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Àrea obres, serveis i infraestructures

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE DOMINI
PÚBLIC DEL BAR - RESTAURANT DE L’ESPLAI DE LA GENT GRAN DE L’AJUNTAMENT DE
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA:

1. Finalitat
L’objecte d’aquest plec és establir els aspectes tècnics per al desenvolupament del servei de Barrestaurant a les instal·lacions de l’edifici anomenat Esplai de la gent gran, situat en el C. Dr. Robert
núm. 1, de Santa Maria de Palautordera.
2. Descripció de l’espai
Descripció: Edifici de titularitat municipal qualificat com a equipament, situat a Santa Maria de
Palautordera, C. Dr. Robert núm. 1. L’edifici consta de tres plantes i l’objecte de l’explotació està
ubicat a la planta baixa i té una superfície útil de 208 m2, i té una terrassa que s’accedeix directament
des de menjador del bar restaurant.
L’adjudicatari del servei de bar-restaurant podrà fer us dels següents espais:
- Cuina.
- Espai de barra.
- Magatzem interior.
- Menjador.
- Banys.
- Terrassa exterior.
A. La superfície útil és la següent:

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Superfícies útils:

L’ús del local objecte d’aquest contracte queda restringit exclusivament a allò previst en aquest plec,
sense que en cap cas l’adjudicatari el pugui destinar a una altra finalitat.
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Plànol Planta Baixa dels espais de bar – restaurant:

Àmbit ubicació de la concessió.
B. L’espai de Bar – Restaurant disposa del mobiliari següent:

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Sala
Taules (capacitat per a 4 persones) .............................................................15
Taules (capacitat per a 6 persones) ...............................................................4
Cadires.........................................................................................................84
Penjadors paret ..............................................................................................3
Penjadors paret .............................................................................. 1 a la cova
Penjador de peu .............................................................................................1
Ventiladors .....................................................................................................4
Prestatge ........................................................................................................1
Paraigüer .......................................................................................................2
Papereres ......................................................................................................2
Taulell d’anuncis ............................................................................................1
Coixins cadira...............................................................................................12
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Bar
Moble d’àcer inoxidable per la cafetera ..........................................................1
Suports per a 5 prestatges .............................................................................5
Rellotge de paret (petit) ..................................................................................1
Revister ..........................................................................................................1
Calaixera (tres calaixos) .................................................................................1
Nevera ampolles ............................................................................................1
Rentagots .......................................................................................................1
Cuina
Taula Moble de pica 2 ...................................................................................1
Escales ..........................................................................................................1
Taula d’àcer inoxidable (la que hi ha sota la campana) ..................................1
Rentaplats ......................................................................................................1
Frigorífic .........................................................................................................1
Aixetes cuina ..................................................................................................1
Encimera ........................................................................................................1
Campana (extractor de fums) .........................................................................1
3. Característiques del servei
El servei de bar – restaurant podrà dispensar els productes propis d’aquest tipus de Servei i
adequats a les instal·lacions de què disposa (begudes fredes i calentes, entrepans, pastisseria,
menjars freds i calents, etc.), respectant, en tot moment, la normativa sanitària vigent en aquesta
matèria i la condició de l’espai sense fum.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

- L’adjudicatari podrà proporcionar als usuaris de l’Esplai de la gent gran els serveis propis d’un bar
restaurant.
- Les begudes alcohòliques es regiran per la normativa que regeix la prohibició de venda als menors,
i es vetllarà per no promoure-la.
- Atès que es tracta d’un local públic i de pública concurrència, està totalment prohibit fumar dins del
local de l’Esplai.
- No es podran instal·lar en el bar màquines de joc ni del tipus escurabutxaques ni màquines de
tabac.
- L’adjudicatari disposarà del mobiliari existent en el bar restaurant de l’Esplai i que es relaciona
també a la clàusula 2 d’aquet plec.
4. Calendari i horaris
L'explotació del bar restaurant ha d'estar concedida i en funcionament durant tots els mesos de l'any
amb les garanties suficients i necessàries, ja que és un servei complementari pel desenvolupament
de l'activitat de l’Esplai.
El servei tancarà quinze dies en el mes d’agost, l’adjudicatari haurà de notificar les dates a
l’Associació de l’Esplai de Santa Maria de Palautordera i a l’Ajuntament amb un mínim d’un mes
d’antelació. També s’haurà d’informar als usuaris de l’Esplai mitjançant cartells.
L' horari d’obertura serà el següent:
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L’adjudicatari s’obliga a complir, com a mínim, el següent horari:
-

