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PLEC
DE
PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
PER
A
L’ATORGAMENT
D’AUTORITZACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TEMPORADA DE
GUINGUETA, AMB LAVABO ADAPTAT, PÚBLIC I GRATUÏT, A LA PLATJA DE
LA MARINA DEL PORT DE BADALONA

CLÀUSULA 1.- OBJECTE
Constitueix l’objecte del present plec establir els requisits tècnics per a la prestació del
SERVEI DE TEMPORADA DE GUINGUETA AMB LAVABO ADAPTAT, PÚBLIC I GRATUÏT
que es durà a terme a la platja de la Marina del port de Badalona.
CLÀUSULA 2.- TERMINI DEL CONTRACTE
El període objecte d’aquesta adjudicació és el comprès per la temporada d’implantació de
guingueta per aquest any 2021.
El període de la prestació de serveis quedarà supeditat a l’autorització per part del Servei de
Costes de la Generalitat de Catalunya, de les dates d’inici i final que es fixin per aquest 2021
en la sol·licitud d’autorització de l’ocupació corresponent a la distribució de serveis d’usos de
temporada sol·licitada per l’Ajuntament de Badalona en zona de domini portuari.
CLÀUSULA 3.- RÈGIM ECONÒMIC
3.1.- Preu
El preu a satisfer serà el de l’oferta que resulti adjudicatària establint-se un mínim de 4.000
€/mes (sense IVA).
L’adjudicatari abonarà dues mensualitats a la signatura del contracte en concepte de dipòsit i
en garantia de les obligacions contractuals derivades de la present licitació. L’abonament
mensual del preu ofert es farà abans del dia 5 del mes en curs.
Els mesos que no resultin sencers, es calcularà de manera proporcional els dies en que
realment es pugui explotar la guingueta.
3.2.- Tarifes
A l’inici de l’explotació, l’adjudicatari presentarà la llista de preus per a la seva aprovació per
part de Marina de Badalona, que podrà introduir-hi els canvis i/o modificacions que consideri
oportuns per mantenir uns preus de mercat. Aquestes tarifes caldrà que estiguin visibles al
públic.
CLÀUSULA 4.- RÈGIM DE LES DESPESES DE L’ADJUDICATARI
4.1.- Despeses de primer establiment
Les obres i instal·lacions de primer establiment que hagi d’executar l’adjudicatari aniran al
seu càrrec i comprendran:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

GUINGUETA + LAVABO + MAGATZEM
TARIMA + BARANA
PÈRGOLA + TENDALL
CADIRES I TAULES TERRASSA
APARELLS EQUIPAMENT GUINGUETA
OBRES I CONNEXIONS: AIGUA , LLUM I CLAVEGUERAM
CONSUMS D’AIGUA I LLUM
DESPESES DE TRANSPORT
1er. MUNTATGE

