
Ajuntament d’Oliva Ayuntamiento de Oliva

Licitació número INSTAL.TEMP-SEC/01-2015. Explotació 
d’instal·lacions temporals en domini públic maritimoterres-
tre en les platges d’Oliva, temporada 2015. [2015/3704]

Licitación número INSTAL.TEMP-SEC/01-2015. Explotación 
de instalaciones temporales en dominio público marítimo-te-
rrestre en las playas de Oliva, temporada 2015. [2015/3704]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d’Oliva.
b) Dependència que tramita l’expedient: Contractació Administra-

tiva.
c) Número d’expedient: INSTAL.TEMP-SEC/01-2015.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: regulació de les condicions que han de 

regir el procediment per a adjudicar les autoritzacions de naturalesa 
administrativa per a l’explotació d’instal·lacions temporals de caràc-
ter lucratiu en domini públic marítim terrestre en les platges d’Oliva, 
segons el detall d’instal·lació/entitat que a continuació s’especifica, 
distribuït en relació a la denominació de les platges on s’ubicaran:

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Oliva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Adminis-

trativa.
c) Número de expediente: INSTAL.TEMP-SEC/01-2015.

2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: regulación de las condiciones que han 

de regir el procedimiento para adjudicar las autorizaciones de natura-
leza administrativa para la explotación de instalaciones temporales de 
carácter lucrativo en dominio público marítimo-terrestre en las playas 
de Oliva, según el detalle de instalación/entidad que a continuación se 
especifica distribuido en relación a la denominación de las playas en 
donde se ubicarán:

Platja Terranova-Burguera

Instal·lacions / Entitat M² Termini ocupació (*) Horari (**)
1 Barracó amb ambientació musical 20 m² coberts+ 50 m² de terrassa 01.06 al 15.09 De 10.00 a 03.00 h
2 Hamaques 100 m² 01.07 al 15.09 De 09.30 a 21.30 h
3 Barracó sense ambientació musical 20 m² coberts + 50 m². de terrassa 01.03 al 31.10 De 10.00 a 01.00 h
4 Hamaques 100 m² 01.03 al 31.10 De 09.30 a 21.30 h

Platja PAU-PI

Instal·lacions / Entitat M² Termini ocupació (*) Horari (**)
5 Escola Vela 200 m² 01/03 al 31/10 De 09.30 a 21.30 h
6 Hamaques 250 m² 01/03 al 31/10 De 09.30 a 21.30 h
7 Barracó sense ambientació musical 20 m² coberts + 50 m² de terrassa 01/03 al 31/10 De 10.00 a 03.00 h
8 Hamaques 200 m² 01/03 al 31/10 De 09.30 a 21.30 h
9 Massatges 10 m² 01/06 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h
10 Quiosc 25 m² 01/06 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h
11 Massatges 10 m² 01/06 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h

Platja Aigua-Blanca

Instal·lacions / Entitat M² Termini ocupació (*) Horari (**)
12 Barracó sense ambientació musical 20 m² coberts + 50 m² de terrassa 01/06 al 15/09 De 10.00 a 03.00 h
13 Hamaques 120 m² 01/06 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h
14 Quiosc 25 m² 01/06 al 15/09 De 09,30 a 21.30 h
15 Barracó amb ambientació musical 20 m² coberts + 50 m de terrassa 01/06 al 15/09 De 10.00 a 03.00 h
16 Hamaques 250 m² 01/06 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h
17 Massatges 10 m² 01/06 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h

Platja Aigua-Morta

Instal·lacions / Entitat M² Termini ocupació (*) Horari (**)
18 Escola de Vela 120 m² 01/03 al 31/10 De 09.30 a 21.30 h
19 Barracó sense ambientació musical 20 m² coberts + 50 m² de terrassa 01/03 al 31/10 De 10.00 a 23.00 h
20 Hamaques 250 m² 01/07 al 31/10 De 09.30 a 21.30 h
21 Massatges 10 m² 01/07 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h
22 Barracó amb ambientació musical 20 m² coberts + 50 m². de terrassa 01/06 al 15/09 De 10.00 a 03.00 h
23 Hamaques 200 m² 01/07 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h
24 Massatges 10 m² 01/07 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h
25 Barracó amb ambientació musical 20 m² coberts+50 m². de terrassa 01/06 al 15/09 De 10.00 a 03.00 h
26 Hamaques 200 m² 01/07 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h

* * * * *

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj



(*) Los plazos de inicio de la ocupación previstos son orientativos para las 
adjudicaciones correspondientes a la presente temporada, en función de la fecha 
de concesión de la autorización de la Demarcación de Costas a este ayuntamien-
to, publicaciones de los pliegos y plazos de licitación y consecuentemente, fechas 
de adjudicación de las correspondientes autorizaciones, por lo que, en todo caso, 
el plazo de inicio de la ocupación para la presente temporada o anualidad 2015 lo 
será a partir del día siguiente al de la formalización del oportuno contrato admi-
nistrativo de adjudicación de la/s autorización/es que corresponda otorgada/s por 
el órgano de contratación municipal.