De dilluns a divendres de 8 a 19,00 h (no festius).
Dissabtes de 8 a 15 h (no festius).

Durant el decurs de la prestació contractual, l’adjudicatari podrà proposar un horari diferent de
manera justificada i que haurà de comptar amb l’aprovació de l’òrgan de Contractació.
En cap cas s’autoritzarà uns horaris que contradiguin l’Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per
la qual es regulen els establiments oberts al públic.
5. Despeses de subministrament d’aigua, gas, llum, neteja, telèfon, alarma i altres

Seran a càrrec del concessionari:
-

Les despeses de telèfon ( fix i mòbil), tant el cost de la línia com els imports dels consums.
Les despeses del sistema d’alarma (aproximadament 40 euros mensuals).
La taxa d’escombraries.

Seran a càrrec de l’Ajuntament:
-

Les despeses d’electricitat i gas del bar.
Les despeses d’aigua.

6. Neteja

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El cost de la neteja de tot l’edifici de l’Esplai serà a càrrec del concessionari, i representa
aproximadament uns 300 euros mensuals, IVA inclòs, que consisteix en mantenir net tot l’edifici, de
tal forma que es portin a terme, més concretament, els següents serveis:
Diàriament: Que es netegi el bar i les zones d’accés al bar, la terrassa exterior, la cuina, els
lavabos, es netegin i desinfectin els wàters i rentamans, es realitzi el subministrament i la
reposició del sabó de mans i del paper higiènic, s’escombri i fregui el terra amb productes
desinfectants, es tregui la pols, es buidin i netegin les papereres (amb el seu corresponent
reciclatge).
Setmanalment: (Planta baixa, 1r. Pis i 2n.) s’escombri i fregui el terra amb productes
desinfectants, es tregui la pols, es buidin i netegin les papereres (amb el seu corresponent
reciclatge), i es realitzi l’aspiració de moquetes.
Mensualment: Neteja vidres de l’espai de l’explotació del bar.
Semestralment: Neteja de vidres de tot l’edifici excepte els del nucli d’escala/ascensor, i els
de l’entrada del Bar de l’esplai que estan situats a una alçada superior a 2’5 metres.
Els cost de la reposició del material necessari (paper higiènic, sabó, etc) dels serveis higiènics.
Les despeses del servei de bar restaurant en relació a les mesures sanitàries en front del COVID
també corresponen a l’adjudicatari.
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Plànol Àmbits Neteges dels espais de bar – restaurant:

Àmbit Neteja diària
Àmbit Neteja setmanal

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Planta baixa

Planta primera

DOCUMENT
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Planta segona
7. Gestió i reducció de residus. aspectes ambientals
S’ha de disposar de contenidors i bujols de fàcil neteja i desinfecció, per a dipositar les diferents
fraccions que es generin a la cuina i separar correctament les restes de matèria orgànica, el vidre,
els envasos lleugers (plàstics, llaunes i brics), el paper i cartró, i el rebuig. Els contenidors hauran
d’estar ben senyalitzats, i amb les instruccions del que s’ha de dipositar a cadascun. Seran estancs
i s’hauran de mantenir tapats, i quan es trobin a la cuina disposaran d’un sistema d’obertura no
manual (pedal o equivalent). Els contenidors estaran ubicats de manera que s’eviti qualsevol risc
de contaminació dels aliments.
Caldrà disposar, a més, d’un sistema de gestió de l’oli emprat a cuina, que garanteixi la seva retirada
i tractament adequat.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

