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INSTRUCIÓN 4/2013, DO 14 DE XUÑO DE 2013, PARA A 
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN 
DA CAFETERÍA EN CENTROS PÚBLICOS NON 
UNIVERSITARIOS DEPENDENTES DA CONSELLERÍA. 
 

 

 

Co fin de poder contratar o servizo da cafetería e como complemento as 

condicións fixadas que se xuntan,  a dirección do centro deberá incidir nos 

seguintes aspectos: 

 

 

1.- Indicacións xerais: 
 

 

1.1. Aplicación. Este procedemento de contratación non é aplicable aos 

contratos nos que figura unha data determinada  de finalización posterior ao 

curso 2013-2014. 

 

Os contratos nos que o seu período de remate sexa o actual curso 2012-

2013, e  nos que figure a necesidade de realizar un preaviso para poñer fin 

á relación contractual,  a Dirección do centro deberá exercitar dito preaviso. 

 

Os contratos nos que o seu período de remate  sexa ao longo do curso 

2013-2014, a Dirección do centro deberá exercitar o preaviso que 

corresponda, no seu caso, e acompasar o actual procedemento de 

contratación para  o período que falte hasta completar  a finalización do 

citado curso. 

 

1.2. O Secretario Xeral Técnico da Consellería por resolución do 

14/06/2013 delega a sinatura no director/a  do centro educativo 

correspondente, segundo dispón o artigo 16 da Lei 30/1992 do 26  de 

novembro de LRXPAC, aos efectos de realizar a contratación do servizo de 

xestión e explotación da cafetería. 

 

1.3. No actual procedemento de contratación, dado que se realiza ao 

amparo da normativa relativa a un contrato menor,  o prazo de duración 

non pode ser superior a un ano, nin pode ser obxecto de prórroga, 
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segundo se establece nos artigos  23.3, en relación cos artigos 111, e 138.3 

do TRLCSP, polo que a citada contratación realízase polo curso 2013-

2014. 

 

A vista do anterior,  e tendo en conta o prazo de duración do contrato, non 

parece apropiado esixir que o adxudicatario ofreza servizos que supoñan 

importantes gastos de investimento nas instalacións que a consellería pon a 

disposición do mesmo.  

 

 

2.- En relación co modelo de condicións (de 18 páxinas) para realizar a 
contratación da cafetería,  a Dirección do centro soamente necesita 
cumprimentar: 
 

 

2.1 A  Folla de Especificacións Técnicas (folla nº 1) na que se deberá 
precisar o nome do centro, enderezo, canon, superficie, e horario. 

 

Para o cálculo  do canon anual esixible (que pode ser aumentado pola 
oferta que realice o licitador) resulta da realización de dúas operacións: 

 

1. Horario diario. Por cada hora ou fracción de apertura da 
cafetaría multiplicarase por 50 €. 

2. Usuarios. Por cada usuario multiplicarase por 0,50 €. Para a 
obtención do número de usuarios deberase sumar o número de 

alumnado matriculado no centro, máis o profesorado, máis o 

persoal non docente adscrito ao centro. 

 

Exemplo. 

 

1. Centro cunha cafetaría que abre en dous períodos de 40 
minutos. Total 80 minutos. 2x50= 100 € 

2. Alumnado matriculado: 300; Profesorado: 20; Persoal non 
docente: 3. 323x0,50= 161,50 € 

 

Total canon mínimo: 100 €+161,50 €= 261,50 € 

 



 

 3 

Edificio Administrativo San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 
www.edu.xunta.es 

2.2 As sinaturas das partes contratantes que figura na páxina 13. O 
director/a e o adxudicatario/a deberán asinar todas as páxinas, incluídos 

anexos, en proba de conformidade coas condicións de contratación. 

 

2.3 O anexo III relativo a lista de prezos e produtos. En relación con 
este anexo, cada centro en función das súas características poderá   

seleccionar os produtos do anexo  III que considere adecuados,  pero non 
poderá modificar os prezos máximos que no mesmo se recollen,  co fin 
de garantir os mesmos prezos máximos en todos os centros da CC.AA., así 

como poderá incluír outros produtos  que non figuren no citado anexo cos 

prezos que considere adecuados. 

 

2.4 O anexo IV relativo ao inventario das instalacións  e dos elementos 
postos pola consellería a disposición do adxudicatario, que deberá ser o 

mais detallado posible. 

 

2.5 Finalizado o procedemento de contratación procederase ao envío dunha 

copia compulsada de todo o expediente ao servizo de Xestión de 

Comedores  Escolares en Centros Públicos non Universitarios da Secretaría 

Xeral Técnica da Consellería. 

 

 

3- Outros aspectos  importantes a ter en conta: 
 

 

3.1. Apartado 6.2 que establece solicitar oferta ao menos tres empresas 
capacitadas 

 

3.2. Apartado 6.4 que establece a documentación que deberán presentar 
os licitadores que desexen tomar parte neste procedemento. 
 

3.3. O apartado 7.2 dispón  que a dirección do centro realizará un informe, 
que deberá incorporarse ao expediente,  no que valorará as ofertas 

presentadas en base aos criterios de selección que figuran no apartado 7.1, 

e requirirá  ao adxudicatario  a documentación que debe presentar. 
 
3.4. O apartado 7.2.5 en relación co 9.12  sobre a constitución dunha póliza 

de seguro de responsabilidade civil por un importe mínimo de 20.000,00€ 
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Para calquera dúbida ou aclaración poden poñerse en contacto co servizo 

de Xestión de Comedores  Escolares en Centros Públicos non 

Universitarios. 

 

 

Santiago, 14 de xuño de 2013 

O Secretario Xeral Técnico 

 

 

Jesús Oitavén Barcala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srs. Directores/as Centros Públicos non Universitarios 


