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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ
D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER A L’OCUPACIÓ
D’ESPAI AMB MÀQUINES DE VENDA AUTOMÀTICA DE BEGUDES,
CALENTES I PRODUCTES SÒLIDS D’ALIMENTACIÓ TIPUS SNACKS, EN
DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS
1 - Objecte
L'objecte del contracte és l'atorgament de llicència per a l'aprofitament privatiu
del domini públic mitjançant l'ocupació d'espai amb màquines de venda
automàtica de begudes fredes, calentes i productes sòlids d'alimentació (tipus
snacks) en diverses dependències municipals.
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Les màquines hauran de reunir la condició de bé moble no fix i sense cap tipus
d'anclatge o subjecció al domini públic on estigui autoritzada la seva
col·locació.
Aquesta activitat, gestionada a risc i ventura del contractista, consistirà en:
 Dotació de màquines expenedores automàtiques de begudes calentes
(cafè, descafeïnat, té i xocolata, amb i sense llet, així com amb o sense
sucre) i begudes fredes no alcohòliques i productes sòlids d'alimentació
tipus snacks. En cap cas les màquines podran oferir als usuaris begudes
amb alcohol.
 Ubicació de les màquines en els llocs definits salvaguardant l’estètica
dels recintes on s’instal·lin.
 Reposició òptima dels productes que s'expenguin.
 Manteniment, reparació i neteja de les màquines.
L'adjudicatari està obligat a fer servir les superfícies de les màquines de
vending amb l'únic propòsit especificat en aquesta clàusula i no vendrà,
exhibirà o exposarà a la venda béns o articles, ni exercirà una altra classe
d'activitat que no sigui la pròpia de l'objecte de l'explotació.
Els consums d'aigua i energia elèctrica necessaris pel funcionament de les
màquines expenedores aniran a càrrec de l'Ajuntament.
Seran per compte de l'adjudicatari aconseguir totes les llicències d'obertura,
d'instal·lació, d'activitat i qualsevol altre que sigui necessària així com el
pagament dels impostos, arbitris i taxes de qualsevol tipus, ja siguin de l'Estat,
Comunitat autònoma o municipi derivada de l'explotació del servei.
2 - Màquines a instal·lar
Les màquines que s'han d'instal·lar a les diferents dependències municipals,
expressades per tipologies i emplaçament, són les que s'assenyalen en
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l’Annex del present plec. En el mateix annex s’expressa el número de
treballadors i d’usuaris de cada dependència.
Les màquines es col·locaran en els espais on estableixi l’Ajuntament.
Les màquines expenedores mostraran públicament, i en lloc visible, els
productes i marques que ofereix, nom de l'empresa explotadora i adreça i
telèfon de contacte.
La retolació de les màquines serà almenys en català, d'acord amb allò que
disposa l'article 31 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
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Característiques de les màquines:
- Han d'assegurar la bona conservació dels aliments i begudes, i el seu
manteniment fred o calent, quan s'escaigui.
- Les de begudes calentes han de disposar d’un regulador de sucre
(sense sucre, dolç i molt dolç).
- Han de disposar de moneder i donar canvi. Es valorarà que admeti el
pagament amb bitllets i targeta.
- Han de permetre un doble sistema de preus: per als treballadors (intern)
i per al públic en general (extern). Per exemple mitjançant un dispositiu
de recàrrega tipus tarja, clau o similar.
3 – Característiques dels productes
Els productes a oferir han de ser de primera qualitat i han de tenir el registre
sanitari corresponent. Caldrà garantir la varietat de productes.
L’adjudicatari serà responsable de la qualitat i bon estat de conservació dels
productes subministrats, mantenint especial cura amb les dates de caducitat
dels productes.
En relació amb les begudes, no es podran subministrar begudes alcohòliques.
Per tal de poder prioritzar la tria dels productes saludables enfront d'altres, és
convenient que els preus d’aquests siguin raonables, per tal que la tria més
saludable no sigui la més cara. Pel que fa a la fruita seca, es prioritzant
aquelles que no estan fregides ni salades.
Els productes mínims que es subministraran en referència a les begudes fredes
seran de primeres marques i consistiran, com a mínim en:
- aigua
- begudes refrescants
- begudes refrescants isotòniques
- sucs de fruita
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Els productes mínims que es subministraran en referència a les begudes
calentes seran de primeres marques i consistiran, com a mínim en:
- cafè expresso (normal i descafeïnat)
- cafè americà (normal i descafeïnat)
- tallat (normal i descafeïnat)
- cafè amb llet (normal i descafeïnat)
- capuccino (normal i descafeïnat)
- xocolata
- te
- te amb llimona
Les empreses licitadores presentaran un llistat dels productes a oferir amb les
dades següents: tipus de producte, marca i preu, especificant la procedència de
produccions biològiques o si es comercialitzen segons els criteris de comerç
just i la capacitat màxima de serveis de les màquines per a cada producte.
Aquesta relació es facilitarà a l’Ajuntament a l’inici del contracte i, com a mínim,
un cop l’any.
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4 – Preu dels productes
S’estableixen uns preus màxims dels productes millorable a la baixa per part
dels licitadors.
La relació de preus màxims (IVA inclòs) és la següent:
Producte