La gestió dels residus generats, així com el buidatge i manteniment dels contenidors, anirà a càrrec
de l’empresa concessionària. En cas d’utilitzar bosses per a la recollida de residus, aquestes seran
de plàstic reciclat. En el cas de la fracció orgànica, les bosses seran compostables.
A més de la recollida selectiva dels residus generats, caldrà aplicar criteris de prevenció en la
generació de residus, tant pel que fa a la quantitat generada, com al seu risc. Sens perjudici del
compliment de les condicions de seguretat alimentària que siguin vigents, l’adquisició, transport i
emmagatzematge de matèries primeres es farà atenent als següents criteris de prevenció de residus
i de minimització dels embalatges de qualsevol naturalesa:
- Caldrà fer servir sempre que sigui possible envasos reutilitzables.
- En cas que no sigui possible, caldrà fer servir envasos reciclables.
- Caldrà fer servir envasos de la màxima capacitat possible, i no s’admetrà, sense una prèvia
justificació, l’adquisició de productes envasats a porcions individuals.
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El paper higiènic, eixugamans, tovallons i qualsevol altre consumible de cel·lulosa a utilitzar durant
el servei de cuina i menjador, serà produït a partir de fibres de cel·lulosa 100% reciclada, i no
contindrà blanquejants òptics.
Per tal d’evitar la càrrega ambiental causada per l’ús excessiu de productes de neteja, cada producte
haurà d’anar acompanyat d’un full informatiu on s’especifiqui el seu contingut, forma d’utilització i
dosificació. En aquest sentit, es procurarà l’ús de productes amb menor efecte contaminant i de
baixa toxicitat per l’entorn (eco-etiqueta, com Eco label, Cigne Nòrdic o equivalent) en els productes
bàsics de neteja general, així com en el sabó rentamans.
L’empresa concessionària haurà de presentar a l’Ajuntament, abans de l’inici del contracte, un Pla
de Residus que inclogui entre d’altres: les mesures de minimització, separació, gestió, retirada i
evacuació de les diverses fraccions de residus generats, així com la recollida d’olis usats.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