No obstante lo anterior, y para el supuesto de prórroga/s para otra/s tempora-
da/s o anualidad/des de las autorizaciones concedidas, los plazos tanto de inicio 
como de finalización de la ocupación serán los que se señalan en la anterior 
tabla, a excepción de que la autorización anual de la Demarcación de Costas 
prevea otra cosa.

(**) Aquellas instalaciones/entidades calificadas como chiringuitos sin 
ambiente musical cuyo horario de actividad diaria habitual finalice antes de las 
03.00 horas de la madrugada, podrán solicitar de la Alcaldía, de forma excep-
cional y con suficiente antelación, la ampliación horaria hasta dicha hora (03.00 
h) a consecuencia de la celebración de algún acto o evento extraordinario. Estas 
autorizaciones de ampliación puntual de horario se concederán de forma discre-
cional a la vista del tipo de acto o evento extraordinario de que se trate.

(*) Els terminis d’inici de l’ocupació previstos són orientatius per a les adju-
dicacions corresponents a la present temporada, en funció de la data de concessió 
de l’autorització de la Demarcació de Costes a este ajuntament, publicacions 
dels plecs i terminis de licitació i conseqüentment, dates d’adjudicació de les 
corresponents autoritzacions, per la qual cosa, en tot cas, el termini d’inici de 
l’ocupació per a la present temporada o anualitat 2015 ho serà a partir de l’ende-
mà de la formalització de l’oportú contracte administratiu d’adjudicació de les 
autoritzacions  que corresponga atorgades per l’òrgan de contractació municipal.

No obstant això, i per al supòsit de pròrroga per a una altra temporada o 
anualitat de les autoritzacions concedides, els terminis tant d’inici com de finalit-
zació de l’ocupació seran els que s’assenyalen en l’anterior taula, a excepció que 
l’autorització anual de la Demarcació de Costes preveja una altra cosa.

(**) Aquelles instal·lacions/entitats qualificades com a barracons sense 
ambient musical el horari d’activitat diària habitual del qual finalitze abans de les 
03.00 hores de la matinada, podran sol·licitar de l’Alcaldia, de forma excepcional 
i amb suficient antelació, l’ampliació horària fins l’hora esmentada (03.00 h), a 
conseqüència de la celebració d’algun acte o esdeveniment extraordinari. Estes 
autoritzacions d’ampliació puntual d’horari es concediran de forma discrecional 
a la vista del tipus d’acte o esdeveniment extraordinari de què es tracte.

Playa Terranova-Burguera

Instalaciones / Entidad M² Plazo ocupación (*) Horario (**)
1 Chiringuito con ambientación musical 20 m² cubiertos+ 50 m² de terraza 01.06 al 15.09 De 10.00 a 03.00 h
2 Hamacas 100 m² 01.07 al 15.09 De 09.30 a 21.30 h
3 Chiringuito sin ambientación musical 20 m² cubiertos + 50 m². de terraza 01.03 al 31.10 De 10.00 a 01.00 h
4 Hamacas 100 m² 01.03 al 31.10 De 09.30 a 21.30 h

Playa PAU-PI

Instalaciones / Entidad M² Plazo ocupación (*) Horario (**)
5 Escuela Vela 200 m² 01/03 al 31/10 De 09.30 a 21.30 h
6 Hamacas 250 m² 01/03 al 31/10 De 09.30 a 21.30 h
7 Chiringuito sin ambientación musical 20 m² cubiertos + 50 m² de terraza 01/03 al 31/10 De 10.00 a 03.00 h
8 Hamacas 200 m² 01/03 al 31/10 De 09.30 a 21.30 h
9 Masajes 10 m² 01/06 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h
10 Quiosco 25 m² 01/06 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h
11 Masajes 10 m² 01/06 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h

Playa Aigua-Blanca

Instalaciones / Entidad M² Plazo ocupación (*) Horario (**)
12 Chiringuito sin ambientación musical 20 m² cubiertos + 50 m² de terraza 01/06 al 15/09 De 10.00 a 03.00 h
13 Hamacas 120 m² 01/06 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h
14 Quiosco 25 m² 01/06 al 15/09 De 09,30 a 21.30 h
15 Chiringuito con ambientación musical 20 m² cubiertos + 50 m de terraza 01/06 al 15/09 De 10.00 a 03.00 h
16 Hamacas 250 m² 01/06 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h
17 Masajes 10 m² 01/06 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h

