PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ATORGAMENT
DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ i EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS
DE TEMPORADA, ESTABLIMENTS EXPENEDORS DE
MENJARS I BEGUDES, A LA PLATJA DE CASTELLDEFELS EN
EL PERÍODE COMPRÉS ENTRE 2022-2025.

Castelldefels, 08 de novembre de 2021

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LES LLICENCIES
D’OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA,
ESTABLIMENTS EXPENEDORS DE MENJARS I BEGUDES, I DEL SERVEI DE
GANDULES DE LA PLATJA DE CASTELLDEFELS EN EL PERÍODE 2022-2025
CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Constitueix l’objecte del present plec de clàusules, definir les característiques constructives i
d’instal·lació, així com el règim de funcionament dels serveis de temporada, ESTABLIMENTS
EXPENEDORS DE MENJARS I BEGUDES, que s’han d’adjudicar per a cobrir les necessitats de la
platja de Castelldefels en el període comprés entre l’any 2022 i l’any 2025.
Serà cada any, d’acord amb l’aprovació anual d’ocupació del Pla d'Usos, que es marcarà la data
a partir de la qual serà possible l'obertura i la data de finalització dels serveis (habitualment de
l'1 d'abril fins al 30 de setembre). El primer any l’inici pot estar supeditat a aquest procés
d’adjudicació de llicències.

CLÀUSULA 2. UBICACIÓ DELS SERVEIS
Els serveis estaran ubicats a la platja, segons el Plànol d’Ordenació d’Usos de la Platja de
Castelldefels (Annex 1), dissenyat per l’Ajuntament per la dotació d’aquests serveis, i en el que
es basarà la petició en el Pla d’Usos que aprova la Direcció General de Polítiques de Muntanya i
del Litoral, de la Generalitat de Catalunya anualment.
Aquests emplaçaments podran ser modificats si així ho considera l'Ajuntament, o inclús
decretar el cessament de l’activitat, abans o durant la temporada, per causa justificada com la
falta d’espai de sorra seca degut a causes naturals, per la realització d'obres, per causes
d’interès públic com la protecció de la biodiversitat, i/o per donar compliment a les
especificacions indicades a l’aprovació anual d’ocupació del Pla d’Usos de Temporada, sense
dret per part de l’adjudicatari a indemnització per danys emergents, lucre cessant o qualsevol
altre concepte. Els costos de trasllat si fos possible seran per compte de l’adjudicatari.

CLÀUSULA 3. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES
Les instal·lacions i elements necessaris per a la prestació dels serveis de temporada d’aquesta
licitació seran aportats pels adjudicataris d’acord amb els criteris establerts en aquest Plec de
Condicions.
Tots els elements proposats que no estiguin definits en aquest Plec hauran de ser aprovats per
l’Ajuntament abans de la seva instal·lació.
Donat que es tracta d’un servei de temporada, els elements i materials a utilitzar seran
totalment desmuntables, no estant permés cap element d’obra fixa.
Cada temporada abans del muntatge de la instal·lació, i un cop assabentat de la resolució
favorable al Pla d’Usos, l’adjudicatari haurà de comunicar la data de muntatge i adjuntar per
registre electrònic l’assegurança que cobreixi el procés d’instal·lació.
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Finalitzat el muntatge, i abans d’iniciar la prestació, s'haurà de presentar la documentació
exigida al Plec Administratiu, recollir a la guingueta tota la documentació que hagi d’estar a
disposició de consulta, i contactar amb el personal tècnic municipal per tal de realitzar la
corresponent inspecció i aixecar l'oportuna acta de conformitat respecte a l’ocupació de les
instal·lacions. Aquest tràmit serà imprescindible per començar a exercir l’activitat.

INSTAL·LACIONS
Tota la instal·lació haurà de ser efectuada i/o supervisada per un instal·lador homologat.
El primer any de l’autorització s'haurà de presentar un plànol on es dibuixin tots els conductes
elements de la instal·lació referenciats des de la guingueta fins al punt d’escomesa o
abocament.
Es disposarà dins de la documentació que cal tenir recollida a la guingueta i a disposició de que
pugui ser consultat per l’ajuntament, tots els contractes de subministrament.
Seran a càrrec de l’adjudicatari tots els costos relatius a les tasques necessàries per a la
contractació i instal·lació d’aquests subministraments (gestions, embrancaments, connexions,
obra civil i d’altres).
Les tasques o treballs necessaris per a dotar d’instal·lacions als establiments de temporada que
impliquin tenir que aixecar paviments, o altres treballs d’obra civil, aniran també a càrrec del
titular de la llicència, i caldrà que tinguin permís municipal exprés, i permís del Servei de Costes
de la Generalitat.
L’adjudicatari és l’únic responsable del manteniment de les seves instal·lacions en cada
moment.
La part fixa de la instal·lació (fora de la zona de domini o amb concessió administrativa)
revertirà a l’ajuntament un cop acabat el període d’autorització, sense cap cost.
La part de les instal·lacions de subministrament que no siguin fixes, s’hauran de desmuntar
cada any com la guingueta, i per suposat retirar-ho tot en acabar el període d’autorització de
quatre anys.
Es prohibeix qualsevol instal·lació de gas (gas natural o butà).
Es disposaran d’elements reguladors per a l’estalvi i eficiència energètica com a mínim en els
wc públics, amb la instal·lació de temporitzadors en aixetes, airejadors, doble descàrrega en
inodors i llums amb detector de presencia i de baix consum.
Els consums de la guingueta podran ser requerits per l’ajuntament per a temes estadístics i
amb l’objecte de fixar objectius de millora d’estalvi.
Els subministraments en via pública estaran condicionats a la vigència de l’adjudicació de la
llicència de ocupació i explotació de la guingueta.