8. Obligacions del concessionari
1. Tramitar el canvi de nom corresponent llicència d’activitats, llicències prèvies i autoritzacions
pertinents per a l’exercici de l’activitat, ha de complir amb la normativa CTE (Codi Tècnic
d’Edificació) i el RIPCI (Reglament d’Instal·lacions de proteccions contra Incendis), essent
al seu càrrec les mesures correctores que calguin per a la seva concessió i el pagament de
la corresponent taxa.
2. Explotar el servei de bar restaurant al seu risc i ventura.
3. L’adjudicatari està obligat a conservar en perfectes condicions les instal·lacions, mobles, etc.
que pertanyin a l’Ajuntament i es posin a la seva disposició. També està obligat a abonar els
desperfectes que s’observin al finalitzar l’explotació i que excedeixin del deteriorament
normal derivat del seu correcte ús. Haurà de posar en coneixement de l’Ajuntament les
reparacions efectuades, que seran al seu càrrec, presentant les corresponents factures. La
manca de conservació adequada podrà ésser considerada causa suficient per a la revocació
de la contractació sense dret a indemnització.
4. L’adjudicatari haurà de realitzar al seu càrrec les obres de conservació i millora o adaptació
que consideri necessàries per a l’adequat desenvolupament de l’explotació, (pintura,
fusteria, instal·lacions.....) prèvia sol·licitud de la corresponent llicència municipal i el
pagament de la corresponent taxa i en la seva execució es sotmetrà a les directrius que li
assenyali l’ajuntament.
5. Mantenir neta tota la superfície del bar, així com les zones d’accés al mateix i lavabos
annexes, així com tot l’edifici de l’esplai d’acord amb el que estableix la prescripció 6 d’aquest
plec de clàusules.
6. Deixar lliures a disposició de l’entitat local, dins del termini fixat, els béns objecte de la
utilització. Un cop extingit el contracte de manera normal, pel transcurs de termini de
vigència, el contractista estarà obligat a continuar prestant el servei fins que un altre gestor
es faci càrrec de la gestió de l’equipament.
7. Aportar el material de cuina i el que sigui propi del servei (armari per guardar els estris i
material d’ús alimentari, vaixella, coberteria,etc).
8. Posar a disposició del públic, per una banda, un mínim de dos diaris de cobertura nacional
dels quals un serà en català, un diari esportiu i per altra banda, una publicació comarcal (que
aparegui al menys dos cops a la setmana excepte al període de vacances, que ho faria un
cop a la setmana).
9. Complir amb totes aquelles obligacions que li corresponen de caràcter legal i administratiu,
relatives a l’obertura i exercici d’activitat, horaris i consum, així com les de caràcter laboral
en relació als seus empleats, incloses les de previsió i seguretat social, vacances, etc.
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10. Complir estrictament i durant la vigència del contracte amb les mesures de prevenció de
riscos laborals establertes per la normativa vigent (Llei 31/1995, de 8 de novembre), incloses
les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut.
11. Assumir, atès el caràcter empresarial de l’activitat, l’estricte compliment de totes les
obligacions a què aquesta estigui sotmesa d’acord amb les disposicions vigents en matèria
sanitària, de consum, laboral, de seguretat social, tributària o d’altres que li siguin d’aplicació
i, especialment, allò establert a la llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la llei
20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar
dependència.
12. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació
i situació d’alta a la Seguretat Social, prèviament a l’inici de l’execució del contracte. Durant
la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l’Ajuntament qualsevol substitució o
modificació d’aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret.
Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de l'adjudicatari a tots els
efectes, sense que entre aquest i aquell i l'Ajuntament existeixi cap vincle de dependència
funcionarial ni laboral.
Tots els empleats del servei de bar de l’empresa adjudicatària hauran de tenir formació en
matèria de manipulador d’aliments.
13. Exhibir i deixar a l’abast del públic una llista de preus ordinaris i una altra llista amb els preus
dels productes pels socis de l’esplai establerts per la Generalitat de Catalunya, Departament
de Benestar Social i Família, pels Casals de Gent Gran de la Generalitat de Catalunya.
(s’adjunta com annex els preus aprovats per l’any 2017)
14. Estar donat d’alta de l’Impost d’activitats econòmiques. Caldrà presentar una còpia a
l’ajuntament abans de l’inici de l’activitat.
15. Aportar mensualment a l’ajuntament els TC1 i TC2 del personal
16. Controlar el consum energètic que sigui suficient però no excessiu, d’acord amb les directrius
de la cap d’àrea d’obres, serveis i infraestructures - arquitecte tècnica municipal.
17. El personal de l’activitat oferirà un tracte correcte, amable i adequat al servei que ofereix a
les persones que siguin ateses. El personal anirà adequadament vestit i tindrà cura per oferir
la màxima pulcritud, segons li sigui d’obligació atès la normativa de referència.
18. Tots els cartells, rètols, impresos i altra documentació informativa haurà d’estar escrita, com
a mínim, en català.
19. L'adjudicatari facilitarà en tot moment l'accés al bar del personal autoritzat de l'Ajuntament
perquè realitzi qualsevol tipus d'inspecció.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

