato aos axentes da autoridad e persoal m unicipal.
c) A vulneración de dereitos fundam entales de vendedores ou usuarios do m ercado.
d) A discrim inación ou trato non igualitario na distribución de postos no m ercado.
e) Infraccións en m ateria sanitaria e de consum o.
f) O exercizo da venda am bulante sen autorización.
g) O exercizo da actividade por persoa distinta do titular ou persoa autorizada.
h) Incum plim ento polo concesionario da obriga da com unicación m ensual ó Concello da
relación de postos de venta am bulante
i) Non presentación no Concello polo concesionario do m ercado a conta de resultados da
xestión do m ercado incluindo ingresos e relacion de gastos xustificados docum entalm ente.
Artigo: 27.- As sanciáns a aplicar serán as seguintes:
1) Por faltas leves:
Multa ata 750 euros

2) Por faltas graves:
Multa de 751 a 1.500 euros.
3) Por faltas m oi graves:
a) Multa de 1501 a 3.000 euros
b) revogación da autorización sen indem nización.
Cando a autorización sexa revogada a consecuencia de infaccións m oi graves, o
seu titular non poderá obter autorización ningunha durante o prazo de dous anos para o
exercizo da actividade no concello, sen dereito a reserva do posto.
Artigo 28 - Na iniciación de actuacións que poidan dar lugar á incoación de calquera
procedem ento sancionador por falta grave ou m oi grave poderá levar aparellado, com o
m edida preventiva, a retención das m ercadorías polos vixiantes encargados da venda
am bulante, ou autoridade com petente, cando se realizase a venda am bulante sen
autorización, existisen sinais evidentes de fraude na súa venda ou se poña en perigo a
saúde ou integridade física dos consum idores ou com pradores, de xeito independente ao
inicio do expediente sancionador.
Da actuación municipal e inspección.
Artigo 29.- Da actuación m unicipal
O Concello exercerá a intervención adm inistrativa, as funcións de autoridade, policía
e inspección en todos aqueles postos situados no m ercado, sen prexuizo do labor inspector
doutras adm inistracións com petentes nas m aterias relacionadas co m ercado.
Artigo 30.- Inspección municipal.
Os servizos m unicipais correspondentes velarán polo m antem ento da orde pública
e o cum prim ento polos usuarios destas norm as, e das que se dicten no sucesivo na m ateria,
sendo com petencia m unicipal a inspección e sanción en m ateria de venda am bulante, sen
prexuizo das com petencias atribuídas a outras adm inistracións en aplicación da norm ativa
vixente.
Os/as vendedores/as estarán obrigados/as a facilitar a inspección das instalacións,
subm inistrar toda clase de inform ación, tanto verbal com o docum ental sobre as m esm as, así
com o no relativo a productos e servizos e, en xeral, a colaborar en cantas actuacións sexán
precisas.
Procedemento sancionador.
Artigo 31.- Procedemento sancionador.
O procedem ento sancionador iniciarase coa denuncia dos vixiantes encargados da
venda am bulante, policía , axentes de consum o, ou calquera persoa física ou xuridica , ou de
oficio.
As infraccións y sancións previstas nesta regulam ento prescribirán, si son leves aos
seis m eses, si son graves ao ano e as moi graves os dous anos.
O prazo de precipción das infraccións com putarase desde o día en que se com eteron.
A prescrición com ezará a contar a partides do día seguinte a aquel en que adquire
firm eza a resolución pola que se im pon a sanción.
En todo caso o procedem ento sancionador suxeitarase á tram itación prevista nas
norm as que regulan o exercizo da potestade sancionadora no ám bito local.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIM EIRA.
No caso de retirada, intervención de instalacións, elem entos e xéneros, procederase
ao depósito dos m esm os no lugar que se determ ine.
Os productos intervidos de natureza perecedeira serán donados a un com edor social,
e os productos non perecedeiros serán depositados nas instalacións que o concello habilite
a disposición dos interesados polo prazo de 48 horas.

Transcorrido o prazo establecido no parrafo anterior dende a súa intervención, sen
com parecer o titular para facerse cargo dos m esm os entenderase que desiste no seu interés
e titularidade, podéndose proceder a súa destrucción ou donación a persoas necesitadas ou
entidades solidarias, sen posibilidade de reclam ación ou indem nización algunha.
Previam ente á retirada das m ercadorías haberá de aboarse, no seu caso, os gastos
de retirada e custodia
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Para o non previsto no presente regulam ento será de aplicación a lexislación sobre
com ercio e venta am bulante, lexislación sectorial especifica e a lexislación sobre Rexim e
Local.
Corresponderá a interpretación a aclaración da aplicación do regulam ento ó Concello
prevéndose o tram ite de audiencia no caso de particulares que se poidan ver afectados.
DISPOSICIÓN FINAL.
Este regulam ento publicarase no Boletín Oficial da Provincia e non entrará en vigor ata que
se publique com pletam ente o seu texto e trascurra o prazo previsto no art.65.2 da Lei
Reguladora das Bases de Réxim e Local perm anecendo en vigor ata a sua derrogación
expresa.”

Segundo.- Someter o texto do Regulamento xunto co expediente a
información pública polo prazo de 30 días, elevandose a definitivo o acordo no caso
de que non se presenten reclamacións.