Instal·lació elèctrica
La instal·lació elèctrica haurà de donar compliment a les prescripcions tècniques definides al
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) aprovat pel RD 842/2002.
La guingueta ha de tenir comptador propi, i no pot ser derivació de cap altre subministrament.
La Línia General d’Alimentació entrarà al quadre general de distribució ubicat a l’interior de la
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guingueta des de l'armari ubicat per al servei, amb cable amb protecció contra d’humitat
especial per aquest tipus de canalització i soterrat 1,20 m. Com a mínim des de la cota de nivell
natural de la sorra
La potència màxima a contractar per guingueta serà la corresponent al mobiliari autoritzat,
tenint en compte que l’espai és reduït.
L’adjudicatari s’haurà d’assegurar que fora de temporada no queda darrera del comptador cap
instal·lació amb tensió, ni al quadre sense protecció.

Instal·lació d’aigua
L’escomesa d’aigua entrarà a la guingueta des del punt de presa determinat per la companyia
subministradora amb la que hauran de contractar. Estan totalment prohibits els
entroncaments a la xarxa municipal de dutxes.
La canonada d'escomesa serà de polietilè SAIPLEN o similar, per a us alimentari, de pressió
màxima y espessor adients d’acord a la distancia que es trobi la guingueta del comptador.
La canonada anirà soterrada un mínim d'1 m. des de la cota de nivell natural de la sorra.
En la entrada a la guingueta es disposarà la clau de tall i la vàlvula antiretorn corresponent.

Residuals
Els establiments expenedors de menjars i begudes, portaran les aigües residuals directament a
la xarxa de residuals segons indicacions de l’Ajuntament específiques per cada cas, amb tub de
polietilè mitjançant bombeig amb pou amb tanc estanc, bomba trituradora, i amb recollida de
sòlids en el mateix tanc per poder fer el manteniment preventiu.
En tot moment s’ha de garantir la estanquitat i manteniment del conjunt per a que no hi hagi
cap tipus de vessament accidental a la sorra. Si tot i així succeís algun incident l’adjudicatari
haurà de netejar-ho immediatament. Les reparacions del sistema de sanejament i dels serveis
wc públics s’hauran de fer com a màxim en 24 hores.

Instal·lació de so
Aquests establiments només estan autoritzats per emetre, dins del seu funcionament normal,
música ambient. El nivell màxim d’emissió acústica de la música ambient en funcionament
ordinari de l’activitat serà com a màxim de 65 dB.
No obstant com que és un espai obert i per estar a la platja, la utilització d’ambientació musical
a l’establiment estarà condicionada a disposar d’un equip limitador-enregistrador acústic amb
els requeriments tècnics establert a l’annex 9 de l’esmentada Ordenança reguladora del soroll i
les vibracions de Castelldefels, y concretament:
a. Disposar del sistema limitador - enregistrador CESVA LRF - 05 (o equivalent)
connectat a la plataforma LIDACO de control i seguiment on-line dels limitadors.
b. Disposar del certificat de calibratge del sistema limitador - enregistrador emès per
empresa instal·ladora autoritzada pel fabricant del sistema i amb data de la temporada
en curs.
c. Disposar de contracte de manteniment del sistema limitador - enregistrador amb
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empresa instal·ladora autoritzada pel fabricant del sistema que abasti la totalitat de la
durada de la temporada de platja.
d. Tenir en tot moment el sistema limitador - enregistrador en perfecte estat de
conservació, correctament calibrat i en funcionament. Les incidències detectades als
registres definides com a "desconnexió de xarxa", "equip alterat" o "sensor inactiu"
així com el des - calibratge del sistema tindran la mateixa consideració a nivell
d’aplicació del règim sancionador que les superacions del nivell màxim d’emissió.
e. Permetre en qualsevol moment a l'Ajuntament la verificació in situ del correcte
calibratge del sistema limitador - enregistrador, així com l’estat general del sistema.
f. No es podrà tenir música abans de la inspecció dels tècnics municipals que
comprovaran que els equips compleixen la normativa establerta.
g. Per part dels serveis tècnics municipals es realitzaran les inspeccions i controls
necessaris per garantir que els equips de so compleixen els nivells màxims autoritzats.

Opcionalment, sempre que es disposi d’un limitador de so de les mateixes característiques i
que ho permeti, es podrà arribar als 75 dB(A), màxim que limita l’Ordenança reguladora del
soroll i les vibracions de Castelldefels, els diumenges de temporada baixa de 18:00 a 21:00hh; i
els dissabtes, diumenges i festius de temporada alta de 18:00h a 21:00h.

Independentment del compliment del nivell màxim autoritzat, en tot moment s’haurà de
donar compliment als límits d’immissió acústica a la façana dels edificis més propers establerts
per la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i pel Decret 176/09 que
aprova el reglament i modifica els annexes, Ordenances Municipals i qualsevol altre que li sigui
d'aplicació.
Tots els altaveus seran petits i orientats cap a dins de la guingueta.
No es permet la utilització de taules de mescles ni Dj’s.
Tot element susceptible d'emetre so ha de passar per el limitador.

Els establiments que reuneixen les condicions per poder demanar, abans d’inici de
temporada, autorització per a la realització de com a màxim 1 activitat musicals al mes
són els lots 1, 2, 3, 4 i 11.
Les condicions acústiques per a aquestes activitats musicals seran les establertes al punt c
de la Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Castelldefels:
Es podran establir les condicions i les freqüències màximes per a l’autorització de la
realització d’actuacions musicals, amb la limitació que aquestes activitats no podran
superar un nivell màxim d’emissió de 91 dB(A), la seva durada no podrà superar els 120
minuts i no podran finalitzar més tard de les 21:00 hores.
Independentment de les condicions autoritzades per a la reproducció musical en aquests
establiments, en tot moment s’haurà de donar compliment als Objectius de Qualitat
Acústica i als nivells màxim d’immissió sonora als habitatges definits a l’Ordenança.
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Il·luminació
Per evitar la contaminació lumínica no esta permesa la instal·lació de llums exteriors,
exclusivament s’admetran els elements lumínics necessaris o que per seguretat autoritzi
l’ajuntament, així com els que es requereixin en el control i vigilància de la platja
Queden expressament prohibits els llums de descàrrega, els estroboscòpics, els flaixos i
qualsevol il·luminació que produeixi enlluernaments a l’entorn.
S'haurà de complir respecte als rètols la normativa de publicitat referent a emissió de llum
sobre façanes veïnes per evitar molèsties al veïnat, i en general, els sistemes d’enllumenat de
l’establiment expenedor de begudes i menjars haurà de donar compliment a la Llei 06/2001 de
protecció contra la contaminació lumínica.
No es podrà tenir cap llum de reclam (rètol) fora de l’hora en que el establiment estigui obert
al públic, només es permetrà la immissió de llum tènue que permeti la vigilància nocturna.
Per a complir amb els requeriments de respecte a la biodiversitat preferiblement les
lluminàries seran de llum càlida, limitant al màxim la llum blanca que surti de l’interior de la
guingueta.