L’adquisició de la guingueta, el lavabo, la tarima de fusta de la terrassa, la pèrgola, les
cadires i taules i els aparells d’equipament del bar i totes les despeses que siguin necessàries
per a l’exercici de l’activitat, aniran a càrrec de l’adjudicatari.
4.2.- Despeses ordinàries de funcionament
Aniran a càrrec de l’adjudicatari totes les instal·lacions de la guingueta necessàries per a
assegurar el seu correcte funcionament així com de la maquinària, mobles, estris i quants
elements siguin necessaris pel bon desenvolupament de l’explotació, i la seva substitució
quan estiguin malmesos.
Així mateix, correran a càrrec de l’adjudicatari les obres de connexions a les escomeses
d’aigua, electricitat i clavegueram existents, així com els consums d’aigua i electricitat, o les
despeses associades a la seva contractació que es derivin del funcionament del servei.
A cada guingueta l’adjudicatari instal·larà un comptador d’aigua i de llum homologat per
mesurar el consum, que haurà d’abonar a Marina de Badalona mensualment.
4.3.- Despeses addicionals
L’adjudicatari haurà d’abonar qualsevol taxa que es derivi de les autoritzacions per a
l’explotació de la guingueta.
CLÀUSULA 5.- CONDICIONS DEL MUNTATGE I DESMUNTATGE
Les despeses de muntatge i desmuntatge, així com els desperfectes que es puguin ocasionar
com a conseqüència de les esmentades operacions aniran a càrrec de l’adjudicatari, el que
comporta l’obligació de reposició dels elements malmesos.
L’adjudicatari haurà de sol·licitar a Marina de Badalona el permís de muntatge de les
instal·lacions. El permís concretarà el dia, l’hora i les condicions de muntatge, disposant de
15 dies per finalitzar l’operació, moment en el qual es començarà a comptabilitzar la tarifa
oferta.
Així mateix, l’adjudicatari s’obliga al desmuntatge i retirada de la guingueta i tots els
elements propis de la seva explotació, incloent la desconnexió dels serveis, deixant-los en
condicions per al seu aprofitament per a posteriors temporades, seguint les indicacions dels
Serveis Tècnics de Marina de Badalona. Tots els treballs seran a compte de l’adjudicatari.
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CLÀUSULA 6.– CARACTERÍSTIQUES DE LES GUINGUETES
La guingueta desmuntable no superarà la superfície màxima d’ocupació de 20 m². També
disposarà d’un magatzem desmuntable que no superarà la superfície màxima d’ocupació de
4 m². La terrassa haurà de portar tarima de fusta en la seva totalitat i pèrgola, i la superfície
màxima d’ocupació serà de 100 m².
El lavabo desmuntable serà adaptat per a persones amb diversitat funcional i no superarà la
superfície màxima d’ocupació de 7,5 m².
El model de guingueta, lavabo, el tipus de terrassa i pèrgola i mobiliari de la guingueta haurà
de complir amb uns mínims estètics de qualitat similars als de la resta de les platges del
municipi de Badalona. El licitador haurà de fer una descripció d’aquestes i aportar un mínim
de 10 imatges de la guingueta proposada (interiors i exteriors).
La guingueta, així com el lavabo, un tram a la barra del bar i l’accés estaran adaptats per a
persones amb diversitat funcional. El lavabo haurà de disposar també de canviador per a
nadons abatible i paperera sanitària.
L’adjudicatari tindrà dret exclusiu a la utilització de la zona de bar i terrassa. Així mateix,
disposarà de l’ús no exclusiu del lavabo, doncs serà d’ús públic i gratuït i n’haurà de tenir
cura, fent-se càrrec de la seva neteja i manteniment mentre la guingueta estigui en horari de
funcionament. A aquest efecte, es penjarà un rètol indicant que els lavabos són adaptats i
públics.
CLÀUSULA 7.- REQUERIMENTS MÍNIMS DE LA GUINGUETA
La guingueta estarà equipada de les instal·lacions mínimes que tot seguit s’enumeren i es
detallen a l’ANNEX III. MODEL (tipus) DE GUINGUETA:
a) CUINA. En aquest espai caldrà disposar de:
1. Aparell de neteja mecànica industrial (rentavaixelles industrial).
2. Escalfador per l’aigua calenta.
b) CUINA I BARRA. Requeriments comuns per l’espai de cuina i barra.
1. Cubells d’escombraries d’envasos i rebuig amb tapa i accionament no manual.
2. Termòmetres en totes les neveres i congeladors.
3. Piques necessàries a la cuina i barra:
Opció A: Una pica de doble sinus amb aixeta d’ accionament no manual (no s’accepta
el colze) amb aigua freda i aigua calenta, sabó en un dosificador i paper per l’assecat