4.- TAXA OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO POSTOS MERCADILLO
MUNICIPAL.
Dase conta do expediente tramitado para a imposición e regulación da
ordenanza pola tasa dos postos de venda ambulante no mercadillo municipal
O asunto foi dictaminado en Comisión Informativa de data 26-09-2013
Sometido o asunto a votación acordase por UNANIMIDADE:
Primeiro. Acordar a imposición da taxa por ocupación do dominio público con
postos no mercado municipal.
Segundo. Aprobar provisionalmente a Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa
co seguinte:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA OCUPACIÓ N DE VÍA PÚBLICA
CON POSTOS DE VENDA AM BULANTE NO M ERCADILLO M UNICIPAL DE BARRO
ARTIGO 1.— NATUREZA E FUNDAM ENTO
No uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española,
polo artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do réxim e local, e os artigos
20 e 57 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de m arzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e de conform idade co disposto nos artigos
15 a 19 do m esm o texto legal,
ARTIGO 2.— FEITO IM POÑIBLE
Constitúe o feito im poñible desta taxa pola ocupación de vía pública e espazos
públicos con postos de venda no m ercadillo m unicipal

ARTIGO 3.— SUXEITOS PASIVOS
Serán suxeitos pasivos da taxa regulada na presente ordenanza os titulares dos
postos do m ercadillo con independencia da tipoloxía dos productos ofertados no posto do que
sexan titulares
ARTIGO 4.— RESPONSABLES
1. Responderán solidariam ente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas
físicas ou xurídicas a que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, de 17 de decem bro, Xeral
tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios as persoas ou entidades a que se refire o artigo 43 da Lei
58/2003, de 17 de decem bro, Xeral tributaria.
ARTIGO 5.— BASE IM POÑIBLE
A base im poñible desta taxa, virá determ inada polos m etros lineais de espazo
público ocupado.
ARTIGO 6.— COTA TRIBUTARÍA
A cota tributaria da taxa regulada nesta ordenanza será o resultado de aplicar á base
im poñible total o im porte de dous euros/ m etro lineal
ARTIGO 7.— BENEFICIOS FISCAIS
Só se adm itirán os beneficios fiscais que veñan establecidos en norm as con rango
de lei ou que deriven de tratados ou acordos internacionais.
ARTIGO 8.— DEVENGO E PERÍODO IM POSITIVO.
A taxa devéngase dende que se inicia a prestación do servizo, e deberá facerse
efectiva de acordo coas norm as de xestión.
ARTIGO 9.— NORM AS DE XESTIÓN
1.En canto ao acceso ao servizo, á docum entación a aportar e ao prazo de
presentación de solicitudes, estarase ao disposto no Regulam ento da venda am bulante do
concello.
2. Para m anter o dereito do exercicio da actividade no mercadillo esixirase o abono
de alom enos dous días de m ercadillo por m es.
3. O cobro do im porte da tasa ós vendedores am bulantes realizarase polo
adxudicatario do contrato.
ARTIGO 10.— INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
As infraccións e sancións rexeranse pola Lei 58/2003, do 17 de decem bro, Xeral
tributaria e polo Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulam ento
Xeral de Recadación.
Disposición final
A presente ordenanza entrará en vigor, unha vez aprobada con carácter definitivo, e
publicado o texto íntegro da m esm a, no Boletín Oficial da Provincia, perm anecendo en vigor
ata a súa m odificación ou derrogación”.

Terceiro: Someter o acordo ao trámite de información pública, mediante
anuncio no Taboleiro de Edictos do Concello, Boletín Oficial da Provincia e nun
Diario dos de maior difusión da provincia, por prazo de 30 días, durante os cales os
interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamaciones que
estimen oportunas.

5.- PREGO CONTRATACIÓN CONCESIÓN SERVIZO MERCADILLO
MUNICIPAL.
Polo Sr. Alcalde dase conta da necesidade de sacar a nova licitación
a xestión do mercadillo municipal tendo en conta que se acaba de rescidir o contrato
coa empresa adxudicataria basicamente por impago do canon asi mesmo informa
que de xeito transitorio se asinou un convenio co unha asociacion de comerciantes
para que se poida manter a continuidade do mercadillo e asi evirtar a sua desfeita
porque o seu funcionamento repercute tamén na actividade comercial dos negocios
dos veciños da zona.
Sr. Fernández Abraldes, plantexa a alternativa de situación dos postos do
mercadillo sobre a explanada de terra o que evitaría as molestias ós veciños das
ruas da zona e non interferiría no funcionamento do tanatorio tendo en conta que o
espacio resulta en moitas ocasións invadido polo propio mercadillo.
O asunto foi dictaminado en Comisión Informativa de data 26/09/2013
Sometido o asunto a votación, acórdase co seguinte resultado: 6 votos a
favor; votan os Sres/as. Roig Olona, Varela Magariños, Fontán Outón, Iglesias
González, Manuel Rivas Reboredo e o Sr. Alcalde (PP); e 3 abstencións; votan
Sres/as. Fernández Abraldes, Castro Calviño, R. Rivas Reboredo (BNG) e 2
votos en contra; votan os Sres/as Sanmartín Soto e Canay Pintos (PSOE):
Primeiro.- Aproba-la prestación do servicio de mercadillo baixo a modalidade
de concesión prevista no art. 295 da Lei 5/97 do 22 de xullo e no art. 275 e ss.do
TRLCSP,
Segundo.- Aproba-lo prego de claúsulas administrativas particulares que
rexirá a contratación mediante procedemento aberto da concesión do mercado que
a seguir se transcribe:
“PREGO DE CLAÚSULAS PARTICULARES QUE REXERÁ CONTRATACIÓN M EDIANTE
PROCEDEM ENTO ABERTO DA CONCESIÓN DA PRESTACION DO SERVIZO DO
M ERCADO M UNICIPAL.
I.- OBXECTO.
1.- C onstitúe o obxecto do presente contrato a prestación do servicio de venta
am bulante no m ercado m unicipal periódico (art. 71.a da lei 13/2010) situado nas ruas que se
detallan no plano que se inclue com o anexo do presente prego.
2.- O procedem ento de contratación da prestación do servicio en réxim e de concesión
efectuarase m ediante procedim ento aberto
2.- NATUREZA XURÍDICA DO CONTRATO
O Contrato que se perfeccione constituirá un contrato de xestión de servizo m ediante
concesión adm inistrativa conform e ó establecido no artigo 277 do RDL 3/2011 de 14
novem bro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (en
adiante TRLCSP )
3.- INSTALACIÓN, LOCAIS E SUPERFICIES.1.Titularidade das instalacións: A contratación dos servicios a que se refire este
prego non significa en m odo algún a cesión da titularidade dos m esm os, nin a propiedade dos
espazos e das instalacións afectos a eles que corresponderán en todo m om ento ó concello.