CLÀUSULA 4. CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN ELS
ESTABLIMENTS EXPENEDORS DE MENJARS I BEGUDES
A la guingueta de platja anomenada establiment expenedor de menjars i begudes es podran fer
menjars d’acord a les possibilitats d’espai de la cuina amb el que es pot comptar.
El conjunt estarà format per els següents elements que formen una unitat inseparable:
• Mòdul principal o mòdul d’establiment expenedor de menjar i begudes (guingueta) de
20 m2
• Magatzem de 4 m2
• Zona recollida residus de l’establiment 2,5 m2
• Terrassa de 100 m2 on encabir 25 taules i 100 cadires coberta per una pèrgola, que pot
tenir una part fixa i altre practicable o amb para-sols.

Fora d’aquestes superfícies no està autoritzat cap element, ni tan sols de decoració.
Al conjunt d’elements, mòdul principal, terrassa i magatzem que han de formar un sol cos,
s’accedirà únicament amb una passera de fusta que comuniqui la tarima de la terrassa amb
l’accés principal que col·loca l’AMB cada temporada, i a una distancia que es fixa al Pla
d’Ordenació de la platja, no inferior a 3 metres de la projecció de l’accés .
La part més llarga d’aquest conjunt, quadrat o rectangular, no ha de ser superior a 20 metres
per a preservar les vistes al mar.
Respecte al ample de platja, el conjunt s’haurà de situar a més de 15 metres del trencant en
plenamar, i deixar un pas per a vehicles de servei per darrere de com a mínim 6 metres
(excepte que per amplada de platja aquest espai no es pugui complir i l’ajuntament amb
l’AMB considerin traslladar el pas de vehicles de servei per davant de la guingueta)
En ubicacions amb poca amplada de sorra seca el conjunt haurà de ser rectangular.
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Tots els mòduls del conjunt han de tenir la mateixa alçada, i no s’ha d’aprofitar les cobertes
dels mateixos per emmagatzemar taules i cadires o qualsevol altre material.
La alçada lliure de la coberta de la terrassa ha d’estar entre els 2,50 i 3,50m i ha de buscar
també una unitat estètica amb els mòduls de l’establiment i el magatzem.
L’adjudicatari haurà de disposar a la guingueta d'un Pla de Manteniment anual i per a tota la
temporada del conjunt de guinguetes i elements, aquesta documentació ha d’estar a la
guingueta per a que el personal tècnic municipal ho pugui consultar si és necessari.

Mòdul de l’establiment expenedor de menjars i begudes.La superfície màxima d’ocupació en planta del mòdul de l’establiment serà de 20 m2,
distribuïts per a superfície de bar i cuina. El mòdul haurà de ser de base rectangular o
quadrada, coberta plana amb una capacitat portant suficient per possibilitat encabir plaques
fotovoltaiques, i de fusta color blanc per a aconseguir una estètica funcional i a l’hora càlida i
mediterrània.
La fusta ha de ser fusta d’arbres certificats, tractada en autoclau i impregnada amb sals i
pesticides no tòxiques i amb garantia d'un mínim de 10 anys contra insectes, fong o corcs.
L’estructura del mòdul serà transportable limitant a l’acoblat les tasques a fer a platja. La
pintura sempre es farà a taller.
A tot al mòdul no hi hauran cantells vius ni puntes que puguin causar danys a les persones.
No es podrà col·locar cap tipus de publicitat amb textos u objectes al mòdul, llevat del rètol de
l’establiment que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament prèviament a la seva instal·lació.
La superfície interior de la cuina, parets, terres i superfícies de treball, estarà revestida amb
materials de fàcil neteja, no porosos i que garanteixin la higiene alimentaria
Es prohibeixen superfícies i estris de fusta a la zona on es manipulen aliments
Per tal de garantir la ventilació i les condicions de treball a la cuina aquesta haurà de disposar
de suficient ventilació i els forats, finestres o portes protegits amb mosquitera quan estiguin
oberts.
Es tindrà a l’establiment tots els registres de calibratge dels aparells de mesura

Magatzem
El magatzem serà un recinte tancat de 4m2 formant una unitat estètica i contínua amb les
parets del mòdul principal, ben ventilat, i adossat a aquest mòdul principal.
El magatzem ha de tenir accés independent de la resta de mòduls, i no ha d’estar comunicat
interiorment amb el mòdul de bar-cuina. El magatzem no es pot utilitzar per a zona de rentat.
No s’admetrà cap espai de magatzematge tret de l’autoritzat

