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AJUNTAMENT DE SALOU

Quadre de condicions del contracte Contracte menor per a la contractació d'un
servei extern per realitzar la memòria
econòmico-fiancera per concessió de platges
2023

Localització de l'activitat

Quadre de condicions
(contracte menor de serveis)

1. Descripció: Prestació d’assistència tècnica mitjançant estudi en matèria econòmica per
a la determinació de la viabilitat econòmica de la instal·lació, manteniment i explotació
d’unes guinguetes de la platja de la població de Salou, mitjançant autorització municipal
per a la nova concessió.
Aquest estudi perceptiu ha de comptar amb un anàlisi economicofinancer expedit per un
economista, que determini la viabilitat econòmica de les instal·lacions, en funció de les
dades que determini l’Ajuntament.
2. Pressupost de licitació: 7000 euros sense IVA. Amb IVA inclòs es de 8470 euros.
(21%)

3. Termini d’execució del contracte: Màxim tres mesos a comptar des de la posta en
disposició de tota la informació necessària per part de l´Ajuntament al contractista per
poder realitzar les funcions establertes en el punt 4.3 posterior que regula les condicions
d´execució. Aquest termini es determinarà per part del responsable del contracte.
4. Condicions d’execució:
1. Criteris d’admissió prèvia i solvència:
Les ofertes presentades han de reunir els següents requisits a la vegada:
- L’objecte del contracte ha d’estar elaborat per un especialista en formació acadèmica
Administració i Direcció d´empreses (ADE) o economista.
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- Ha de justificar experiència en realitzar funcions tècniques en serveis econòmics en l’
àmbit de l’administració local, en especial en municipis turístics de costa , on existeixin
concessions de l’objecte del contracte, en els últims 4 anys.
2. Objecte a valorar:
El nombre total de guinguetes del nou plec de clàusules de diverses tipologies
hostaleres (bar, bar-restaurant), superfícies (interior i terrassa), horaris d’obertura i
ubicació amb algunes prestacions accessòries de lloguer de gandules, tendals, parasols i elements aquàtics, encara per definir. Aquests elements configuraran cada
classe d’instal·lació, fet que comportarà una anàlisi detallada i individualitzada de
cadascuna, una vegada estigui definit pels STM.
3. L’estudi de viabilitat economicofinancera contindrà:
1. Finalitat i justificació de la instal·lació, així com la definició de les característiques
essencials.
2. Justificació dels avantatges quantitatius i qualitatius que aconsellen la utilització del
contracte d’autorització d'instal·lació i explotació envers altres tipus contractuals, amb
indicació dels nivells de qualitat que resulta necessari acomplir, l'estructura administrativa
necessària per verificar la prestació, així com les variables en relació amb l'impacte de
l’autorització en l'estabilitat pressupostària.
3. Previsions sobre la demanda d'ús i incidència econòmica i social de la instal·lació en la
seva àrea d'influència i sobre la rendibilitat de l’autorització.
4. Justificació de la solució escollida.
5. Justificació de la durada de l’autorització.
6. Cost de la inversió a realitzar, així com el sistema de finançament proposat per a la
instal·lació amb la justificació, així mateix, de la procedència d'aquesta.
7. Avaluació del risc operacional: estudi econòmic - financer. Aquest estudi analitzarà el
cost de la inversió a realitzar i es proposarà un sistema de finançament. Es calcularà el
Valor Actual Net (VAN) de les inversions, la Taxa Interna de Rendibilitat (TIR) mitjançant
el descompte dels fluxos de caixa operatius. A més, amb l’estimació dels costos suportats
i dels ingressos previstos de l’activitat s’avaluarà el risc operacional de la concessió.
8. Es realitzarà una anàlisi de sensibilitat dels resultats, en funció d’eventuals variacions
en la demanda i en els costos de personal i operatius.
9. La quantificació d’un cànon concessional a favor de l’Ajuntament, determinació del
sistema de revisió del cànon i determinació de les condicions econòmiques de la
concessió a determinar en el plec.

4. Responsable del contracte:

 23
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Unitat Urbana
U563
Codi de verificació

²5D3B732J4I694P49092A'»
²5D3B732J4I694P49092A'»
5D3B732J4I694P49092A

Codi de document

5D3B732J4I694P49092A

GTU16I00KR

Núm. d’expedient

3972/2022

04-05-22 11:18

El cap de servei de Gestió Tributària.
5. Criteri de valoració de les ofertes: únic (preu més baix).
6.

Procediment per determinar el caràcter anormal o desproporcionat de les
ofertes:
En aplicació del article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d´octubre, pel qual
s´aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques,
el responsable del contracte es reserva motivadament el dret de poder exercir aquest
procediment.

7.

Règim jurídic del contracte:
El previst en aquest quadre de condicions, l’oferta adjudicatària i expressament en la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i en les disposicions que la
desenvolupen.

F_GRPFIRMA_GRUP_TECNICS
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