Playa Aigua-Morta

Instalaciones / Entidad M² Plazo ocupación (*) Horario (**)
18 Escuela de Vela 120 m² 01/03 al 31/10 De 09.30 a 21.30 h
19 Chiringuito sin ambientación musical 20 m² cubiertos + 50 m² de terraza 01/03 al 31/10 De 10.00 a 23.00 h
20 Hamacas 250 m² 01/07 al 31/10 De 09.30 a 21.30 h
21 Masajes 10 m² 01/07 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h
22 Chiringuito con ambientación musical 20 m² cubiertos + 50 m². de terraza 01/06 al 15/09 De 10.00 a 03.00 h
23 Hamacas 200 m² 01/07 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h
24 Masajes 10 m² 01/07 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h
25 Chiringuito con ambientación musical 20 m² cubiertos+50 m². de terraza 01/06 al 15/09 De 10.00 a 03.00 h
26 Hamacas 200 m² 01/07 al 15/09 De 09.30 a 21.30 h
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b) Adjudicación por lotes: todas las adjudicaciones que se pretenden 
se llevarán a cabo por medio de lotes indivisibles a los cuales deberá 
optar cada licitador, según el detalle siguiente:

Núm. de lote

Identific. 
abreviada 

del lote
Núm. de instalaciones o entida-
des que comprende cada lote

Playa de 
ubicación

Lote núm. 1 L1 Instalación/Entidad núm. 1 y 2
Terranova-
Burguera

Lote núm. 2 L2 Instalación/Entidad núm. 3 y 4
Terranova-
Burguera

Lote núm. 3 L3 Instalación/Entidad núm. 5, y 6 Pau-Pi
Lote núm. 4 L4 Instalación/Entidad núm. 7, 8 y 9 Pau-Pi
Lote núm. 5 L5 Instalación/Entidad núm. 10 Pau-Pi
Lote núm. 6 L6 Instalación/Entidad núm. 11 Pau-Pi
Lote núm. 7 L7 Instalación/Entidad núm. 12 y 13 Aigua Blanca
Lote núm. 8 L8 Instalación/Entidad núm. 14 Aigua Blanca

Lote núm. 9 L9
Instalación/Entidad núm. 15, 16 
y 17 Aigua Blanca

Lote núm. 10 L10 Instalación/Entidad núm. 18 Aigua Morta

Lote núm. 11 L11
Instalación/Entidad núm. 19, 20 
y 21 Aigua Morta

Lote núm. 12 L12 Instalación/Entidad núm. 22 y 23 Aigua Morta
Lote núm. 13 L13 Instalación/Entidad núm. 24 Aigua Morta
Lote núm. 14 L14 Instalación/Entidad núm. 25 y 26 Aigua Morta

c) Lugar de ejecución: Oliva.
d) Plazo de autorización: el plazo de vigencia de las autorizaciones 

se extenderá desde el día siguiente al de la formalización del contrato en 
documento administrativo derivado de la adjudicación de la autorización 
otorgada por lotes indivisibles y hasta la fecha de final de ocupación que, 
según la instalación/entidad de que se trate, será o bien hasta el 15 de 
septiembre o hasta el 31 de octubre de 2015. Dicho plazo de vigencia 
podrá ser prorrogado, por anualidades o temporadas adicionales, hasta un 
máximo de tres prórrogas, por lo que la duración total máxima posible de 
las autorizaciones no podrán exceder de cuatro temporadas (2015-2018).

3. Procedimiento, criterios y forma de adjudicación
a) Procedimiento: pública concurrencia.
b) Criterio de adjudicación: un único criterio, el precio.
c) Forma de adjudicación: subasta por pujas a la llana.

4. Presupuesto base de licitación
El tipo mínimo de licitación, que podrá ser mejorado al alza, para 

cada lote, queda concretado en el siguiente:

Lote Instalaciones o entidades que lo integran
Tipo mínimo de 

licitación por lote
L1 Núm. 1. Chiringuito con ambientación musical

Núm. 2. Hamacas
L1: 5.933,41 € 

L2 Núm. 3. Chiringuito sin ambientación musical
Núm. 4. Hamacas

L2: 6.736,64 € 

L3 Núm. 5. Escuela de Vela
Núm. 6. Hamacas

L3: 9.795,27 €
L4 Núm. 7. Chiringuito sin ambientación musical

Núm. 8. Hamacas
Núm. 9. Masajes

L4: 8.036,14 €
L5 Núm. 10. Quiosco

L5: 516,95 €
L6 Núm. 11. Masajes

L6: 206,78 €

b) Adjudicació per lots: totes les adjudicacions que es pretenen es 
duran a terme per mitjà de lots indivisibles als quals haurà d’optar cada 
licitador, segons el detall següent:

Núm. de lot

Identific. 
abreujada 

del lot
Núm. d’instal·lacions o entitats 
que comprén cada lot Platja d’ubicació

Lot núm. 1 L1 Instal·lació/Entitat núm. 1 i 2
Terranova-
Burguera

Lot núm. 2 L2 Instal·lació/Entitat núm. 3 i 4
Terranova-
Burguera

Lot núm. 3 L3 Instal·lació/Entitat núm. 5, i 6 Pau-Pi
Lot núm. 4 L4 Instal·lació/Entitat núm. 7, 8 i 9 Pau-Pi
Lot núm. 5 L5 Instal·lació/Entitat núm. 10 Pau-Pi
Lot núm. 6 L6 Instal·lació/Entitat núm. 11 Pau-Pi
Lot núm. 7 L7 Instal·lació/Entitat núm. 12 i 13 Aigua Blanca
Lot núm. 8 L8 Instal·lació/Entitat núm. 14 Aigua Blanca

Lot núm. 9 L9
Instal·lació/Entitat núm. 15, 
16 i 17 Aigua Blanca

Lot núm. 10 L10 Instal·lació/Entitat núm. 18 Aigua Morta

Lot núm. 11 L11
Instal·lació/Entitat núm. 19, 
20 i 21 Aigua Morta

Lot núm. 12 L12 Instal·lació/Entitat núm. 22 i 23 Aigua Morta
Lot núm. 13 L13 Instal·lació/Entitat núm. 24 Aigua Morta
Lot núm. 14 L14 Instal·lació/Entitat núm. 25 i 26 Aigua Morta

c) Lloc d’execució: Oliva.
d) Termini d’autorització: el termini de vigència de les autoritza-

cions s’estendrà des de l’endemà de la formalització del contracte en 
document administratiu derivat de l’adjudicació de l’autorització ator-
gada per lots indivisibles i fins a la data de final d’ocupació que, segons 
la instal·lació/entitat de què es tracte, serà o bé fins al 15 de setembre 
o fins al 31 d’octubre de 2015. El termini de vigència esmentat podrà 
ser prorrogat, per anualitats o temporades addicionals, fins a un màxim 
de tres pròrrogues, per la qual cosa la duració total màxima possible de 
les autoritzacions no podran excedir quatre temporades (2015-2018).

3. Procediment, criteris i forma d’adjudicació
a) Procediment: pública concurrència.
b) Criteri d’adjudicació: un únic criteri, el preu.
c) Forma d’adjudicació: subhasta per licitacions a la plana.

4. Pressupost base de licitació
El tipus mínim de licitació, que podrà ser millorat a l’alça, per a 

cada lot, queda concretat en el següent:

Lot Instal·lacions o entitats que l’integren
Tipus mínim de 
licitació per lot

L1 Núm. 1. Barracó amb ambientació musical
Núm. 2. Hamaques

L1: 5.933,41 € 
L2 Núm. 3. Barracó sense ambientació musical

Núm. 4. Hamaques
L2: 6.736,64 € 

L3 Núm. 5. Escola de Vela
Núm. 6. Hamaques

L3: 9.795,27 €
L4 Núm. 7. Barracó sense ambientació musical

Núm. 8. Hamaques
Núm. 9. Massatges

L4: 8.036,14 €
L5 Núm. 10. Quiosc

L5: 516,95 €
L6 Núm. 11. Massatges

L6: 206,78 €
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L7 Núm. 12. Chiringuito sin ambientación musical
Núm. 13. Hamacas

L7: 6.158,44 €
L8 Núm. 14. Quiosco

L8: 516,95 €
L9 Núm. 15. Chiringuito con ambientación musical

Núm. 16. Hamacas
Núm. 17. Masajes 

L9: 7.241,98 €
L10 Núm. 18. Escuela de Vela

L10: 4.238,07 €

L11 Núm. 19. Chiringuito sin ambientación musical
Núm. 20. Hamacas
Núm. 21. Masajes

L11: 7.647,53 €
L12 Núm. 22. Chiringuito con ambientación musical

Núm. 23. Hamacas
L12: 8.812,90 €

L13 Núm. 24. Masajes
L13: 6.713,82 €

L14 Núm. 25. Chiringuito con ambientación musical
Núm. 26. Hamacas

L14: 6.516,15 €

5. Garantías
a) Provisional, por el importe que para cada lote se señala en la 

tabla siguiente:

Lote al que se opta Garantía provisional a constituir
Lote núm. 1 L1 5.500,00 €
Lote núm. 2 L2 5.500,00 €
Lote núm. 3 L3 6.500,00 €
Lote núm. 4 L4 6.000,00 €
Lote núm. 5 L5 500,00 €
Lote núm. 6 L6 200,00 €
Lote núm. 7 L7 5.600,00 €
Lote núm. 8 L8 500,00 €
Lote núm. 9 L9 6.200,00 €
Lote núm. 10 L10 3.400,00 €
Lote núm. 11 L11 6.200,00 €
Lote núm. 12 L12 5.900,00 €
Lote núm. 13 L13 200,00 €
Lote núm. 14 L14 5.900,00 €

a) Definitiva, el importe de la fianza o garantía definitiva será el que 
se señala a continuación:

Lote adjudicado
Garantías definitivas a constituir 
a favor del Ayuntamiento de Oliva

Lote núm. 1 L1 11.500,00 €
Lote núm. 2 L2 5.500,00 €
Lote núm. 3 L3 6.500,00 €
Lote núm. 4 L4 6.000,00 €
Lote núm. 5 L5 500,00 €
Lote núm. 6 L6 200,00 €
Lote núm. 7 L7 5.600,00 €
Lote núm. 8 L8 500,00 €
Lote núm. 9 L9 12.200,00 €
Lote núm. 10 L10 3.400,00 €
Lote núm. 11 L11 6.200,00 €
Lote núm. 12 L12 11.900,00 €
Lote núm. 13 L13 200,00 €
Lote núm. 14 L14 11.900,00 €

L7 Núm. 12. Barracó sense ambientació musical
Núm. 13. Hamaques

L7: 6.158,44 €
L8 Núm. 14. Quiosc

L8: 516,95 €
L9 Núm. 15. Barracó amb ambientació musical

Núm. 16. Hamaques
Núm. 17. Massatges 

L9: 7.241,98 €
L10 Núm. 18. Escola de Vela

L10: 4.238,07 €

L11 Núm. 19. Barracó sense ambientació musical
Núm. 20. Hamaques
Núm. 21. Massatges

L11: 7.647,53 €
L12 Núm. 22. Barracó amb ambientació musical

Núm. 23. Hamaques
L12: 8.812,90 €

L13 Núm. 24. Massatges
L13: 6.713,82 €

L14 Núm. 25. Barracó amb ambientació musical
Núm. 26. Hamaques

L14: 6.516,15 €

5. Garanties
a) Provisional, per l’import que per a cada lot s’assenyala en la 

taula següent:

Lot a què s’opta Garantia provisional a constituir
Lot núm. 1 L1 5.500,00 €
Lot núm. 2 L2 5.500,00 €
Lot núm. 3 L3 6.500,00 €
Lot núm. 4 L4 6.000,00 €
Lot núm. 5 L5 500,00 €
Lot núm. 6 L6 200,00 €
Lot núm. 7 L7 5.600,00 €
Lot núm. 8 L8 500,00 €
Lot núm. 9 L9 6.200,00 €
Lot núm. 10 L10 3.400,00 €
Lot núm. 11 L11 6.200,00 €
Lot núm. 12 L12 5.900,00 €
Lot núm. 13 L13 200,00 €
Lot núm. 14 L14 5.900,00 €

a) Definitiva, l’import de la fiança o garantia definitiva serà el que 
s’assenyala a continuació:

Lot adjudicat
Garanties definitives a constituir 
a favor de l’Ajuntament d’Oliva

Lot núm. 1 L1 11.500,00 €
Lot núm. 2 L2 5.500,00 €
Lot núm. 3 L3 6.500,00 €
Lot núm. 4 L4 6.000,00 €
Lot núm. 5 L5 500,00 €
Lot núm. 6 L6 200,00 €
Lot núm. 7 L7 5.600,00 €
Lot núm. 8 L8 500,00 €
Lot núm. 9 L9 12.200,00 €
Lot núm. 10 L10 3.400,00 €
Lot núm. 11 L11 6.200,00 €
Lot núm. 12 L12 11.900,00 €
Lot núm. 13 L13 200,00 €
Lot núm. 14 L14 11.900,00 €
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a) Depósito previo a favor de la Demarcación de Costas de Valencia:

Lote
Instalaciones o entidades 
que lo integran

Depósito previo coste 
por m² / Superficie 
en m² a efectos del 

depósito
Depósito previo 

total por lote

L1
Núm. 1. Chiringuito con 
ambientación musical 50 €/m² / 70 m² 3.500,00 €
Núm. 2. Hamacas 10 €/m² / 100 m² 1.000,00 €

L1: 4.500,00 €

L2
Núm. 3. Chiringuito sin 
ambientación musical 50 €/m² / 70 m² 3.500,00 €
Núm. 4. Hamacas 10 €/m² /100 m² 1.000,00 €