Zona de recollida de residus de l’establiment
La zona de recollida de residus que es situarà adossat al lateral d’un dels mòduls, estarà
formada per tarima i tancaments laterals del mateix aspecte i materials que la guingueta, per
ubicar quatre contenidors, un d’orgànica (brossa humida), dos de brossa seca (rebuig i
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envasos) i un de vidre.
La recollida haurà de ser a càrrec de l’establiment amb una freqüència diària mínima, i
preferiblement realitzada per una empresa comuna per a tots els establiments de temporada
per a limitar els accessos rodats a la platja, si això no fos possible per falta d’acord dels
establiments adjudicataris, l’ajuntament limitarà l’horari d’accés a la sorra.
L’empresa escollida haurà de disposar de la capacitat i els permisos necessaris per treballar per
la zona de sorra (maquinaria, permisos d’accés a la zona de domini etc..).
La zona de recollida hauran de disposar de contenidors de segregació de residus, que seguirà
el model establert, i nombrar una persona per torn que es faci responsable de fer el control
per a garantir que la selecció es fa de manera correcte.
No es podran deixar les deixalles a les papereres-contenidors blaus de la platja ni en els
contenidors de recollida domiciliaria excepte per a la fracció de vidre. El vidre és l’únic residu
que es podrà d’abocar als contenidors de vidre de recollida domiciliaria del carrer.
No podran tenir caixes, envasos, etc. plens o buits a l’exterior de les edificacions que
conformen l’establiment, tot ha d’estar sempre recollit, dins del magatzem o dels contenidors.
Els residus especials, com els olis de cuina, hauran de ser recollits per empresa gestora de
residus autoritzada.

Terrassa
La superfície de la terrassa de cada guingueta ha de ser de 100 m2, amb terra de tarima de
fusta tractada modular, de col·locació similar a les passeres de platja, sobre base de rastells
formant calaixos que s’omplen de sorra i amb superfície de juntes tancades.
La part tancada o bar, i a terrassa han d’estar junts.
A una terrassa de 100 m2 li correspondran 25 taules i 100 cadires de mida Standard, nombre
d’elements que no es podrà sobrepassar ni tan sols per elements per fer reposició.
La terrassa pot disposar d'una part coberta, ja sigui amb pèrgola fixa, de fusta blanca i
estructura de coberta plana, i d’una part practicable de les mateixes característiques, o amb
para-sols, i per la seva definició s’ha de tenir en compte que fora dels 100 m2 de tarima no es
podrà treure cap element buscant el sol, per lo que la cobertura de la terrassa hauria de ser
suficientment versàtil per adaptar-se a les característiques climàtiques.
La superfície de terrassa, serà la única susceptible de ser ocupada per taules i cadires, amb les
següents característiques de qualitat orientativa:
-

Cadira o butaca de rattan sintètic

-

Cadira de tub d'alumini i cargolaria d'acer inoxidable.

-

Taules altes o baixes de rattan sintètic

-

Taula amb potes d’alumini i sobre en acer inoxidable, resistent a la intempèrie, de
60x60cm.

Qualsevol model de taules o cadires que es vulgui col·locar que sigui diferent a l’especificat
anteriorment, haurà de ser de qualitat igual o superior (no s’admeten les cadires de resina de
poca qualitat ni amb marques comercials), i haurà de ser aprovat per l’Ajuntament prèviament
a la seva instal·lació.
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Es podran col·locar paravents laterals, no obstant el model ha d’estar també prèviament
presentat i aprovat per l’ajuntament.
Dins de la tarima només es podrà encabir una barra en un dels extrems i sempre que la
superfície d’ocupació de la mateixa no disminueixi més de 8 m2 de la superfície autoritzada
per a taules i cadires. En aquest cas el nombre de taules i cadires autoritzat disminuirà
proporcionalment.

CLÀUSULA 5. CARACTERÍSTIQUES DE L’EXPLOTACIÓ DELS ESTABLIMENTS EXPENEDORS DE
MENJARS I BEGUDES
A la guingueta es podran fer menjars d’acord a les dimensions de la cuina. No es podran
elaborar viandes cuinades fora del recinte de la cuina o que requereixen de més
infraestructura de la que permet l’interior de la guingueta, ni fer servir elements de cocció que
no siguin estrictament els autoritzats a la cuina.
L’adjudicatari tindrà que realitzar un control microbiològic mensual amb un laboratori
autoritzat, tant de productes com de les superfícies de treball, presentant a l’ajuntament els
resultats abans del dia 15 de cada més des de la instal·lació i fins que acabi la temporada (o
permetre la consulta en la plataforma web de laboratori), per fer el seguiment.
El titular de la llicència haurà de realitzar nous controls si el resultat es desfavorable fins que
doni un resultat favorable.. Cas que el resultat no fos satisfactori o no fos aportat, s’obrirà un
expedient de denuncies per fer el seguiment i aplicar les sancions que correspongui.
El titulars de les instal·lacions garantiran la posada en marxa dels següents mesures
d’autocontrol que requereix la Llei. Aquests Plans d’autocontrol hauran d’estar a la guingueta
a disposició de ser consultats amb la resta de documentació:

1.

Pla de control de l’aigua

S’ha d’especificar d’on prové l’aigua que utilitzen; per què la fan servir i com és la seva xarxa.
Alhora, cal controlar que la dosi de clor sigui adequada i no hi hagi tòxics.
Aquest Pla haurà d’incloure:
• Plànol de l’establiment amb la representació de la xarxa d’aigua.
• Factura o contracte de la companyia subministradora.
• Kit per fer el control del clor lliure residual de l’aigua de l’aixeta.
• Registre de les concentracions de clor residual.
• Analítiques de potabilitat d’aigua de la instal·lació.
• Albarans d’actuació dels serveis tècnics.
• Llibres d’instruccions i/o fitxes tècniques dels aparells instal·lats a la xarxa.
• Llibreta d’incidències.

2.

Pla de neteja i desinfecció

S’ha d’indicar quins productes de neteja es fan servir; com els fan servir; amb quina freqüència
i quin manteniment es fa dels equips i/o estris.
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Aquest Pla haurà d’incloure:
• Llistat d’aparells i estris de neteja i desinfecció.
• Llistat dels productes de neteja i desinfecció que es fan servir.
• Planificació de totes les tasques de neteja i desinfecció que es realitzen.
• Guardar les etiquetes de tots el productes que es fan.
• Guardar els llibres d’instruccions i/o fitxes tècniques dels aparells de neteja.
• Albarans de les reparacions i/o activitats de manteniment a l’establiment.
• Llibreta d’incidències.