2. O servicio indicado na precedente cláusula alcanza a totalidade do espacio
reservado para situación dos postos do m ercadillo
4.- DURACIÓN DO CONTRATO.1.- O contrato terá unha duración de dous anos, contados a partir do día seguinte ó
da sinatura do contrato.
2.- Sen em bargo, entenderase prorrogado por anualidades, agás que calquera das
partes com unique por escrito á outra, cunha antelación m ínim a de tres m eses, a súa decisión
de dar por extinguido o contrato, non tendo lugar a prórroga neste suposto.
Non podendo exceder a duración m áxim a dos 25 anos tal com o establece o art. 278.
b) do TRLCSP
A perm anencia no uso privativo do dom inio público transcorrido o prazo de concesión,
non conferirá dereito algún para o concesionario.
5.- PREZO DO CONTRATO.1.- Establecese com o tipo m ínim o de licitación da concesión o seguinte: canon anual
por importe de sete mil euros (7.000,00 €)
O pago do canon farase desglosado trim estralm ente nos prim eiros 15 días do
prim eiro m es de cada trim estre natural.
O prezo do contrato non será obxeto de revisión durante o prim eiro ano de vixencia
do contrato.
2.- Durante o segundo ano e seguintes actualizarase o im porte do canon de form a
autom ática com o segue:
2.1. Com o m ínim o dacordo coas variacións que, en m ais ou en m enos, se produzcan
no IPC, ou no índice que o sustitua, publicado polo organism o com petente. A porcentaxe
resultante aplicarase sobre o im porte do canon correspondente a cada un dos exercicios en
que estea en vigor a concesión.
2.2. No caso de que os ingresos anuais polo cobro da tasa superen en m ais dun 16%
os costes de xestión a revisión farase en función do volum e anual da recadación da tasa
reguladora da ocupación de vía pública con postos de venda am bulante no m ercadillo
m unicipal, de tal xeito que se increm ente ou dim inúan o im porte do canon na m esm a
proporción en que aum enten ou dim inúan aqueles ingresos en term os anuais e sen que o
canon resultante en ningún caso poda ser inferior ao tipo licitación.
Para a determ inación da revisión utilizarase os datos facilitados polo dxudicatario e
as com probacións que en todo caso poida levar a cabo o Concello.
6.- DEREITOS E OBRIGAS DO ADXUDICATARIO E DO CONCELLO.Os dereitos e obrigas adquiridos reciprocam ente polo concello e o adxudicatario serán
os que legalm ente se deriven da aplicación das presentes condicións o establecido na
lexislación aplicable e no regulam ento e ordenanza correspondente.
6.1. Obrigas e dereitos do concello:
Os servicios deste contrato conservarán en todo m om ento o seu carácter de Servicio
Público Municipal e en consecuencia o concello ostenterá respecto ós m esm os as funcións
de regulam entación, inspección e fiscalización. Tales funcións corresponderán ó pleno da
corporación e, sobre a base das directrices que o m esm o sinale, a Alcaldía.
Consecuentem ente o concello poderá en calquer m om ento introducir na organización
e prestación do servicio cantas m odificacións esixa ou aconselle o interés público e o m ellor
cum prim ento e efectividade daquel, tales m odificacións serán obrigatorias para o
concesionario.
O concello reservase a organización de outros eventos e actividades de venta
am bulante conform e as m odalides establecidas na norm ativa sobre com ercio e venta
am bulante.
O concello asum e as seguintes obrigas:
a) A posta a disposición do adxudicatario das instalacións, superficies para a
realización dos servicios obxecto da presente contratación no seu estado actual sin que lle
sexa esixible obras com plem entarias ou equipam entos.