L2: 4.500,00 € 
L3 Núm. 5. Escuela de Vela 50 €/m² / 200 m² 10.000,00 €

Núm. 6. Hamacas 10 €/m² / 250 m² 2.500,00 €
L3: 12.500,00 €

L4
Núm. 7. Chiringuito sin 
ambientación musical 50 €/m² / 70 m² 3.500,00 €
Núm. 8. Hamacas 10 €/m² / 200 m² 2.000,00 € 
Núm. 9. Masajes 50 €/m² / 10 m² 500,00 €

L4: 6.000,00 € 
L5 Núm. 10. Quiosco 50 €/m² / 25 m² 1.250,00 €

L5: 1.250,00 €
L6 Núm. 11. Masajes 50 €/m² / 10 m² 500,00 €

L6: 500,00 €

L7
Núm. 12. Chiringuito sin 
ambientación musical 50 €/m² /70 m² 3.500,00 €
Núm. 13. Hamacas 10 €/m² /120 m². 1.200,00 €

L7: 4.700,00 €
L8 Núm. 14. Quiosco 50 €/m² / 25 m² 1.250,00 €

L8: 1.250,00 €

L9
Núm. 15. Chiringuito con 
ambientación musical 50 €/m² / 70 m² 3.500,00 €
Núm. 16. Hamacas 10 €/m² / 250 m² 2.500,00 €
Núm. 17. Masajes 50 €/m² / 10 m² 500,00 €

L9: 6.500,00 €
L10 Núm. 18. Escuela de Vela 50 €/m² / 120 m² 6.000,00 €

L10: 6.000,00 €

L11
Núm. 19. hiringuito sin 
ambientación musical 50 €/m² / 70 m² 3.500,00 €
Núm. 20. Hamacas 10 €/m² / 250 m² 2.500,00 €
Núm. 21. Masajes 50 €/m² / 10 m² 500,00 €

L11: 6.500,00 €

L12
Núm. 22. Chiringuito con 
ambientación musical 50 €/m² / 70 m² 3.500,00 €
Núm. 23. Hamacas 10 €/m² / 200 m². 2.000,00 € 

L12: 5.500,00 €
L13 Núm. 24. Masajes 50 €/m² / 10 m² 500,00 €

L13: 500,00 €

L14
Núm. 25. Chiringuito con 
ambientación musical 50 €/m² /70 m² 3.500,00 €
Núm. 26. Hamacas 10 €/m² / 200 m² 2.000,00 €

L14: 5.500,00 €

6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Oliva, Departamento de Gobernación 

y Contratación Administrativa.
b) Domicilio: plaza de l’Ajuntament, 1.
c) Código postal y localidad: 46780 Oliva.
d) Teléfono: 962 850 250. Extensiones 577 y 548.
e) Fax: 962 839 772.
f) Página web municipal: www.oliva.es, perfil de contratante, en 

donde podrán examinarse íntegramente los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y el de prescripciones técnicas particulares.

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta 
el día anterior al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.

a) Depòsit previ a favor de la Demarcació de Costes de València:

Lot
Instal·lacions o entitats 
que l’integren

Depòsit previ cost 
per m² / Superfície 

en m² als efectes del 
depòsit

Depòsit previ 
total per lot

L1
Núm. 1. Barracó amb 
ambientació musical 50 €/m² / 70 m² 3.500,00 €
Núm. 2. Hamaques 10 €/m² / 100 m² 1.000,00 €

L1: 4.500,00 €

L2
Núm. 3. Barracó sense 
ambientació musical 50 €/m² / 70 m² 3.500,00 €
Núm. 4. Hamaques 10 €/m² /100 m² 1.000,00 €

L2: 4.500,00 € 
L3 Núm. 5. Escola de Vela 50 €/m² / 200 m² 10.000,00 €

Núm. 6. Hamaques 10 €/m² / 250 m² 2.500,00 €
L3: 12.500,00 €

L4
Núm. 7. Barracó sense 
ambientació musical 50 €/m² / 70 m² 3.500,00 €
Núm. 8. Hamaques 10 €/m² / 200 m² 2.000,00 € 
Núm. 9. Massatges 50 €/m² / 10 m² 500,00 €

L4: 6.000,00 € 
L5 Núm. 10. Quiosc 50 €/m² / 25 m² 1.250,00 €

L5: 1.250,00 €
L6 Núm. 11. Massatges 50 €/m² / 10 m² 500,00 €

L6: 500,00 €

L7
Núm. 12. Barracó sense 
ambientació musical 50 €/m² / 70 m² 3.500,00 €
Núm. 13. Hamaques 10 €/m² / 120 m². 1.200,00 €