3.

Pla de control de temperatures

Aquest Pla permet assegurar que els equips de conservació a temperatura controlada
funcionen correctament perquè els aliments que ho necessitin es mantinguin a la temperatura
correcta.
Aquest Pla haurà d’incloure:
• Plànol de l’establiment indicant i identificant els equips de temperatura controlada.
• Registre diari de les temperatures dels equips (almenys dos al dia, una per el matí i una per la
tarda) de les temperatures de les cambres frigorífiques de conservació d’aliments.
• Aparells de mesura, termòmetres, sondes o programes informàtics que permetin verificar la
temperatura en equips de fred/calor.
• Manuals, fitxes tècniques i factures dels aparells.
• Albarans de les reparacions i/o activitats de manteniment.
• Llibreta d’incidències.

4.

Pla de control de plagues i altres animals indesitjables

En la mesura del possible donat que es un establiment de temporada, s’ha d’assegurar que tot
l’establiment es troba el suficientment aïllat, amb les barreres pertinents per evitar que els
animals entrin.
Aquest Pla haurà d’incloure:
• Plànol de l’establiment on s’hi indiquin totes les barreres físiques, mecàniques, biològiques i
químiques que hi ha.
• El contacte d’una empresa de plagues amb el seu número de ROESP (Registre Oficial
d’Establiments i Serveis Plaguicides). L’empresa de control de plagues ens ha d’indicar al plànol
la ubicació de les trampes i enumerar-les. El número ha d’estar físicament a la trampa per
verificar-ho.
•Guardar totes les factures i albarans de l’empresa especialitzada.
• Si tenen empresa contractada, el contracte i les dades de l’empresa amb el número de
ROESP.
• Llibreta d’incidències
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5.

Pla de control de formació i capacitació del personal

Tot el personal que treballa a l’establiment, per poder treballar, ha d’estar format en matèria
d’higiene i manipulació alimentària, disposant del certificat de formació oficial sanitària. El Pla
ha d’establir també una formació continuada.
Aquest Pla haurà d’incloure:
• Llistat del personal que hi ha al seu establiment amb les formacions rebudes en matèria de
seguretat alimentària.
• Els certificats o documents acreditatius de les formacions.
• Material formatiu dels cursos rebuts.
• Llibreta d’incidències.

6.

Pla de control de proveïdors

S’ha de controlar que els proveïdors tinguin registre sanitari i que els productes que es
compren estiguin en correctes condicions.
Aquest Pla haurà d’incloure:
• Fitxa control de proveïdors (llistat amb les dades de contacte i nº de registre sanitari)
• Fitxa control de la recepció del producte ( sistema de control dels productes que es reben)
• Termòmetre per al control de la temperatura dels productes que ho requereixen.
• Les factures i/o albarans de tots els productes.
• Llibreta d’incidències.

7.

Pla de control d’al·lèrgens

S’han d’identificar els ingredients que donen al·lèrgies (al·lergògens) dels productes i plats, i un
sistema de comunicació que informi als clients dels al·lèrgens que contenen les preparacions
i/o elaboracions.
Aquesta informació ha d’arribar al consumidor de manera clara i sense equivocacions,
assegurant que s’ofereixen productes sense riscos.
Aquest Pla haurà d’incloure:
• Conèixer el llistat dels al·lèrgens que s’han d’identificar segons la llei.
• Conèixer de quina manera hem de donar aquesta informació.
• Identificar correctament els al·lèrgens que contenen les elaboracions (Fitxa de producció)
• Suport físic (paper, cartells, cartes,...) per informar al consumidor de manera clara.
• Llibreta d’incidències.

A la cuina, hauran de disposar d’aixeta d’accionament no manual, aigua calenta, termòmetres
a les cambres frigorífiques i congeladors, rentavaixelles amb capacitat suficient per la vaixella
utilitzada, il·luminació protegida, superfícies de treball d’acer inoxidable o similars que siguin
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normatius per facilitar la neteja i desinfecció (no fusta), i cubells d’escombraries amb tapa i
d’accionament a pedal.
L’activitat estarà subjecte a la legislació vigent relativa a l’expedició de tabac i a la venda de
begudes alcohòliques. És per això que hauran de tenir fixat en lloc perfectament visible un
rètol amb el missatge: “No es permet el subministrament de begudes alcohòliques de cap
mena als menors de 18 anys”. No es podrà fer publicitat de begudes alcohòliques ni fomentar
que es comprin per emportar
No es permet la venda al públic d’envasos de vidre que hagin de ser consumits fora de
l’establiment, per aquest servei es faran servir envasos retornables de materials reciclables.
No es permet el “take away” de begudes alcohòliques no envasades o en envasos d’un sol ús.
Caldrà tenir a la venda ampolles d’aigua d’1,5 litres o volum superior, snaks i possibilitat de fer
entrepans per als usuaris de la platja.