Preu
unitari Preu
unitari
INTERN màxim
EXTERN màxim
(IVA inclòs)
(IVA inclòs)
Begudes calentes *
0,50 €
0,55 €
Aigua 500 ml
0,55 €
0,60 €
Aigua 1,5 l
0,80 €
0,85 €
Begudes refrescants 330 ml
0,80 €
0,85 €
Batuts 125 gr aprox.
0,80 €
0,85 €
Begudes refrescants isotòniques
0,90 €
0,95 €
330 ml
Sucs de fruita 330 ml aprox.
0,90 €
0,95 €
Snacks**
A determinar
A determinar
segons snacks
segons snacks
ofertats màxim
ofertats màxim
1,30 €
1,35 €
*Pel que fa al preu unitari de les begudes calentes, s’estableix un preu màxim
per al conjunt de begudes però després cada modalitat de cafè, té, xocolata,
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etc, pot tenir un preu propi que, en cap cas, podrà superar aquest import
màxim.
**Pel que fa al preu unitari màxim dels snacks, s’estableix també un preu
màxim però dependrà del tipus concret d’snack ofertat el seu preu que, en cap
cas, podrà superar aquest import màxim.
El preu unitari per als treballadors (intern) serà 5 cèntims més econòmic que el
preu unitari per al públic en general (extern).
Els preus vigents hauran d’estar exposats permanentment a cadascuna de les
màquines, visibles per als usuaris.
5 – Reposició dels productes
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L'estoc dels productes i la periodicitat de la reposició han d'estar garantides per
part de l’adjudicatari per tal de garantir que no hi hagi desabastiment en cap de
les màquines.
L'empresa adjudicatària és responsable de controlar els estocs, i reposar els
productes exhaurits. Si no es poguessin reposar, l'adjudicatari haurà de
substituir-los per d’altres de característiques similars.
6 – Manteniment de les màquines
L'adjudicatari garantirà el bon funcionament de les màquines, reparant-les in
situ o canviant-les per d'altres si s'escau.
Les màquines no podran estar fora de servei més d'un dia a comptar des de
l'avís de l'avaria per part de l'Ajuntament. Si no fos possible la reparació en
aquest termini, l'empresa la substituirà per una d'iguals característiques, i ho
comunicarà a l'Ajuntament.
L'empresa adjudicatària estarà localitzable mitjançant un telèfon d'atenció les
24 hores al dia i 365 dies a l'any, i disposarà d'un correu electrònic, per resoldre
incidències i avaries.
Seran a compte de l'adjudicatari totes les despeses de manteniment i reparació
de les màquines de la seva propietat (incloent-hi el supòsit de catàstrofes,
vandalisme o danys intencionats), així com les monedes falses que apareguin, i
qualsevol deficiència en el subministrament del producte a l'usuari per part de
la màquina. Quedant així exempt l'Ajuntament de qualsevol responsabilitat per
aquests fets.
El manteniment preventiu de les màquines de vènding recau sobre l'empresa
adjudicatària, que haurà d'acreditar quan sigui necessari les feines de

ÓRGANO

REGISTRO SALIDA

Document amb escut i peu

Secretaria

SCPO2022000008

Codi Segur de Verificació: 31887683-acbe-449c-a250-abc53680452b
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081363_2022_7766611
Data d'impressió: 31/03/2022 10:07:03
Pàgina 5 de 6

SIGNATURES

Í?xlsÈ-acbe-449c-a250-abcÇUd$TÈb<Î

DOCUMENT

1.- INGRID BOSCH NOGUERA (Tècnica de gestió de Contractació i Compres), 30/03/2022 10:05:06