9. Drets del concessionari
1. Utilitzar els béns de domini públic necessaris per al servei.
2. Tenir accés a un lloc tancat i aïllat pels estris de neteja i a un vestidor o espai on guardar la
roba de treball i la de carrer on canviar-se.
3. Percebre directament dels clients l’establert pels productes i serveis prestats.
4. A rebre amb antelació la informació corresponent a les activitats i actes culturals que es facin
en l’Esplai.
5. Establir els preus que consideri convenient dels productes pels socis no contemplats a la llista
elaborada per la Generalitat de Catalunya pels Casals de la Gent Gran.
6. Establir els preus que consideri convenient dels productes per a les persones no sòcies del
Casal.
10. Obligacions de l’Ajuntament
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1. Atorgar a l’adjudicatari la protecció adequada per tal que pugui prestar el servei degudament.
2. Posar a disposició del contractista els béns i instal·lacions en la forma convinguda.
3. Compensar a l’adjudicatari quan les modificacions que acordi l’Ajuntament per raons d’interès
públic afectin al règim econòmic-financer del contracte de manera que es mantingui l’equilibri
dels supòsits econòmics considerats com bàsics en l’adjudicació del contracte. En cas que
l’Administració dictés acords respecte al desenvolupament del servei que no tinguin
transcendència econòmica, el contractista no tindrà dret a indemnització per raó dels
mateixos.
4. Indemnitzar l’adjudicatari pels danys i perjudicis que li ocasioni l’assumpció directa de la gestió
del servei quan es produeixi per motiu d’interès públic que determini el rescat de
l‘adjudicació, independentment de la culpa de l’empresari, o en cas de supressió del servei.
11. Facultat de l’Ajuntament
1. Deixar sense efecte la contractació abans del venciment si ho justifiquessin circumstàncies
sobrevingudes d’interès públic, mitjançant el rescabalament dels danys que causessin, o sense
aquest quan no s’escaigui. .
2. La contractació s’atorgarà a risc i ventura de l’adjudicatari, salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercers; només produirà efectes entre l’ajuntament i el contractista i no podrà ser
invocada per aquest per eludir o disminuir les responsabilitats en què hagués incorregut en
l’exercici.
3. L’Ajuntament podrà inspeccionar el servei, les seves obres i instal·lacions, així com la
documentació relacionada amb l’objecte del servei i dictar, si fos el cas, les disposicions
oportunes per mantenir o restablir la deguda prestació.
4. Percebre de l’adjudicatari els cànons establerts
5. Conservar els poders de policia.
6. Utilitzar els béns i instal·lacions objecte del present contracte per a la realització d'activitats
esportives, culturals, educatives o socials.
Si aquestes activitats són considerades d’interès públic tindran prioritat sobre la programació
prevista, sempre i quan l’Ajuntament comuniqui a l’adjudicatari els horaris i serveis
corresponents amb una antelació mínima de 15 dies.
7. Assumir temporalment la gestió directa del servei en els casos en què no el presti o no el
pugui prestar l’adjudicatari per circumstàncies que li siguin o no imputables.
8. Imposar a l’adjudicatari les multes i sancions pertinents per raó de les infraccions que hagi
comès en la prestació del servei.
9. Intervenir el servei.
10. Rescatar l’adjudicació.
11. Suprimir el servei.
12. Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament.
13. Controlar el consum energètic i donar les ordres oportunes a l’adjudicatari.
12. Preu base de licitació
Quota mensual
L’import que serveix de base a la licitació es fixa en 300 euros/mensuals més 63,00 € IVA (21%).
Els licitadors podran millorar a l’alça el preu que serveixi de base de licitació.
L’ingrés del cànon s’haurà de realitzar en el compte corrent de l’Ajuntament entre el dia 1 i 5 de
cada mes i per avançat.
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13. Retribució de l’adjudicatari
Els preus dels productes i serveis prestats al públic són a risc i ventura.
Els preus dels productes pels socis de l’Esplai hauran de ser, en tot moment, els establerts per
la Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, pels Casals de Gent
Gran de la Generalitat de Catalunya. (s’adjunta com annex els preus aprovats per l’any 2017).
CLÀUSULA COVID-19
En cas de TANCAMENT obligat del servei per raó de les mesures de contenció de la pandèmia
COVID-19, el cànon es reduirà proporcionalment pels dies en que no s’hagi pogut prestar el
servei.
En cas de RESTRICCIÓ de l’horari respecte l’horari mínim establert o d’aforament, per raó de
les mesures de contenció de la pandèmia COVID 19, el cànon es veurà reduït en la mateixa
proporció (100% cànon x % horari x % aforament).