CLÀUSULA 6. SERVEI D’HAMAQUES PARASOLS I TENDALS QUE FORMA LOT AMB ELS
ESTABLIMENTS EXPENEDORS DE BEGUDES I MENJARS

Les gandules, tendals i ombrel·les i el seu nombre han de ser les autoritzades al corresponent
títol habilitant i s’han de col·locar segons els acotaments dibuixats en els plànols del Pla
d’Usos. No se’n pot canviar la ubicació, modificar-ne l’ocupació ni incrementar-ne el nombre
especificat en el seu lot , durant tota la temporada.
El servei s’ha de prestar obligatòriament amb un mínim de 50 gandules i un màxim de 100
gandules, segons l'espai de que disposin. No obstant, el primer any de la vigència de la
llicència, donat que el Pla d'Usos de 2022 ja estarà aprovat, tots els lots hauran de instal·lar 75
gandules, 25 para-sols i 4 tendals.
És obligatori delimitar l’espai de l’autorització en els quatre extrems quan la zona estigui en
funcionament, i exhibir el títol de la llicència. Aquesta delimitació s’haurà de re col·locar
diàriament amb les gandules.
Fora de l’horari establert d’ocupació, el material s’ha de lligar i recollir diàriament i col·locar al
lloc previst a l’efecte, per evitar l’ús indegut per tercers. En cas de que no sigui utilitzat en la
seva totalitat, el material ha de romandre recollit i ben col·locat.
Per facilitar les tasques de neteja de platja la lona que cobreixi les hamaques haurà de tenir
unes tires de reflectant de roba. S’ha de deixar lliure de qualsevol obstacle el pas del tractor
que neteja.
En les zones d’hamaques no s’autoritzen llits balinesos perquè es consideren mobiliari de
terrassa, com els sofàs.
La lona de la zona d’hamaques i dels para-sols podrà ser a escollir per els adjudicataris per tal
de aconseguir una mateixa unitat estètica del lot, sempre que sigui un color sense estridències.
Si no es fa servir aquesta opció, es considera com a color estàndard el color blau (pantone
299).
Les hamaques seran del model Eva, reclinable o no, de la casa Balliu o similar. Qualsevol model
d’hamaca que es vulgui col·locar que sigui diferent a l’especificat anteriorment, haurà de ser
de qualitat igual o superior, i haurà de ser aprovat per l’Ajuntament prèviament a la seva
instal·lació.
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Les hamaques es distribuiran com a mínim en dues rengleres, i es deixarà un pas lliure sense
cap instal·lació entre elles de com a màxim 1,50 metres. La zona d’hamaques ha d’estar
endreçada en tot moment evitant el trasllat per part dels usuaris dels elements fora de la zona
autoritzada.
La zona d’hamaques no ha de interrompre la servitud transit de 6 metres mesurat des de la
zona de sorra humida,) ni tampoc la distancia amb la terrassa de l’establiment de 4 metres. .
La pèrdua de sorra o pujada del nivell del mar no justifica l’incompliment de les mides
mínimes, si bé justificarà el trasllat de la zona de gandules prèvia autorització de l’ajuntament.
Les gandules no poden interrompre sota cap concepte la passera d’accés (o la projecció de la
passera d’accés al mar si aquesta és més curta), deixant una distancia a un o altre costat
segons s’ubiqui la zona al Pla d’Usos, que no ha de ser mai inferior a 3 metres.
Excepte el primer any de concessió tendals i para-sols són optatius, si bé s’han de demanar
cada temporada al Pla d’Usos, especificant la superfície ocupada per a elements fixos i unitats
per a elements mòbils.
La col·locació de tendals s’ha de fer coincidir amb els extrems del límit posterior de la zona de
gandules per a que serveixi com a suport de la senyalització de la superfície autoritzada.
L’estructura dels para-sols serà d’acer inoxidable. Estructura orientable i copa giratòria, que
permeti l’adaptació del para-sol al moviment del vent , model Pamela de la casa Balliu o similar
i sense marques comercials. Si no es fa servir en el color dels para-sols el color corporatiu de la
guingueta, el color podrà ser groc (pantone 116) o blau (pantone 299)
Els tendals han de tenir suports metàl·lics, de fusta o de plàstic, no punxants i sempre amb les
correctes mesures de seguretat. No poden presentar cap tipus de publicitat.
L’Ajuntament podrà decretar el trasllat puntual de les hamaques o tendals per causes
justificades, com pot ser la Festa Major, la revetlla de Sant Joan o d’altres.

CLÀUSULA 7. SERVEIS PUBLICS ASSOCIATS ALS LOTS DELS ESTABLIMENTS
EXPENEDORS DE MENJARS I BEGUDES
Formen lot amb els establiments expenedors de menjars i begudes altres serveis
complementaris o associats:
•
Lavabos públics: mòdul de serveis higiènic de la mateixa estètica que la
guingueta, de 10m2, col·locat a l’accés, que constarà de dos cabines Standard i una
cabina adaptada.
•

Zona d’esbarjo infantil pública de 25 m2

•

Zona esportiva pública de 500 m2

Aquests serveis els sol·licita l’ajuntament en el Pla d’Usos en els accessos dels establiments, i
s’hauran de contemplar dins de l’assegurança de la guingueta encara que siguin d’us públic i
gratuït.
Els wc associats a les guinguetes són un servei al banyista que condiciona l’autorització del
servei dels establiments expenedors de menjars i begudes i per tant és d’obligada prestació.
La zona d’esbarjo infantil i la zona esportiva son millores de dinamització de platja que
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l’ajuntament proposa al Pla d’Usos però que no van aparellades amb els establiments
expenedors de menjars i begudes.
Els possibles elements que es situïn a la zona d’esbarjo esportiva hauran de disposar del vist i
plau de l’ajuntament. En aquesta zona no es podran dur a terme activitats programades per
l’establiment.
En la zona d'esbarjo infantil, es podran col·locar elements de joc de petit format, de fusta,
certificats i col·locats amb les corresponents distancies normatives de seguretat, que també
hauran de comptar amb el vistiplau municipal abans de la seva col·locació.
El responsable de l’establiment serà responsable de la gestió dels elements col·locats
supervisant que se’n faci un bon us.