de les mans d’un sol ús disposat dins una bobina. Un sinus és exclusiu per al rentat
de mans dels manipuladors i l’altre es destinarà a la neteja d’aliments i a la neteja
d’estris. Per aquestes dues finalitats s’haurà de rentar i desinfectar la pica entre
l’acció de rentat d’aliments i rentat d’estris i al revés, per evitar contaminacions
encreuades.
Opció B: Una pica de columna exclusiva per al rentat de mans dels manipuladors amb
aigua freda i calenta, sabó en un dosificador i paper per l’assecat de les mans d’un sol
ús disposat dins una bobina. Una segona pica d’un sinus amb l’aixeta que sigui més
convenient, no cal d’accionament no manual, aigua freda i aigua calenta. Aquesta pica
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es destinarà a la neteja d’aliments i a la neteja d’estris. Per aquestes dues finalitats
s’haurà de rentar i desinfectar la pica entre l’acció de rentat d’aliments i rentat
d’estris i al revés, per evitar contaminacions encreuades.
4. Superfícies de treball d’acer inoxidable o similar: Les superfícies on es manipuli han
de ser de material de fàcil neteja i desinfecció, no porosos i que no transfereixin
partícules als aliments. Aquestes superfícies de treball han de disposar-se en nombre
suficient per al volum d’activitat que es desenvolupa. No s’accepta l’ús de les tapes
dels congeladors horitzontals o altres com a taules. Les parets de la zona de cocció i
de piques han de ser de material de fàcil neteja i desinfecció, no porosos i que no
transfereixin partícules als aliments. Així cal disposar de panells d’acer inoxidable o
similar
5. Llums protegits contra ruptures i en nombre suficient.
6. Connexió directa a un tub de desguàs dels condensadors i/o evaporadors d’aigua dels
forns, cambres frigorífiques, etc.
7. Tela mosquitera espessa per les finestres, portes o obertures, contra les plagues.
c) MAGATZEM. En aquest espai caldrà disposar de:
1. Armari tancat per emmagatzemar els productes i estris de neteja.
2. Les finestres, portes o obertures han de disposar de dispositius eficaços contra
plagues, com tela mosquitera espessa.
CLÀUSULA 8.- CONDICIONS DE FUNCIONAMENT
1. Les begudes i aliments es serviran en vaixella de vidre o porcellana. S’admet, així
mateix, l’ús de vaixella de PLA, però resta prohibit l’ús de vaixella de plàstic. No
s’admet publicitat a cap component de la vaixella.
2. El lavabo haurà de disposar d’un rètol de lavabo adaptat i d’ús públic
3. La guingueta disposarà d’extintor d’incendis de pols ABC de 6 Kg, homologat i amb el
certificat de revisió actualitzat.
4. Disposarà de sistema de recollida selectiva de deixalles a la terrassa, amb 2 fraccions
(envasos i rebuig) consistent en papereres de fusta de 40 x 40 cm i amb la indicació
d’envasos i rebuig.
5. L’adjudicatari serà responsable de la neteja de l’establiment, del lavabo adaptat, de la
terrassa i de l’espai perimetral de 10 m al voltant de l’àrea autoritzada.
En el cas del lavabo, s’haurà de netejar un mínim de 3 vegades al dia i sempre que sigui
necessari.
L’adjudicatari adjuntarà un pla de neteja i desinfecció de tots els espais que haurà d’ésser
aprovat per Maina de Badalona.
Per realitzar la neteja i desinfecció de les superfícies es poden utilitzar productes industrials
els quals hauran de disposar de la fitxa de seguretat i fitxa tècnica pertinents, o bé, es poden
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utilitzar productes d’ús domèstic com: Froggy, Sanytol, etc. Qualsevol dels productes
utilitzats han de fer la doble tasca de netejar i desinfectar.
Al final del dia, l’adjudicatari haurà de dipositar els residus recollits selectivament en els
contenidors corresponents més propers del passejos o de la via pública (paper, vidre,
envasos, rebuig i matèria orgànica).
CLÀUSULA 9.- PERÍODE I HORARI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
L’inici de la temporada es fixa prèvia autorització del Servei de Costes del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Cada any, d’acord amb el Pla de
distribució de usos i serveis de temporada de les Platges de Badalona es marca la data a
partir de la qual serà possible l’obertura i la data de finalització.
En relació als terminis d’instal·lació, l’adjudicatari es comprometen a iniciar l’activitat en la
data prevista.
L’adjudicatari haurà de mantenir el servei de guingueta a la platja en ple funcionament, i en
les dates i horaris especificats a la taula adjunta:

TEMPORADA DE BANY

Obligatori

del 5 juny fins el 19 de tots els dies
setembre
de les 10 a les 24 h

Opcional
tots els dies
de les 24 a les 2 h

FORA DE TEMPORADA DE BANY Opcional
Des de la data d’inici fixada
la sol·licitud d’autorització
l’ocupació corresponent a
distribució de serveis d’usos
temporada fins al 4 de juny

en
de dilluns a divendres
de
de les 10 a les 24 h
la
de
dissabtes, diumenges i festius
de les 24 a les 2 h
de dilluns a divendres
de les 10 a les 24 h

Del 20 al 30 de setembre
dissabtes, diumenges i festius
de les 24 a les 2 h
de l’1 al 31 d’octubre

tots els dies
de les 10 a les 24 h

Aquestes dates i horaris estaran exposades a la guingueta per a informació dels usuaris/es.
L’adjudicatari disposarà d’una hora com a màxim per recollir i tancar la guingueta. Durant
aquesta hora no funcionarà la música. Per tant, la guingueta haurà d’estar completament
tancada i no operativa a la 1 h o les 3h depenent de la temporada i del dia de la setmana.
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Marina Badalona es reserva el dret de modificar l’horari dins del qual s’executarà el servei,
en funció de les necessitats del servei, prèvia audiència de l’adjudicatari. La modificació
corresponent haurà d’ésser comunicada a l’empresa amb una antelació mínima de 15 dies.
Amb caràcter excepcional amb motiu de la celebració de festes oficials, es podrà ampliar
l’horari de funcionament de la guingueta. A aquest efecte, l’adjudicatari haurà de presentar
una petició per escrit amb 15 dies d’antelació.
En cas que la guingueta hagi de tancar per mesures excepcionals (condicions
meteorològiques adverses, catàstrofes, incendis, vandalisme, festes municipals, etc.)
l’adjudicatari no tindrà cap dret a indemnització.
Així mateix, pels supòsits de mal temps (vent, pluja, boira. etc) s’autoritzarà a tancar la
guingueta, mentre duri la inestabilitat, prèvia sol·licitud a Marina Badalona.
En cas de limitacions pels efectes de la pandèmia de la COVID es tindrà present:
•
•

No es tindrà en compte cap rebaixa de preu per efecte de distanciament social o
limitacions d‘aforament.
Només es tindrà en compte una rebaixa del preu si no es pot obrir en una jornada
sencera. El càlcul es farà rebaixant del preu, l’import diari afectat que resulta de
dividir el preu mensual ofert pels dies del mes en que resulti el tancament.

CLÀUSULA 10.- ACTUACIONS AUTORITZABLES
L’adjudicatari podrà oferir un programa d’activitats i actuacions musicals per dinamitzar la
guingueta, en les condicions que tot seguit s’exposen:
-

-

-

Les activitats i actuacions només es duran a terme durant la temporada de bany. Es
podrà establir alguna excepció degudament justificada. Les excepcions s’entenen amb
caràcter limitat i restrictiu.
Les activitats i actuacions només es duran a terme en cap de setmana. S’entén per
cap de setmana el divendres i dissabte. S’exceptua de la present regla, les activitats
de dinamització infantil que es podran dur a terme entre setmana, l’horari de
finalització de les quals, serà com a màxim les 21h.
Actuacions permeses: Monòlegs, mags, djs, contacontes, concerts de petit format..
Horari de les actuacions: Les actuacions hauran de finalitzar a les 24h.