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Cap àrea d’obres, serveis i infraestructures
Lídia Casals Casanova
Signat electrònicament
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ANNEX

PREUS MÀXIMS CAFETERIA MENJADOR PELS SOCIS DE L’ESPLAI DE LA GENT
GRAN
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ANNEX A: PREUS MÀXIMS CAFETERIA-MENJADOR
CASALS GENT GRAN · ANY 2017
SERVEIS BÀSICS
BEGUDES

2017

CAFÈS
CAFÈ SOL / DESCAFEINAT
CAFÈ AMB GEL
TALLAT / DESCAFEINAT
CAFÈ AMB LLET / DESCAFEINAT
CAFÈ AMB LLET EN GOT 250 CC
CAFÈ AMB LLET AMB GEL
CAFÈ BOMBÓ

0,90 €
1,00 €
1,00 €
1,10 €
1,15 €
1,15 €
1,00 €

GOT DE LLET
GOT DE LLET DE SOJA

0,70 €
1,10 €

INFUSIONS
INFUSIÓ
INFUSIÓ AMB GEL
INFUSIÓ AMB LLET
INFUSIONS SELECTES (NO GRANEL)
CAIXA INFUSIONS (20 ud.)

0,75 €
0,75 €
1,10 €
1,10 €
7,00 €

AIGUA

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

AIGUA 33 cl
AIGUA 50 cl
AIGUA AMB GAS

0,60 €
0,90 €
1,10 €

SUCS DE POT (INDIVIDUAL)
SUC TARONJA NATURAL

1,45 €
1,70 €

XOCOLATA DESFETA (EN TASSA DE CAFÈ AMB LLET)
XOCOLATA DESFETA AMB NATA
XOCOLATA AMB 4 XURROS
NATA
LLET AMB CACAO
TE ESPECIALS

1,20 €
1,50 €
2,50 €
0,55 €
1,50 €
1,50 €

REFRESCOS
LLIMONADA, TARONJADA, COLA, TÒNICA...
LLIMONADA, TARONJADA, COLA, TÒNICA...
LLIMONADA, TARONJADA, COLA, TÒNICA...
BEGUDA ISOTÒNICA
LLAUNA DE TE FRED
ORXATA, BATUT DE CACAO

1,35 €
1,40 €
1,60 €
1,55 €
1,55 €
1,70 €

AMPOLLA DE 20 cl
LLAUNA DE 33 cl
50 cl
LLAUNA DE 33 cl
LLAUNA DE 33 cl
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CERVESES
CANYA O QUINTO 1/5 L
CANYA O QUINTO 1/5 L 0,0 %
MITJANA 1/3 L
MITJANA 1/3 L 0,0 %
CERVESA AMB LLIMONADA
GOT DE VI
PETIT
GRAN

1,20 €
1,25 €
1,30 €
1,40 €
1,35 €
0,45 €
0,60 €

ALIMENTS
ENTREPANS
FREDS ( EMBOTITS / FORMATGES / CONSERVES...)
GRAN
MITJÀ
PETIT
MINI
CALENTS (CARNS / TRUITES/ BIQUINI ... )
GRAN
MITJÀ
PETIT
MINI
BIQUINI

