PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES DO PROCEDEMENTO
ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DO ALUGUER DUNHA NAVE (PARA USO DISTINTO DO
DE VIVENDA) DESTINADA A ALMACEN DE MATERIAIS, GARDERÍA DE VEHICULOS,
MAQUINARIA E OUTROS.

De conformidade co disposto nos artigos 22 e 86 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14
de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (en
diante TRLCSP), o obxecto deste prego de prescricións técnicas particulares é regular a
contratación do aluguer dunha nave destinada a almacén de materiais, gardería de vehículos,
maquinaria e outros, con suxeición ás seguintes determinacións, que terán o carácter de mínimas:
- Situación e superficie: situada en solo urbano na vila de Sarria cunha superficie útil
mínima de 2.500 m2
- Aptitude para gardar e estacionar vehículos de gran tamaño, con altura mínima libre de 6
metros ( libre a cerchas) e 7 ms ( libre a cuberta).
- Deberá dispor dos servizos básicos de abastecemento de auga, de saneamento e
suministro de enerxía eléctrica.
- Acceso rodado e pavimentado á nave para camións.
- Explanada exterior dentro da parcela onde se atopa a nave de 1.000 m2 como mínimo.
- Dispoñer como mínimo de 5 espacios cerrados e independentes para almaceamento e
oficinas
- Dispoñer de aseos e vestiarios.
- Dispoñiblidade inmediata para a súa ocupación para os fins deste contrato.
- Estar libre de servidumes, inquilinos e ocupantes, agás as naves alugadas por este
propio Concello, e non estar gravada con dereitos reais ou persoais que limiten a dispoñibilidade
por parte do arrendador.
- Non ter inscrito demanda de dominio ou de existencia de dereito real ou persoal,
mandamento de embargo expedido por autoridade xudicial ou administrativa ou prohibicións de
enaxenar ou dispoñer que impidan a concertación do contrato.
- Non ter inscrita sentenza ou resolución administrativa por incumprimento da normativa
urbanística

DILIXENCIA: De conformidade co establecido no artigo 116.1 do Texto Refundido da Lei de
Contratos do Sector Público aprobado polo R. D. Lexislativo 3/2.011, de 14 de novembro, a Xunta
de Goberno Local, en sesión realizada o 7 de decembro do 2.016, aprobou o presente Prego de
Prescricpcións Técnicas.
O Secretario da Corporación
( Documento asinado dixitalmente ao marxe)
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