Serveis higiènics públics
Els serveis higiènics els hauran d’aportar els adjudicataris del lots i tindran un ús públic per a
tots els usuaris de la platja.
El mòdul de wc que formen lot amb la guingueta de menjars hauran de ser de 10 m2, amb una
cabina adaptada y dos estàndard, que tindrà la mateixa estètica i característiques respecte als
materials que la guingueta principal, i haurà de disposar també d’un bombeig de les aigües
residuals de similars característiques que els col·locats per l’ajuntament als accessos principals,
connectat al clavegueram.
Els mòdul de wc haurà de respectar també la distancia de més de 3 metres de la projecció de
la passera d’accés a la platja, i ha de tenir un accés clar per als usuaris de la platja sense haver
de passar per dins o davant del mòdul principal o terrassa.
L’espai que es pugui crear entre mòduls no s’ha de cobrir amb més passera que la
imprescindible per permetre l’accés evitant els excessos d’ocupació.
Serà per compte de l’adjudicatari a més del cost de subministrament i col·locació del citat
mòdul (standard i adaptat, inclòs el sistema de bombeig), el cost de les neteges estipulades pel
sistema Q de qualitat i del manteniment, que haurà de ser a càrrec d’un operari/a o empresa
especialitzada. L’ajuntament podrà requerir veure el contracte si el nivell de neteja
inspeccionat presenta dubtes de que s’estigui realitzant correctament.
El nombre neteges /dia per als serveis higiènics en temporada de bany serà el necessari per a
que estigui sempre net, amb un mínim de 3 neteges diàries de les cabines de les quals s’haurà
de fer el registre. La neteja del dipòsit bombes haurà de ser diari en cap de setmana, i feiners
segons necessitats. Les neteges dels wc també s’hauran de relacionar al Pla de Neteja de
l’establiment.
Els serveis higiènics no es podran ocupar amb elements d’emmagatzematge.
Només el wc adaptat pot estar tancat i al servei del personal de l’establiment però ha d’indicar
clarament on obtenir la clau per poder fer-ne us públic.
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CLÀUSULA 8. UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC I FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI

Referent a l’adjudicació i a l’ocupació:
•

No es permet realitzar cap tipus d’ocupació de l’espai públic tret de l’autoritzat dins de
la delimitació establerta. S’inclou a la prohibició taules o cadires apilades, envasos a
retornar, deixalles i elements diversos en procés de manteniment, banderes,
contenidors o calaixos per a l’emmagatzematge de materials, elements vegetals,
aparcabicis, decoracions etc..

•

El titular de la llicència respondrà dels excessos d’ocupació que es detectin respecte de
l’autoritzada i retirarà immediatament els elements que impliquin l’excés d’ocupació i
es farà càrrec del pagament de les liquidacions i sancions que faci l’Ajuntament per
aquest motiu.

•

No es podran utilitzar elements festius, de decoració o delimitació que signifiquin la
utilització de combustibles o altres substàncies que puguin produir vessaments a la
sorra. Es prohibeixen expressament les torxes, les festes d’escuma i elements similars.

•

Resta prohibida la instal·lació de publicitat tret del rètol amb el nom del local.

•

L’adjudicatari te l’obligació de conservar i mantenir en tot moment en bones
condicions d’aspecte, seguretat i higiene, els elements emprats en la prestació del
servei, i els elements públics associats, substituint, en el seu cas, els elements que no
ofereixin seguretat o bona presència, no permetent-se arranjaments que les faci
desmerèixer del conjunt.

•

És obligació també de l’adjudicatari la vigilància i neteja de l’entorn (mínim 10 m al
voltant), mantenint-lo en les degudes condicions higièniques i estètiques.

•

Els establiments de temporada no podran utilitzar els contenidors de platja en cap cas
ni els domiciliaris, llevat del contenidor de vidre.

•

S'ha de garantir que les tarifes dels serveis siguin asequibles per al public de platja, i
hauran d’estar en un lloc ben visible.

•

L’accés a les instal·lacions haurà de ser accesible.

•

S’ha de garantir que els clients i usuaris no surtin de l’espai autoritzat a l’establiment.

•

Tots els serveis, hauran de disposar de fulls de reclamacions a disposició del públic.

•

A més de la informació requerida per la gestió de platges, ha d’estar exposada en un
lloc ben visible la informació normativa de la explotació del servei: prohibició de venda
d’alcohol a menors, existencia fulls reclamació , carta de preus com a minim en catala,
horaris, etc…

•

Els establiments expenedors de begudes i menjars hauran de disposar d'un
desfibrilador a disposició per emergències, semi automàtic model Samaritan PAD 500P
o similar de compra o lloguer amb servei de manteniment en lloc visible. Ha d'haver
una persona per torn que hagi realitzat el curs, i el certificat haurà de formar part de la
documentació que es trobi a la guingueta.

•

Els establiments expenedors de begudes i menjars hauran de diposar de xarxa wifi per
a ús dels usuaris, permetent l’us a l’ajuntament si així ho requerís per a la instal·lació
d’algun dispositiu de gestió de platja.
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•

L’adjudicatari/a haurà d’instal·lar i aixecar el servei coincidint amb l’inici i final de la
temporada, seguint en tot moment les instruccions dels serveis municipals. Aquestes
operacions es faran sempre en dia laborable (excepte autorització expresa de
l’ajuntament) i prenent les mesures de seguretat adients. Els vehicles que accedeixin a
la sorra per muntatge-desmuntatge han d’estar preparats i han de fer-ho per els
carrers habilitats, sense trepitjar les paseres de fusta ni la zona dunar.

•

Els adjudicataris hauran de prestar suport a les campanyes o activitats extraordinàries
de caire cultural, esportiu etc, que l’ajuntament promogui prèvia autorització del
Servei de Costes de la Generalitat o altres informacions, campanyes o accions que
l’ajuntament consideri que són d’interés públic i requereixin de recolçament i difussió.

•

Els adjudicataris han de tenir consciencia en l’espai natural que es troben, per lo que
han d’interioritzar i potenciar temes ambientals en el desenvolupament de la seva
activitat cotidiana aplicant en la mesura del posible aspectes d’ Ambientalització i
Circularitat.

Calendari de temporada i horaris
El calendari vindrà definit cada any en el Pla d’Usos de la temporada vigent, aprovat per la
‘Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral’, de la Generalitat de Catalunya.
•

El servei haurà de romandre obert tots els dies, feiners i festius en el període
d’autorització per cada temporada, i la franja horaria que es marca com obligatoria per
garantir que tots els servei de platja es prestin en horari d’apertura 10:00h i horari de
tancament 19:00h.