b) Os dereitos que lle sexan recoñecidos no presente prego de condicións ou por
acordos ou resolucións dos órganos m unicipais com petentes.
6.2 Obrigas do adxudicatario.
O concesionario exercerá por si a prestación do servicio sin poder ceder nin traspasala a
terceiros sin autorización m unicipal.
1) Presta-lo servicio directam ente na form a, tem po e condicións establecidas.
2) Manter en perfecto estado de lim peza e conservación os espacios públicos de
titularidade m unicipal no que se situen os postos do m ercado, as instalacións e o entorno.
Será por conta do adxudicatario a lim peza dos espazos utilizados polo m ercado e a retirada
de m ateriais e obxetos
3) Cum pri-las disposicións laborais e de Seguridade Social que sexan inherentes a
súa condición de em presario do persoal as súas ordes que presten servicio.
4) Responder dos danos e prexuizos que ocasione con m otivo da execución do
servicio e dos gastos orixinados á adm inistración m unicipal por dem ora no cum prim ento das
súas obrigas.
5) Cum prir, adem ais das expresadas, cantas outras obrigas lle veñan im postas en
relación co obxecto do contrato por precepto legal ou regulam entario.
6) Presta-lo servicio ós usuarios con estricta igualdade de trato e adoptar cantas
disposicións e m edidas de seguridade sexan necesarias para evitar toda clase de danos a
persoas e bens.
7) Asum ir toda responsabilidade respecto ós danos e prexuizos que se poidan ocasionar ós
usuarios do servicio ou a terceiras persoas, causadas por acción do persoal afecto ó servicio ou os
que se deriven das deficiencias nos elem entos propios do concesionario.
8) A contratación do persoal necesario para a explotación do servicio, sendo da súa
conta o pago dos salarios, em olum entos e seguros sociais, e cantos outros gastos se deriven
dos m edios persoais de que se dispoña.
9) O persoal que atenda o servicio cum prirá co establecido na norm ativa sectorial de
aplicación e no seu caso, co establecido na norm ativa sanitaria e sobre m anipuladores de
alim entos .
10) Abona-los im postos e tributos de toda clase, tanto estatal, autonóm ico, provincial
ou m unicipal que graven os servicios obxecto deste contrato.
11) Cum plim ento da norm ativa m unicipal reguladora do servicio incluindo as
m odifiacións que poida realizar o concello para adaptación a norm ativa en vigor e en
desenrolo da sua potestade de organización do servicio.
12) Cum plim ento co establecido na norm ativa sobre dereitos dos consum idores e na
norm ativa sanitaria
13) A contar con poliza de seguro en vigor que cubra os danos que poidan causarse
a terceiros no exercicio da actividade relacionada coa organización e xstión do m ercadillo por
un im porte m ínim o de 150.000 euros, dando conta anualm ente e por escrito ó concello da
renovación e vixencia da m esm a.
14) A establecer o seu cargo os servicios m ínim os necesarios para o desenrolo da
actividade do m ercadillo dacordo coa norm ativa esixible en m ateria de seguridade, hixiene e
sanidade.
15) A solicita-la previa licencia m unicipal e autorizacións adm inistrativas para a a
realización de obras e para o exercicio da actividade obxeto da concesión. As obras
realizadas polo concesionario quedarán a beneficio do Concello, sen dereito a indem nización
de ningunha clase.
16) A non discrim inación das persoas nin lim itacións ó dereito do exercicio da
actividades polos persoas ou entidades legalm ente habilitadas.
17) A adm isión de persoa ou persoas que designe a Alcaldía para a inspección e
fiscalización das obrigas contractuais, poñendo a disposición dos m esm os tódolos datos.
18) Realización da venta am bulante nos lugares e am plazam entos autorizados e non
autorización de venta dos productos expresam ente prohibidos ou dos productos que non
reunan as condisións de elaboración e fabricación e seguridade im postoas pola norm ativa
vixente de aplicación.
19) Respetar e m anter libre durante a celebración do m ercadillo o espacio reservado
ó servizo do tanatorio e o acceso dos residentes as vivendas e garaxes.

20) Cum prim ento da norm ativa sobre com ercio e venta am bulante determ inada polo
R.D. 1010/1985 de 5 de xuño sobre o exercicio de determ inadas m odalidades de venta fora
dun establecim ento com ercial perm anente; Lei 13/2010 de 17 de decem bro de Com ercio
Interior de Galicia que establece entre outras as seguintes obrigas (art. 72.2) :
a) Estar dado de alta no réxim en correspondente da Seguridade Social, e no seu
caso, no im posto de actividades económ icas .
b) Cum plir cos requisitos das regulam entacións de cada tipo de productos.
c) Estar en posesión, no seu caso, do certificado acreditativo de haber recibido
form ación en m ateria de m anipulación de alim entos.
d) Satisfacer as tasas e tributos fixados na correspondente ordenanza m unicipal.
e) Dispoñer dos perm isos de residencia e traballo que, en cada caso, fose esixibles,
no caso de tratarse de persoas extranxeiras.
f) As persoas xurídicas deberán acreditar os seguintes extrem os: CIF, acta de
constitución, estatutos, e poder ou autorizacion otorgada a persoa que asina a solicitude en
representación da em presa.
g) Dispoñer de seguro de responsabilidade civil.
h) Estar inscrito no rexistro de com erciantes am bulantes (art.73 Lei 13/2010).
6.3. Información a facilitar ó concello polo concesionario:
Com unicación m ensual ó Concello da relación de postos de venta am bulante
detallando o titular, tipo de productos, dim ensións.
As variacións que se produzcan a partir da prim eira com unicación e que teñan lugar
durante o m es farase a com unicación ó concello nos 15 prim eiros días do m es seguinte.
A inform ación facilitada ó concello icluirá os datos identificativos do vendedor con
acreditación dos requisitos sinalados no art. 72 e 73 da lei 13/2010, de 17 de decem bro e
norm ativa de desenrolo vixente en cada m om ento.
Conta de resultados da xestión do m ercadillo incluindo relación de gastos e ingresos
xustificados docum entalm ente. No caso de gastos sin a axeitada xustificación fará o concello
a sua valoración m otivada.
7.- FIANZAS.7.1. FIANZA PROVISIONAL.
Non se esixe a constitución previa, dunha garantía provisional para acudir a licitación.
7.2 FIANZA DEFINITIVA
A fianza definitiva será do 10% do presuposto de adxudicación do contrato tendo
en conta o espacio público afectado (art. 95.2) e poderá constituirse nas form as previstas no
artigo 96 do TR LCAP debendo utilizar preferentem ente a form a de aval Bancario segun
carácteristicas e m odelo regulado no R.D. 1098/2001 de 12 de outubro. (RLCAP)
A fianza definitiva será constituida polo adxudicatario no prazo de 10 días hábiles
contados a partires do seguinte o do día da notificación da adxudicación do contrato.
Cum pridas polo contratista as obrigas derivadas do contrato, se non resultaren
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantía definitiva, no seu caso, ditarase
acordo de devolución ou cancelación daquela.
8. RÉXIM E DAS PENALIDADES ADM INISTRATIVAS.
8.1. INFRACIÓNS:
Infracións leves:
- O incum prim ento sen causa xustificada ou falta de autorización do Concello dos horarios
establecidos.
- O incum prim ento das obrigas de conservación, m antem ento e lim peza das instalacións.
- A desobediencia do adxudicatario ós requirim entos que lle efectúe o Concello, sem pre que
o obxecto destes non constitúa falta grave, m oi grave ou causa de resolución.
- As sim ples irregularidades no cum prim ento do que prescribe este Prego de Cláusulas