PREUS

2,65 €
2,15 €
1,35 €
1,10 €

MITJA BAGUET

3,25 €
2,65 €
1,90 €
1,35 €
2,60 €

MITJA BAGUET

1/3 DE BAGUET
1/4 DE BAGUET
A DETERMINAR

1/3 DE BAGUET
1/4 DE BAGUET
A DETERMINAR
A DETERMINAR

PASTISSERIA

NORMAL
MINI
INDUSTRIAL (ENVASADA)

1,55 €
0,70 €
1,10 €

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

FRUITA
PEÇA DE FRUITA
IOGURT
FLAN
FLAN AMB NATA
NATA
MENÚ (DINAR)
RACIÓ DE PA

1

0,50 €
0,50 €
0,95 €
1,50 €
0,55 €
5,70 €
0,25 €

[1] EL MENÚ DIARI HA DE CONSTAR, COM A MÍNIM, DE DOS PLATS: UN PRIMER I UN
SEGON, LES POSTRES, PA (80 gm) I AIGUA NATURAL SENSE EMBOTELLAR.
AQUEST MENÚ NO INCLOU NI EL CAFÈ NI ALTRES BEGUDES.
Tots els preus d'aquesta llista duen inclòs l'import de l' Impost sobre el Valor Afegit ( IVA )
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ANNEX A: PREUS MÀXIMS CAFETERIA-MENJADOR
CASALS DE GENT GRAN · ANY 2017
SERVEIS COMPLEMENTARIS
BEGUDES

1,00 €

AIGUA 1,5 L
CERVESES
ALTRES MARQUES COM CORONITAS, VOLL-DAMM...

1,70 €

APERITIUS
VERMOUTH, BITTER, VINS AMONTILLATS...

1,35 €

VINS
AMB DENOMINACIÓ D'ORIGEN RIOJA, PENEDÈS...
GOT GRAN
GOT PETIT
AMPOLLA DE VI
FINO

1,30 €
1,00 €
4,30 €
1,20 €

CAVA
COPA DE CAVA SEMI O BRUT NATURE
AMPOLLA CAVA PETITA "BENJAMÍN"
AMPOLLA DE CAVA SEMI O BRUT NATURE

2,00 €
2,50 €
6,00 €

ALTRES BEGUDES AMB ALCOHOL INFERIOR A 23 º
BEGUDES
COMBINATS

1,70 €
2,45 €

ALIMENTS
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2017

BOSSES SNACKS
PATATES, FRUITS SECS…
APERITIUS
OLIVES
OLIVES FARCIDES
LLAUNES DE CONSERVES
CLOÏSES, ESCOPINYES, NAVALLES...
ANXOVES, MUSCLOS, TONYINA...

PREUS
1,10 €

0,50 €
1,10 €
3,25 €
2,15 €

200 CL APROX
125 CL APROX.
NOVELL
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EMBOTIT
PLAT D'EMBOTIT
PLAT DE PERNIL (PAÍS)

1,80 €
2,50 €

TORRADES
TORRADES DE PA DE PAGÈS AMB OLI/MANTEGA
TORRADES DE PA PAGÈS AMB MANTEGA I
MELMELADA O CREMA DE CACAO

0,65 €
1,00 €

GELAT
CUCURUTXOS
GELATS DE TALL
SANDWICH DE GELAT
TARRINA-POT DE GELAT
COPA DE GELAT ESPECIAL
BARRA DE PA
MAGDALENES (PASTISSERIA INDUSTRIAL)
TALL O PEÇA INDIVIDUAL DE COCA CASOLANA
PASTIS ANIVERSARI 30 RACIONS
CAIXA DE BOMBONS (44 UNITATS)
XICLETS I CARAMELS (PAQUET)
CARAMELS 2 UNITATS

1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
2,00 €
0,80 €
0,90 €
1,00 €
12,00 €
10,00 €
0,90 €
0,05 €
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Tots els preus d'aquesta llista duen inclòs l'import de l' Impost sobre el Valor Afegit
(IVA)

