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PLEC DE PRESCRIPCIONS TèCNIQUES PER A

tA CONTRACTAOó DEt SERVEI

tES FESTES DE

tA

DE BARRES PER

A

MERCè 2019

1. PRESENTACIó

Al mes de setembre, comencen les Festes de la Mercè, Festa Major de la Ciutat. Durant
aquests dies estan previstes més de 200 activitats a diferents espais de la Ciutat, amb
propostes de música, dansa, circ, etc.
El Festival de Música lndependènt, Barcelona Acció Musical (BAM), s'emmarca dins de les
Festes de la Mercè i té com a finalitat donar relleu als autors musicals procedents de la
indústria discogràfica independent, mitjançant la creació d'una plataforma articulada amb
unes eines-bàsiques, que són la promoció, estimulació iintercanvi, en un àmbit estatal i
internaciona l.
La piogramació musical de les Festes de la Mercè i el MAC Festival, aglutinen artistes nacionals

e internacionals de diversos estils musicals i del teatre de carrer, la dansa, el circ i les noves
tecnologies.
La programació que es fa a l'Avinguda Maria Cristina necessita d'un servei de restauració per
atendre als milers de persones que acudeixen als concerts que es programen allà per les
ràdios. Es per això que es necessari la instal.lació de barres i lloc de menjar a la mateixa
avinguda.
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2. OBJECTE

L'objecte d'aquest plec és la descripció de les especificacions tècniques de la instal.lació
prestació del servei de barres (begudes i entrepans) en el marc de Festes de la Mercè 2019.

i

la

2. LIOC I PERIODE DE PRESTACIó

!!sg: !:AVingullA_Beina Maria Cristi na
Període de Prestació:dies20,21,22,23 de setembre (divendres, dissabte, diumenge idilluns)
programació de les emissores de ràdio de la
.de 201-9. donant servei a l'escenari dedicat a la
ciutat de Barcelona ( Cadena100,, Europa FM i Los 40 i RAC 105).
3. UBICACIó, HORARIS I DESCRIPCIó OEI

SERVEI

Ubicació 1: Laterals de l'Avinguda Reina Maria Cristina
Servei : Divendres 20: de L9:00 a 02:30h
Dissabte 21 : de L9:00 a 02:30 h
Diumenge 22:.I9:0O a 00:00 h
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Dilluns 23: de 19:00 a 02:30 h.
Horaris d'inici d'octivitat oproximots, pendents deltoncament de lo progrotmoció.

Aforament màxim de l'espai : 35.000 persones

Muntatge: L9 dé setembre al matí.
Desmuntatge: en acabar eldarrei concert de la nit del 2Ssetembre.
L'espai ocupat ha de quedar lliure de qualsevol instal.lació, material i vehicles, a les
l-0h del dilluns, dia 24 de setembre.
Descripció: 40 m. lineals de barra aproximadament, repartits en 2 barres de menjar i

1-

de beguda a cada banda de l'Avinguda de Maria Cristina ( veure proposta de plànol
d'implantació).
4. CONDTCTONS ESPECíFTQUES DEL REG|M DE PRESTACTó DEL

SERVET

t.

Totes les infraestructures necessàries per oferir el servei de begudes i entrepans aniran
a càrrec de l'adjudicatari, inclosos els generadors de corrent, les línies elèctriques i el
subministrament d'aigua necessari per al funcionament dels tiradors de cervesa.

2.'

La ubicació de generadors

ialtres infraestructures necessàries, aixícom la tirada de línies

elèctriques, es pactaran prèviament amb l'organit2ació (ICUB)

.
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3.

L'ICUB haurà d'aprovar amb antelació suficient el disseny
infraestructures del servei.

4.

Les barres han de tenir la imatge del patrocinador principal de l'ICUB que es comunicarà
amb suficient antelació a l'adjudicatari,

5.

L'ICUB es reserva el dret de canviar els horaris esmentats en funció de la programació
definitiva.

6.

El servei es portarà a terme en els punts indicats,ifo, en cas de millora de l'adjudicatari,
els proposats per l'ICUB i per aquest, en les condicions següents:

a

La venda s'efectuarà a traves del sistema de tiquets. Aquesta venda finalitzarà 30
minuts abans del tancament de les barres.

a

L'adjudicatari vendrà els productes establint-se com a preu base màxim de venda al
públic els següents:

o
o
o
o

33cl
33cl
Aigua 33cl
Entrepà basic
Cervesa
Refresc

la implantació

de

les

2,OO€
2,OO€

1,50€
4,00€

S'estableix la prohibició de venta i/o distribució i/o de begudes alcohòliques amb grau
superior al de la cervesa (màxim 6e), àixí com la prohibició de publicitat de begudes
adjunta
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alcohòliques (inclòs les inferiors a 6e), essent el seu incompliment causa de resolució
contractual, sense perjudici de les penalitats que hi pugui imposar d'acord amb el Plec
a

de clàusules Particulars:
Com a mínim una de les begudes que es serveixen a les barres ha de ser d'agricultura
ecològica (d'acord a mb el Reglament del consell Europeu 834/2007, o de comerç just

(d'acord amb la Comunicació de la Comissió europea de 29 de novembre de 1999,
relativa al comerç just COM (99) 619 final) o procedír d'empreses d'inserció o de
centres especials de treball.
5. OBTIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

L.

L'adjudicatari coneix i s'obliga a no tenir beigudes alcohòliques amb una graduació
superior a la de la cervesa (fins a 6s màxim).

2.

S'obliga

a la venda en exclusivitat de les marques

comercials que l'ICUB tingui

concertades amb tercers en concepte de p.atrocini de productes en begudes i aliments.
A tal efecte l'ICUB facilitarà els contactes amb els distríbuidors i comercials.

3.

Està obligat de no utilitzar envasos de llauna o vidres en el servei de begudes i menjars

al públic, i només utilitzar gots reciclablés i. retornables. El preu màxim de üenda

al

públic d'aquests gots no pot superar L€, que serà retornat un cop el client retorni el
got.

4.

Tota la retolació serà en català

5.

Es compromet a treballar d'acord amb la Política Ambiental de I'ICUB
racional dels recursos naturals i gestionant correctament els residus.

6.

Es compromet a fer un ús racional i estalviador dels recursos naturals (aigua, energia,
etc.) i utilitzar sistemes, maquinària o aparells eficients. La maquinària i aparells estarà
en bon estat i hauran d'haver passat tots els manteniments pertinents.

7.

de productes com de residus) en bones
condicions, tenint en compte la normativa aplicable, i manipular-los de forma segura
per tal d'evitar vessaments, fuites o altres incidents que poden comportar una
Es compromet

a

J

fent un

ús

l'emmagatzematge (tant

contaminació i risc per les persones.

8.
9.

Es

compromet a complir la normativa en matèria de riscos laborals.

Està obligat a contractar un servei de seguretat per a les barres, establint un mínim d'1
vigilant en cada un dels blocs especificats, durant tot el període en que estiguin obertes
al públic.

10. En

el seu cas, el personal que realitzi funcions de manipulació d'aliments haurà de

comptar amb la formacíó escaient en matèria higiènic sanitària.
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de que la instal.lació ha estat executada per
instal.lador autoritzat, d'acord amb les prescripcions del vigent reglament de baixa

11. Caldrà aportar declaració expressa

tensió aproüat per RD 842/2OO2 de 2 d'agost (i modificacions posteriors) i, en el seu
cas, amb les especificacions particulars aprovades per la companyia elèctrica així com
arnb el projecte o la memòria tècnica del disseny corresponent.

Barcelona, L d'abrilde 2019
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