Adm inistrativas, sem pre que non causen un prexuízo directo de carácter económ ico ó
Concello e non constitúan falta grave, m oi grave ou causa de resolución.
- Calquera outro incum prim ento das condicións da concesión que estea cualificado com o falta
leve nas Ordenanzas ou norm ativa correspondente.
Infracións graves:
- O incum prim ento das orientacións e directrices que lle facilitará a responsable do contrato.
- O incum prim ento dalgunha das obrigas que se im poñen ó adxudicatario sobre organización
e funcionam ento do servizo a prestar, salvo no caso, que esta fose considerada por si m esm a
com o infracción m oi grave.
- A falta de acreditación ante a adm inistración da subscrición ou renovación dalgún dos
seguros de obrigatoria contratación para o adxudicatario, así com o a ausencia do control de
saúde do seu persoal.
- Reiteración por tres ou m áis veces na com isión de faltas leves no prazo dun ano.
- A dem ora no pagam ento do canon establecido a favor do Concello, por período non superior
a tres m eses.
- Non atender coa debida dilixencia e coidado a conservación das instalacións ou non cum prir
as instrucións dadas polo Concello ó respecto, cando supoña unha deterioración grave das
instalacións e espazos m unicipais.
- A inobservania das prescricións laborais ou hixiénico-sanitarias, ou o incum prim ento das
ordes dadas sobre evitación de situacións insalubres, perigosas, etc., que dite o Concello, se
o concesionario persistise naquelas unha vez apercibido form alm ente.
- Que o adxudicatario non com unique calquera incidencia que afecte ó norm al funcionam ento
da instalación.
- A negativa ou resistencia a facilitar a inform ación requirida pola autoridade com petente ou
os seus axentes para o cum prim ento dos fins de inspección.
- Todas aquelas que, im plicando un incum prim ento das obrigas do concesionario, non m ereza
a cualificación de m oi graves, e que pola súa natureza non deban ser tidas com o leves.
- Calquera outro incum prim ento das condicións da concesión que está cualificado com o falta
grave ñas Ordenanzas ou norm ativa correspondente.
Infraccións moi graves:
- O incum prim ento da norm ativa laboral, sobre seguridade e hixiene no traballo e prevención
de riscos laborais.
- A falta de pagam ento das sancións im postas ó adxudicatario pola com isión dunha infracción
grave ou a falta de reposición das garantías no seu caso.
- O incum prim ento da norm ativa reguladora da calidade e hixiene dos alim entos e instalacións
propias do servizo a prestar, así com o a súa prestación con deficiencias.
- A venda, tenza e consum o de bebidas alcohólicas e de tabaco a m enores.
- Reiteración por dous ou m áis veces na com isión de faltas graves no prazo dun ano.
- A dem ora no pagam ento do canon establecido a favor do Concello, por período superior a
tres m eses.
- O subarrendam ento, cesión ou traspaso, en todo ou en parte da actividade ou das
instalacións obxecto de concesión, así com o a alienación, gravam e, hipoteca ou constitución
de dereitos reais sobre os terreos, bens, ou instalacións obxecto do contrato.
- A non contratación, dem ora ou non pagam ento das pólizas de seguros sinaladas no
presente Prego que producirá algún período de falta de cobertura dentro do prazo de
concesión.
- O exercicio da actividade polo concesionario sen dispoñer das autorizacións, licenzas ou
perm isos que resulten preceptivos.
- O exercicio de actividade ou actividades sobre o dom inio público local que non sexan os
propios do m ercadillo.
- Calquera outro incum prim ento das condicións da concesión que estea cualificado com o falta
m oi grave ñas Ordenanzas ou norm ativa correspondente.
- O peche do m ercadillo sen autorización m unicipal por período superior a un m es.
8.2. SANCIÓNS