L7: 4.700,00 €
L8 Núm. 14. Quiosc 50 €/m² / 25 m² 1.250,00 €

L8: 1.250,00 €

L9
Núm. 15. Barracó amb 
ambientació musical 50 €/m² / 70 m² 3.500,00 €
Núm. 16. Hamaques 10 €/m² / 250 m² 2.500,00 €
Núm. 17. Massatges 50 €/m² / 10 m² 500,00 €

L9: 6.500,00 €
L10 Núm. 18. Escola de Vela 50 €/m² / 120 m² 6.000,00 €

L10: 6.000,00 €

L11
Núm. 19. Barracó sense 
ambientació musical 50 €/m² / 70 m² 3.500,00 €
Núm. 20. Hamaques 10 €/m² / 250 m² 2.500,00 €
Núm. 21. Massatges 50 €/m² / 10 m² 500,00 €

L11: 6.500,00 €

L12
Núm. 22. Barracó amb 
ambientació musical 50 €/m² / 70 m² 3.500,00 €
Núm. 23. Hamaques 10 €/m² / 200 m². 2.000,00 € 

L12: 5.500,00 €
L13 Núm. 24. Massatges 50 €/m² / 10 m² 500,00 €

L13: 500,00 €

L14
Núm. 25. Barracó amb 
ambientació musical 50 €/m² /70 m² 3.500,00 €
Núm. 26. Hamaques 10 €/m² / 200 m² 2.000,00 €

L14: 5.500,00 €

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d’Oliva, Departament de Governació i Con-

tractació Administrativa.
b) Domicili: plaça de l’Ajuntament, 1.
c) Codi postal i localitat: 46780 Oliva.
d) Telèfon: 962 850 250. Extensions 577 i 548.
e) Fax: 962 839 772.
f) Pàgina web municipal: www.oliva.es, perfil de contractant, on 

podran examinar-se íntegrament els plecs de clàusules administratives i 
el de prescripcions tècniques particulars.

g) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins al dia ante-
rior al de la finalització del termini de presentació d’ofertes.
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7. Presentación de ofertas
a) Entidad: dentro del plazo de 15 días naturales siguientes al de la 

publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana.

b) Documentación a presentar: la que consta en la cláusula undéci-
ma del pliego de cláusulas administrativas, en relación con la cláusula 
decimosexta de ese mismo pliego.

c) Lugar de presentación: en el registro general de este ayunta-
miento de Oliva, en horario de atención al público, sito en la plaza de 
l’Ajuntament, 1 de Oliva. Cuando la proposición se envíe por correo, el 
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina 
de Correos y comunicar al órgano de contratación la remisión de la 
oferta mediante télex, telegrama o fax, en el mismo día.

8. Apertura de ofertas
a) Entidad: Ayuntamiento de Oliva.
b) Fecha y lugar: se señala en la cláusula decimotercera del pliego 

de cláusulas administrativas.

9. Otras informaciones
a) Gastos a cargo de los adjudicatarios: los que resulten adjudica-

tarios de los diferentes lotes deberán abonar los importes de las tasas 
municipales por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público así como la tasa de recogida de residuos sólidos urba-
nos, en las cuantías que se indican por lotes:

Lote al que se opta
Tasa ocupación
dominio público

Tasa recogida 
residuos sólidos

Lote núm. 1 5.472,30 € 125,57 €
Lote núm. 2 5.472,30 € 291,15 € 
Lote núm. 3 6.448,50 € 160,00 €
Lote núm. 4 5.995,60 € 331,15 €
Lote núm. 5 435,75 € 100,00 €
Lote núm. 6 174,30 € 40,00 €
Lote núm. 7 5.542,10 € 145,57 €
Lote núm. 8 435,75 € 100,00 €
Lote núm. 9 6.170,10 € 225,57 €
Lote núm. 10 3.345,60 € 80,00 €
Lote núm. 11 6.170,10 € 271,15 €
Lote núm. 12 5.821,30 € 125,57 €
Lote núm. 13 174,30 € 20,00 €
Lote núm. 14 5.821,30 € 125,57 €

a) No podrán tomar parte en este procedimiento aquellas perso-
nas naturales o jurídicas que durante la última temporada o anualidad 
hayan sido sancionados por este ayuntamiento, mediante expediente que 
hubiera adquirido el carácter de firmeza en vía administrativa, a con-
secuencia de faltas graves o muy graves relacionadas con el desarrollo 
de la explotación de la actividad objeto de la instalación/entidad que 
integra los respectivos lotes de adjudicación.

b) Cada licitador que resulte adjudicatario solo podrá serlo de un 
único lote, aunque haya licitado a varios lotes, incluso si hubiese sido 
propuesto como la oferta más ventajosa en varios lotes. Esta previsión 
no operará con respecto al lote de que se trate si solo ha concurrido un 
único licitador.