Secretaria
Contractació i Compres
Exp. gral.: X2022002459
Exp. tipus: SCPO2022000008

manteniment realitzades, d'acord am les normatives vigents (Reial Decret
2060/2008, de 12 de desembre, pel que s'aprova el Reglament d'equips a
pressió i les seves instruccions tècniques complementàries i d'altres normes
sobre contaminació atmosfèrica que siguin aplicables).
7 – Instal·lacions i inversions
L’adjudicatari està obligat a fer la inversió de tota la maquinària necessària per
al desenvolupament de l’activitat. Tot aquest material restarà de la seva
propietat i tindrà l’obligació de mantenir-lo en perfecte estat i, si és el cas,
renovar-lo per assegurar un bon nivell de qualitat.
L’Ajuntament facilitarà les instal·lacions necessàries d’energia elèctrica per
connectar les màquines. Els punts de connexió elèctrica i el consum seran a
càrrec de l’Ajuntament.
L’Ajuntament es reserva la potestat de fer substituir qualsevol de les màquines
instal·lades per l’adjudicatari quan, de forma reiterada, tingui un mal
funcionament o bé no reuneixi les condicions de salubritat suficients.
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L’Ajuntament no es farà càrrec en cap cas dels danys, avaries, robatoris o
altres que es produeixin a les màquines o ens els seus productes.
8 – Canvis i substitucions
L'adjudicatari podrà proposar el canvi de les màquines per unes altres que
prestin un millor servei, sempre que es puguin instal·lar al mateix lloc i que
aquesta instal·lació no comporti un augment dels preus. Caldrà l'acceptació
expressa de l'Ajuntament per poder-ho fer.
La gamma de productes a dispensar serà susceptible d'ampliació, reducció o
canvi, segons la demanda.
9 – Condicions higièniques i neteja
L'empresa adjudicatària serà sempre la responsable dels productes que
dispensa: alteracions, temperatura de conservació, reposicions, etc. Tots els
productes hauran de complir tot el que especifiquen les normes sectorials
d'aplicació que en cada moment siguin vigents.
Haurà d'instaurar les mesures higièniques oportunes per a un correcte
manteniment de les màquines, una higiènica manipulació i conservació de les
begudes, i una estricta higiene del personal manipulador. Les màquines a

ÓRGANO

REGISTRO SALIDA

Document amb escut i peu

Secretaria

SCPO2022000008

Codi Segur de Verificació: 31887683-acbe-449c-a250-abc53680452b
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081363_2022_7766611
Data d'impressió: 31/03/2022 10:07:03
Pàgina 6 de 6

SIGNATURES

Í?xlsÈ-acbe-449c-a250-abcÇUd$TÈb<Î

DOCUMENT

1.- INGRID BOSCH NOGUERA (Tècnica de gestió de Contractació i Compres), 30/03/2022 10:05:06

Secretaria
Contractació i Compres
Exp. gral.: X2022002459
Exp. tipus: SCPO2022000008

instal·lar hauran de tenir un disseny que impedeixi el risc de contaminació i que
faciliti la seva neteja i manteniment.
Haurà de disposar d'un pla de neteja, control de plagues i desinfecció dels seus
magatzem, vehicles, càmeres frigorífiques i màquines expenedores, establint
un programa de control de temperatures per evitar trencades de cadena de fred
en els productes refrigerats. Han de disposar de la corresponent certificació de
companyes especialitzades del seguiment en els magatzems.
10 – Estadístiques de consum i recaptació
Serà obligació de l'adjudicatari efectuar estadístiques de consum i recaptació
de cada màquina instal·lada. Aquests consums i recaptació per màquina es
facilitaran a la persona responsable del contracte de l'Ajuntament per norma
general cada final d'exercici, és a dir un cop a l'any o bé en qualsevol altre
moment a petició de l'Ajuntament.
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11 – Termini d’instal·lació
El termini per a la instal·lació de les màquines serà d’un (1) mes màxim des de
la formalització del contracte i l'empresa adjudicatària haurà de posar en total
funcionament les màquines, coordinant amb l'empresa sortint, en els casos
corresponents, la retirada de les màquines anteriors per tal de poder instal·lar
les actuals i no deixar sense servei als usuaris.
De les nou (9) màquines expenedores a instal·lar, cinc (5) són màquines noves
i quatre (4) cal substituir-les per les anteriors en cas que l’adjudicatari sigui una
empresa diferent a l’actual o bé si les màquines no compleixin amb els requisits
fixats en aquest plec.
Consta un Annex amb la relació de màquines a subministrar per tipus, la seva
ubicació, els usuaris potencials, així com la persona responsable de cada zona
on s’ubiquin.
Pel que fa a la màquina a instal·lar a l’entrada de les piscines descobertes a la
Zona Esportiva Municipal, és obligatori que estigui en funcionament durant el
període d’obertura de les piscines descobertes, és a dir des de finals de juny
fins a principis de setembre i caldrà ubicar-la dins una gàbia perquè no estarà
dins un recinte tancat.
Document signat electrònicament