A partir de les 24 h. només es permetrà música ambiental, que és aquella que permet la
normal conversa de les persones, sense aixecar el to de veu.
Les actuacions podran comptar amb altaveus i amplificadors, que s’hauran de col·locar de
cara a la platja i no enfocats al passeig, a fi i efecte de minimitzar les molèsties als veïns.
En tot cas, sempre s’haurà de respectar l’ordenança municipal de sorolls i vibracions per
evitar molèsties als usuaris/es i al veïnat.
L’adjudicatari haurà d’informar a MARINA DE BADALONA del programa d’activitats que té
previsió de programar amb almenys una setmana de marge, perquè MARINA BADALONA
pugui fer les seves apreciacions si ho considera oportú, emplenant el model de l’ ANNEX X.
PLA DE DINAMITZACIÓ DE LA GUINGUETA
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CLÀUSULA 11.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
1. Es portarà a terme un control mitjançant analítiques homologades de superfícies i
d’aliments. L’adjudicatari ha d’assumir la totalitat de les despeses originades per
aquest concepte. Aquesta analítica es realitzarà durant la temporada de prestació del
servei previ avís a l’Ajuntament/ Marina de la data de realització.
2. Es portarà un registre de temperatures diàries segons normativa vigent i segons
protocol de control de temperatures de cada nevera i congelador recollit a l’ANNEX
IV. CONTROL DE TEMPERATURA.
3. Disposarà d’un Pla de control de plagues i altres animals indesitjables recollit a
l’ANNEX V. CONTROL DE PLAGUES. Sinó hi ha presència de plagues no serà
exigible contractar una empresa de control de plagues, però si aplicar mesures
preventives per evitar l’entrada i la permanència de plagues a la guingueta.
4. Disposarà d’un registre de proveïdors consistent en un llistat amb el nom, adreça,
CIF/RSI i telèfon del proveïdor especificant els productes que serveix. Les factures
han d’estar a disposició de l’inspector. ANNEX VI. CONTROL DE PROVEÏDORS.
5. Així mateix, també haurà de complementar els fulls de control de les neteges
realitzades segons el model que consta a l’ANNEX VII. CONTROL DE NETEJA DE
LA GUINGUETA I DEL LAVABO.
6. Complimentar el document que consta a l’ANNEX IX. CONTROL DE CONEIXEMENT
DE NORMES DE CORTESIA.
7. S’haurà de complir amb la legislació vigent en matèria d’higiene i seguretat
alimentària i tenir en compte les bones pràctiques en seguretat alimentària recollides
a l’ANNEX XI. PRÀCTIQUES ALIMENTÀRIES I SANITÀRIES.
En la part posterior de la guingueta, en la meitat superior central, l’adjudicatari podrà posar
un cartell amb el logotip i el nom comercial de la guingueta, i al costat d’aquest,
obligatòriament, haurà posar també “Platges de Badalona” amb el logotip corresponent, el
disseny i les mides del qual serà facilitat per l’Ajuntament segons consta a l’ANNEX XII.
LOGO PLATGES DE BADALONA.
L’adjudicatari haurà de tenir durant tota la temporada, tots els registres de control
disponibles per a qualsevol inspecció que es pugui realitzar a la pròpia guingueta.
CLÀUSULA 12.- MITJANS PERSONALS
L’adjudicatari designarà una persona responsable per a la bona marxa dels treballs i el
comportament del personal.
L’adjudicatari comptarà amb el personal necessari per a prestar el servei de forma correcta.
En tot cas, totes les persones que treballin a la guingueta hauran d’acreditar la formació en
seguretat alimentaria que inclogui:
▪
▪
▪
▪

Nom de la persona que ha rebut la formació
Data en la que s’ha rebut la formació
Durada de la formació
Entitat que ha impartit la formació
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▪
▪