A tales efectos, dentro del sobre número 2 de la documentación a 
presentar, se deberá aportar, ajustado al modelo del anexo VI, un orden 
de preferencia para la adjudicación.

c) Considerando igualmente la extensión de los pliegos de cláusulas 
administrativas y el de prescripciones técnicas, el presente anuncio de 
licitación, dada la amplitud de su contenido, sustituirá la publicación 
de estos en el DOCV, aunque obviamente podrán consultarse de forma 
íntegra dichos pliegos a través del perfil de contratante de este ayunta-
miento, www.oliva.es.

d) En caso de advertirse alguna discrepancia o errores en alguna de 
las cantidades que figuran en el presente anuncio, se estará a lo previsto 
en los pliegos.

Oliva, 22 de abril de 2015.– La alcaldesa accidental: Ana María 
Morell Gómez.

7. Presentació d’ofertes
a) Entitat: dins del termini de 15 dies naturals següents a la publica-

ció del present anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

b) Documentació a presentar: la que consta en la clàusula onze del 
plec de clàusules administratives, en relació amb la clàusula setze d’eixe 
mateix plec.

c) Lloc de presentació: en el registre general d’este Ajuntament 
d’Oliva, en horari d’atenció al públic, siti en la plaça de l’Ajuntament, 
1 d’Oliva. Quan la proposició s’envie per correu, el licitador haurà de 
justificar la data d’imposició de l’enviament en l’oficina de Correus i 
comunicar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta per mitjà de 
tèlex, telegrama o fax, en el mateix dia.

8. Obertura d’ofertes
a) Entitat: Ajuntament d’Oliva.
b) Data i lloc: s’assenyala en la clàusula tretze del plec de clàusules 

administratives.

9. Altres informacions
a) Gastos a càrrec dels adjudicataris: els que resulten adjudicataris 

dels diferents lots hauran d’abonar els imports de les taxes municipals 
per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic així 
com la taxa d’arreplega de residus sòlids urbans, en les quanties que 
s’indiquen per lots:

Lot a què s’opta
Taxa ocupació
domini públic

Taxa arreplega 
residus sòlids

Lot núm. 1 5.472,30 € 125,57 €
Lot núm. 2 5.472,30 € 291,15 € 
Lot núm. 3 6.448,50 € 160,00 €
Lot núm. 4 5.995,60 € 331,15 €
Lot núm. 5 435,75 € 100,00 €
Lot núm. 6 174,30 € 40,00 €
Lot núm. 7 5.542,10 € 145,57 €
Lot núm. 8 435,75 € 100,00 €
Lot núm. 9 6.170,10 € 225,57 €
Lot núm. 10 3.345,60 € 80,00 €
Lot núm. 11 6.170,10 € 271,15 €
Lot núm. 12 5.821,30 € 125,57 €
Lot núm. 13 174,30 € 20,00 €
Lot núm. 14 5.821,30 € 125,57 €

a) No podran prendre part en este procediment aquelles persones 
naturals o jurídiques que durant l’última temporada o anualitat hagen 
sigut sancionats per este ajuntament, per mitjà d’expedient que haguera 
adquirit el caràcter de fermesa en via administrativa, a conseqüència 
de faltes greus o molt greus relacionades amb el desenrotllament de 
l’explotació de l’activitat objecte de la instal·lació/entitat que integra 
els respectius lots d’adjudicació.

b) Cada licitador que resulte adjudicatari només podrà ser-ho d’un 
únic lot, encara que haja licitat a diversos lots, inclús si haguera sigut 
proposat com l’oferta més avantatjosa en diversos lots. Esta previsió 
no operarà respecte al lot que es tracte si només ha concorregut un únic 
licitador.

A tals efectes, dins del sobre número 2 de la documentació a pre-
sentar, s’haurà d’aportar, ajustat al model de l’annex VI, un orde de 
preferència per a l’adjudicació.

c) Igualment, atesa l’extensió dels plecs de clàusules administratives 
i el de prescripcions tècniques, el present anunci de licitació, donada 
l’amplitud del seu contingut, en substituirà la publicació en el DOCV, 
encara que òbviament podran consultar-se de forma íntegra els plecs 
esmentats a través del perfil de contractant d’este ajuntament, www.
oliva.es.

d) En cas d’advertir-se alguna discrepància o errors en alguna de 
les quantitats que figuren en el present anunci, caldrà ajustar-se al que 
preveuen els plecs.

Oliva, 22 d’abril de 2015.– L’alcaldessa accidental: Ana María 
Morell Gómez.
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