A sanción a im poñer pola com isión de infraccións m oi graves poderá consistir nunha
m ulta de ata 3.000,00 €.
A sanción a im poñer pola com isión de infraccións graves poderá consistir nunha m ulta
de ata 1.500,00 €.
A sanción a im poñer pola com isión de infraccións leves poderá consistir nunha m ulta
de ata 750,00 €.
A reincidencia na com isión de 2 ou m ais faltas m oi graves nun prazo de 12 m eses
poderá dar lugar á resolución do contrato.
Con independencia das sancións que poidan im poñérselle, o infractor estará obrigado
á restitución e reposición dos bens ó seu estado anterior, con indem nización dos danos
irreparables e dos prexuízos causados, no prazo que en cada caso se fixe na resolución
correspondente.
9.- SECUESTRO, CADUCIDADE E EXTINCIÓN DA CONCESIÓN.
9.1.- Secuestro.Si o Concesionario incurrese, repetidam ente, en infraccións de carácter grave, que
puxeran en perigo a boa prestación dos servicios públicos encom endados, incluida a
desobediencia a órdes, acordos o resolucións m unicipais, a Adm inistración, por acordo
adoptado en sesión plenaria, poderá declarar o secuestro da concesión, co fin de asegurar
aqueles provisionalm ente.
O acordo da Corporación deberá ser notificado ó Concesionario, e si éste, dentro do
prazo que se lle houbere fixado, non corrixira as deficiencias, executarase o secuestro.
En virtud do secuestro a Adm inistración encargarase directam ente do funcionam ento
do servicio.
O secuestro terá carácter tem poral, e a súa duración m áxim a non poderá ser superior
a un ano nin exceder da terceira parte do prazo que quede para o térm ino da concesión.
O concesionario poderá pedir e a Corporación acordar, en cualquer m om ento, o cese
do secuestro. Deberá accederse á solicitude si se xustifica, polo prim eiro, estar en condicións
de proseguir coa xestión norm al.
9.2.- Caducidade.Procederá a declaración de caducidade da concesión nos casos siguintes:
a) Si levantado o secuestro o Concesionario volvera a incurrir nas m esm as infraccións
que huberao determ inado.
b) Si o Concesionario incurrera nunha infracción m oi grave das suas obligacións
esenciais.
A declaración de caducidade no caso previsto com o B, requerirá a previa advertencia
ó Concesionario con expresión das causas que o m otivan. Neste caso, si transcurrido un
prazo prudencial non se houbesen correxido as deficiencias advertidas e notificadas,
procederase á declaración da caducidade.
O concesionario caducado sera indem nizado na cantidade que lle corresponda.
9.3. - Extinción da concesión.A concesión extinguirase por algunhas das seguintes causas:
1. Vencem ento do prazo de vixencia da concesión.
2. Morte ou incapacidade sobrevida do concesionario individual ou extinción da personalidade
xurídica da m ercantil concesionaria.
3. Por declaración de quebra, suspensión de pagam entos, concurso de acredores ou de
insolvente falido en calquera procedem ento ou o acordo de quita e espera do contratista.
4. Por desaparición ou desafectación do ben.
5. Pola falta de prestación da garantía definitiva ou as especiáis ou com plem entarias daquela
en prazo, nos casos previstos legalm ente, e a non form alización do contrato en prazo.
6. Falta de autorización previa nos supostos de transm isión ou m odificación, por fusión,
absorción ou escisión, da personalidade xurídica do concesionario.
7. Por sanción m oi grave im posta conform e ó procedem ento establecido, ante o
incum prim ento polo concesionario das obrigas contraídas no contrato.

8. Rescate da concesión.
9. Revogación unilateral da autorización por parte do Concello m otivada por causas
sobrevidas de interese público.
10. Mutuo acordo entre o Concello e o concesionario.
11. Falta de pagam ento do canon ou a súa dem ora por prazo que constitúa falta m oi grave.
12. Por resolución xudicial firm e.
13 Calquera outra causa prevista ñas condicións xerais ou particulares ou na norm ativa pola
que se rexe a concesión.
A extinción da concesión polas causas sinaladas anteriorm ente non dará dereito a
indem nización algunha para o concesionario.
O concesionario recoñecerá e acatará a facultade do Concello para acordar e
executar por se m esm o o lanzam ento en calquera suposto de extinción da concesión se o
desaloxo non se efectúa voluntariam ente no tem po debido. O procedem ento para lévalo a
cabo terá carácter adm inistrativo e sum ario, sen prexuízo de recorrer ás instancias xudiciais.
A resolución anticipada do contrato por causas im putables ó concesionario levará
aparellada a incautación e perda da garantía definitiva a favor do Concello.
10.- GASTOS.Adem ais dos gastos a cargo do contratista, especificados no presente prego de
condicións, serán de conta de aquel os que se deriven dos trám ites licitatorios e de
form alización do contrato, tales com o anuncios, edictos, reintegros e análogos.
11.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DAS PROPOSICIÓNS.1. Para a adxudicación do contrato, teranse en conta o criterio da alza sobre o precio
de licitación: 10 puntos
Este criterio aplicarase de xeito proporcional
2. O órgano m unicipal com petente adxudicará definitivam ente a concesión e poderá
declarar deserto o concurso de xeito m otivado se ningunha das proposicións satisfai
axeitadam ente os intereses m unicipais.
12.- PREGO DE CONDICIÓNS E PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS.As proposicións presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Barro, de 9:00 a
15:00 horas de luns a vernes e de 09:00 a 14:00 horas os sábados, ou por correo na form a
legalm ente establecida, dentro dos vinteseis días naturais contados a partir do seguinte o de
publicación do derradeiro anuncio no Boletín Oficial, segundo m odelos que constan com o
anexo deste prego.
13.- CONCURSANTES E DOCUM ENTACIÓN A APORTAR.Poderán tom ar parte na licitación as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou
extranxeiras que tendo plena capacidade de obrar e non estean com prendidas en ningunha
das circunstancias ás que se refire o art. 60 do TRLCSP e preceptos concordantes.
SOBRE A.- OFERTA ECONOM ICA
Incluirase a oferta económ ica según m odelo incluido no prego uníndolle proxecto con
valoración xustificada do coste de im plantación do m ercadillo durante o prim eiro ano.
SOBRE B.- DOCUM ENTACION
Coa proposición deberá acom pañarse a seguinte docum entación:
1) Docum ento/s que acredite a personalidade do licitador,
Codigo de Identificación Fiscal.
No caso de actuar en representación de persoa física ou xurídica, deberá xuntar
escritura pública de poder suficiente que acredita a m esm a, debidam ente validada polo
Secretario Xeral da Corporación. Se a representación se refire a unha persoa xurídica, o
poder deberá figurar debidam ente inscrito no Rexistro Mercantil.
No caso que concurse en representación dunha sociedade deberá, asim esm o,
acom pañar m ediante orixinal ou copia debidam ente com pulsada a escritura pública de