•

L’horari màxim autoritzat per a les guinguetes de menjars i begudes són:
o

Temporada alta: apertura a les 8:00h i tancament a les 01:00h del dia següent.

o

Temporada Baixa: apertura a les 8:00 i tancament a les 23:00 hores en temporada
baixa. Els divendres, dissabtes i vigílies de festiu es permetra el horari de 8:00 a
01:00 hores, del dia següent.

•

Amb relació a l’horari de tancament es concedirà un termini màxim de mitja hora per
recollir les instal·lacions. Passada aquesta mitja hora les instal·lacions hauran d’estar
tancades i barrades.

•

L’adjudicatari estarà obligat a fer un horari especial a requeriment de l’Ajuntament per
donar servei de recolzament en festes o actes públics programats.

Relacions amb els clients i amb els usuaris
•

El personal encarregat de prestar el servei, coneixerà i utilitzarà per a atendre a
l’usuari, al menys amb les dues llengües oficials a Catalunya, el català i el castellà.

•

Es recomana tenir personal que pugui comunicar-se amb usuaris turistes d’altres
idiomes al menys amb anglès

•

L’adjudicatari haurà de prestar els serveis propis de la seva activitat, acollint-se a la
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normativa sanitària i de consum aplicable i tractarà els clients, els usuaris de la platja i
els ciutadans en general, amb l’atenció que es mereixen, en especial els que formulin
reclamacions o queixes.
•

Tots els treballadors de cada concessió han d’anar uniformats, i amb el nom de
l’establiment o servei al que pertanyen.

•

Referent a la propietat intel·lectual i protecció de drets i llibertats, l’adjudicatari haurà
de complir la legislació vigent en matèria de seguretat, protecció de dades, propietat
intel·lectual, difusió de informació perillosa per a la societat i en general el ple
respecte dels drets i llibertats reconeguts en la constitució, especialment els de
igualtat de gènere, tant de clients com d’usuaris i treballadors.

•

L’adjudicatari s’ha d’assegurar que el seu personal coneix que l’establiment és dins
d’una platja certificada amb la Q de Qualitat (UNE ISO 13009:2016 Requisits i
recomanacions per a la gestió de platges), la UNE ISO 9001:2015 ,el guardó Bandera
Blava, el distintiu Bandera Ecoplayas, el distintiu de Compromís Biosphere, i el que
significa per al desenvolupament de l’activitat de l’establiment.

Control
•

L’Ajuntament es reserva totes les facultats per tal de garantir la salubritat i seguretat
de les instal·lacions i de l’explotació. Les ordres i instruccions que l’Ajuntament doni a
l’adjudicatari, són d’obligat compliment i les infraccions a aquestes ordres seran motiu
de resolució.

Vigilància
•

Anirà a càrrec de l'adjudicatari la vigilància de les instal·lacions i la del seu entorn,
eximint l’Ajuntament de tota responsabilitat.

Inspecció i col·laboració
•

El titular de la llicència ha de permetre que en qualsevol moment l’Ajuntament,
inspeccioni les obres, instal·lacions, dotacions i explotació, així com les condicions
tècniques i sanitàries de l’activitat que es desenvolupa a l’àmbit de l’autorització.

•

L'adjudicatari col·laborarà amb els serveis municipals per a millorar la qualitat del
serveis públics.

•

L'adjudicatari estarà obligat a presentar anàlisis microbiològics tant de productes com
de les superfícies de treball (o permetre la consulta en la plataforma web de
laboratori) abans del dia 15 de cada mes, i durant tota la temporada, efectuats per un
laboratori autoritzat.

Obligacions de l'adjudicatari derivades del present Plec Tècnic:
L'adjudicatari ha d’exercir la concessió d’acord amb les prescripcions del present Plec, oferta
seleccionada, acord d’adjudicació. Els drets i les obligacions de l’adjudicatari referent a les
condicions Tècniques seran els següents.
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•

L'adjudicatari està obligat a donar-se d’alta de tots els subministraments i serveis
necessaris (aigua, llum i residuals), pel període de la concessió, anant al seu càrrec
totes les despeses de instal·lació i embrancament. Aquest subministrament estarà
condicionat a la vigència de la llicència temporal dels establiments de platja.

•

L'adjudicatari està obligat a realitzar la separació de les diferents fraccions de la brossa
segons el model de recollida establert en aquest Plec i al seu càrrec amb un servei
específic per als serveis de temporada. No es podran fer servir els contenidors de via
pública excepte per a la fracció del vidre.

•

L'adjudicatari haurà de complir totes les normes que siguin d’aplicació, incloent
normativa o requisits que es derivin del sistema de gestió medi ambiental en el
moment que l’hi sigui requerit per l’Ajuntament.

•

L'adjudicatari es fa responsable de les instal·lacions i la gestió que s’efectuïn amb
motiu de l’explotació així com de les condicions tècnic -sanitàries de les instal·lacions
com de la higiene dels productes alimentaris que serveixi (tal com s’estableix a la
normativa sanitària vigent).

•

En cas d’accident o perjudici que puguin tenir els seus operaris o tercers per defectes
de la instal·lació o a conseqüència de la seva explotació, l’Ajuntament queda exempt
de qualsevol responsabilitat principal o subsidiària, civil o penal, responsabilitat que
assumeix expressament l'adjudicatari.

•

Està totalment prohibida la circulació de vehicles de motor i l’estacionament a
l’interior de la platja, excepte en les tasques de muntatge i desmuntatge per a les que
hauran de tenir autorització prèvia per part de l’Ajuntament. Les tasques de càrrega i
descàrrega ordinàries s’hauran de fer amb carretó que disposi de rodes de goma i
sense danyar les passeres públiques.

Castelldefels, 03 de novembre de 2021
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