constitución ou m odificación con dilixencia acreditativa da súa inscrición no Rexistro Mercantil.
2) Declaración xurada na que o licitador, ou o seu representante, afirm e baixo a súa
responsabilidade, que aquel no se encontra com prendido en ningún dos casos de
incapacidade nin incom patibilidade para contratar coa adm inistración m unicipal a que se
refiere o art. 60 do TRLCSP
3) No caso de profesionais ou em presas dadas de alta acreditación de atoparse ó
corrente no cum prim ento das obrigas tributarias e de Seguridade Social im postas polas
disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa de tal requisito se
esixirá antes da adxudicación ós que vaian ser adxudicatarios do contrato,
concedéndolles a tal efecto un prazo de 10 días hábiles
4) Recibo xustificativo de ter constituído na Tesourería Municipal a garantía
provisional.
5) Acreditación docum ental do expresado no punto 1 do presente artigo
Os docum entos que se acom pañen ás proposición serán orixinais, sen em bargo,
adm itiranse fotocopias dilixenciadas polo Secretario ou funcionario no que delegue, nas que
se faga constar que foron com pulsadas cos seus orixinais.
Serán obligatorios na apertura de plicas os docum entos que acrediten a
personalidade do contratista xunto co resgardo acreditativo de constitución de fianza
provisional, cando veña esixida, así com o a docum entación relativa á acreditación de
experiencia en prestación de servicios sim ilares cando sexa esixible
14.- APERTURA DE PROPOSICIÓNS.A apertura de proposicións presentadas polos licitadores, verificarase ás 12 horas do
5º día seguinte hábil a aquel en que rem ate o prazo de presentación de proposicións (se o
quinto día cae en sábado aprazarase ata o día hábil seguinte), na Casa Consistorial.
A m esa desestim ará as proposicións que non reúnan os requisitos enum erados no
prego de condicións.
Com posición da m esa: estará constituída polo Presidente, un concelleiro de cada
grupo con representación, o Secretario Interventor actuando com o secretario un funcionario
do concello.
15.- FORM ALIZACIÓN DO CONTRATO.1. O órgano de contratación requirirá ao licitador que presente a oferta
económ icam ente m áis ventaxosa para que, dentro do prazo de dez días hábiles, a contar
desde o seguinte a aquel en que recibise o requerim iento, presente a docum entación
xustificativa de acharse ao corrente no cum prim ento das súas obrigacións tributarias e coa
Seguridade Social, e de constituír a garantía definitiva que sexa procedente.
Os correspondentes certificados poderán ser expedidos por m edios electrónicos,
inform áticos ou telem áticos, salvo que se estableza outra cousa nos pregos.
2. D e non cum prim entarse adecuadam ente o requerim iento no prazo sinalado,
entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedééndose nese caso a solicitar a m esm a
docum entación ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.
3. O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles
seguintes á recepción da docum entación. Non poderá declararse deserta unha licitación
cando exista algunha oferta ou proposicióón que sexa adm isible de acordo cos criterios que
figuren no prego.
4. O contrato form alizarase en docum ento adm inistrativo ante o Secretario do
Concello dentro do prazo de 15 días habiles seguintes contados dende o seguinte ó da
notificación da adxudicación (art. 156 TRLCSP).
16.- RÉXIM EN XURÍDICO.O presente contrato ten natureza xurídico-adm inistrativa, polo que todo o referente
ó cum prim ento, interpretación ou resolución, rexerase supletoriam ente, pola Lei 7/1985, de
2 de abril, reguladora das Bases de Réxim e Local; Texto Refundido aprobado polo Real

Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, e as súas disposicións com plem entarias; o
Regulam ento de Servicios das Corporacións Locais de 17 de xuño de 1955, RDL 3/2011 de
14 novem bro polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público,
e no seu defecto, as norm as de dereito privado.
ANEXO I
- M ODELO DE PROPOSICIÓN.D./Dna........................... en nom e (ou en representación de .........), con dom icilio en
.........., D.N.I. num ..........., inform ado do anuncio da licitación do concurso convocado para a
concesiíon do servico do m ercado m unicipal, m anifesta:
1º.- Que coñece o Prego de condicións para a adxudicación do concurso para a
concesión prestación servicio do m ercado m unicipal
2º.- Declara baixo a súa responsabilidade que com o licitador ten capacidade xurídica
e de obrar e reúne os requisitos específicos esixidos, non encontrándose incurso en ningunha
das causas de incapacidade nin incom patibilidade para contratar coa adm inistración
m unicipal.
3º.- Establece com o canón anual a abonar o concello pola concesión da explotación
do servicio do m ercado ............. €, e aporta proxecto valorado da im plantación do m ercadillo.
4º.- Acom paña a docum entación esixida no Prego de Condicións, e que acredita con
docum entación incluída no sobre B.
lugar, data e sinatura do licitador.
M ODELOS DE SOBRES
SOBRE A: OFERTA ECONOM ICA
Proposición para tom ar parte no concurso con procedim ento aberto para concesion
do servicio do m ercado m unicipal, presentada por ________
En _______ a ___ de ________ de .__
O LICITADOR (asinado e rubricado)
SOBRE B: DOCUM ENTACIÓN
Docum entación para tom ar parte no concurso con procedim ento aberto para concesión
do servicio do m ercado m unicipal, presentada por.............
En _______ a ___ de ________ de .__
O LICITADOR (asinado e rubricado)”

ANEXO II .-Plano situación do mercado municipal”

Terceiro.- Aproba-lo expediente de contratación .
Sr. Sanmartín Soto, fai explicación do voto sinalando que non está dacordo
coa encomenda de xestión do mercadillo a unha empresa xa que debería ser o
concello que se encargase da sua xestión; sinala que o seu grupo ten unha
proposta deseñada para a sua organización nos terreos situados no entorno do
pazo prevendo a utilización do cuberto do pazo para situar a venda de bebidas e
propoñendo a celebración do mercadillo durante todo o día e non so durante media
xornada.

Sr. Alcalde, aclara que nas mañáns do domingo celebrase o mercadillo de
Padrón e que o concello tamén ten autorizada venda ambulante as mañana do
domingo no entorno do concello e apenas acuden postos, e o pazo non esta prevista
para a celebración do mercadillo.

6.- MOCIÓNS.
Polo Sr. Alcalde dase conta da moción presentada polo grupo popular referida
á solicitude dun profesor de audición e linguaxe para o CEIP “Amor Ruibal” de Barro,
que se transcribe:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Durante os últimos anos e hasta o curso pasado, existía no CEIP “Amor
Ruibal” un profesor de audición e linguaxe; uns cursos foron a tempo total e nos
últimos cursos compartido co colexio de Noalla.
Constatado que neste curso non figura nin a tempo total nin compartido con
outro centro e sendo unha demanda da Dirección do Colexio e da ANPA, e tendo
en conta que sería necesario para un número entre 30 e 40 nenos, SOLICITA se
adopte o seguinte acordo:
Dirixirse á Consellería de Educación, á Xefetura Territorial de Educación en
Pontevedra e ó Inspector de Zona, para que reconsideren a situación e se cubra a
praza do profesor de audición e linguaxe no CEIP “Amor Ruibal de Barro”.
Barro, a 26 de setembro de 2013.
Asdo. José A. Landín Eirín.”.--------------------------------------------------------------O Sr. Alcalde, aclara que o CEIP Amor Ruibal viña contando cun profesor de
audición e linguaxe con xornada completa nos centro docentes de Barro, xa que
levaba a cabo o seu traballo tamén nas escolas parroquiais, logo pasou a prestar
servizo compartido con outro centro docente e agora foi suprimido cando son uns
30 nenos os que precisarían do seu apoio.
Os portavoces dos grupos do BNG e do PSOE mostran o seu apoio a
proposta coincidindo en considerar necesario dito profesional para a educación dos
nenos.
Sometido o texto da moción a votación aprobase por unanimidade.

7.- ROGOS E PREGUNTAS.
Sr. Samartín Soto, pregunta pola limpeza do mercadillo.
Sr. Alcalde, que se chegou a un acordo coa Asociación de comerciantes y
empresarios de Galicia coa que se asinou un convenio para tratar de manter en
funcionamento o mercadillo mentras non se licita de novo a concesión, en dito
acordo abona a asociacion ó concello o importe de 3.000 euros, que xa foi
ingresado, e asume o concello a limpeza do mercadillo.
Sr. Sanmartín Soto, pregunta polo burato existente no camiño que vai dende
O Coruto ó camiño portugués.

Sr. Alcalde, aclara que se tomaran as medidas necesarias para arranxalo.
Sr. Sanmartín Soto, pregunta que paso co uso do polideportivo municipal
porque a xente comenta que esta pechada para uso deportivo.
Sr. Alcalde, aclara que o pavillón ten un elevado coste de mantemento polo
consumo de enerxía eléctrica e a limpeza, con unha elevada demanda de usuarios
de fora do concello polo que se limitou o seu uso para os alumnos do colexio público
e tamén se mantén para outras actividades de iniciativa municipal.
A sesión rematou ó fio das vinte e unha horas trinta e cinco minutos. Dou fe.