Tipus de formació (on line, presencial)
Descripció dels continguts impartits

Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de l’adjudicatari i a tots els
efectes, sense que entre aquest o aquell i Marina Badalona existeixi cap vincle de
dependència funcionarial, ni laboral. A tal efecte, previ a l'inici de l’activitat, l’adjudicatari
vindrà obligat a especificar les persones concretes que executaran les prestacions, i a
acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social. Durant la vigència del
contracte qualsevol substitució o modificació de la plantilla s’haurà de comunicar prèviament
a Marina de Badalona i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret.
L’adjudicatari lliurarà a Marina Badalona còpia de tots els contractes laborals dels
treballadors contractats, des de l’inici de l’explotació, aportant còpia de tots els documents
TC2.
L’adjudicatari queda obligat a portar a terme els preceptes de la Llei 31/1995 de prevenció
de riscos laborals, i aquells altres preceptes normatius o reglamentaris que, en aquesta
matèria, siguin d’aplicació.
Totes les persones que treballin a l’establiment estaran convenientment uniformades i/o
identificades per tal que es pugui visualitzar per part dels usuaris. A aquest efecte,
l’adjudicatari presentarà una proposta que haurà d’ésser aprovada per part de Marina
Badalona.
CLÀUSULA 13.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXPLOTACIÓ
La vaixella serà de vidre o porcellana. També s’admet l’ús de vaixella de PLA o alternatives
ecològiques. Resta prohibida la publicitat en cap component de la vaixella. Els productes de
neteja hauran de comptar amb etiqueta ecològica.
CLÀUSULA 14. - SISTEMES DE QUALITAT I ALTRES DISTINTIUS
L’adjudicatari haurà de col·laborar amb Marina Badalona, en qualsevol sistema de qualitat o
distintiu que s’obtingui per a les platges o que afecti al seu servei.
L’adjudicatari i tot el personal que treballi a la guingueta hauran de conèixer les normes de
cortesia (ANNEX VIII. NORMES DE CORTESIA).

MARINA DE BADALONA, S.A.
Badalona, Març de 2021
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PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ

ANNEX II.

DESCRIPCIÓ DE SUPERFICIES
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ANNEX I.

PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ
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ANNEX II.
▪
▪

DESCRIPCIÓ DE SUPERFICIES (dimensions màximes)

Emplaçament: Platja de la Marina. (Port de Badalona).
Superfícies màximes a ocupar:
• 20 m2 per la guingueta.
• 100 m2 de terrassa.
• 4 m2 de magatzem.
• 7,5 m2 de lavabo adaptat.
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ANNEX III. MODEL (tipus) DE GUINGUETA
(especificacions de la guingueta, lavabo, terrassa i pèrgola)
1. MEMÒRIA TÈCNICA DE LA GUINGUETA
El mòdul de guingueta serà el que proposi el licitador, tenint present uns mínims exigibles.
Es posa d’exemple el model tipus “LISBOA” que té les característiques següents:
1.1.
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Teulada: Plana composta per tauler hidròfug, recobriment exterior amb tegola llisa i amb
acabat interior melamínic. Estructura formada per bigues d’avet laminat.
Tancament exterior: Format per pilars de fusta laminada en avet. Tauler contraplacat
ranurat de 15 mm, a la cara exterior i tractament d’autoclau risc III i a la cara interior,
melamínic a la cuina, bar, lavabos i magatzem.
Tancament interior: Format per tàbics de tauler hidròfug amb acabat melamínic.
Obertures exteriors: Porta d’entrada fabricada amb tauler contraplacat ranurat de 50
mm, i ferramentes d’inoxidable de seguretat. Porticons fabricats amb tauler contraplacat
ranurats i reforçats amb estructura interior.
Estructura del sòl: Composta per un entramat de bigues de fusta de pi silvestre de 150 x
70 mm i tractament d’autoclau risc IV.
Sòl: Tauler marítim antilliscant.
Prestatgeria d’ampolles a ambdós costats en el mòdul bar.
Mostradors en tauler fenòlic compact tipus HPL.
Acabat exterior en color blanc (pantone 9010) i blau (pantone 299 U).

1.2.
▪

▪
▪
▪
▪
▪

MATERIALS

EQUIPAMENTS DE LA GUINGUETA

Instal·lació elèctrica oculta a la cambra d’aire i fals sostre, construïda segons normativa
de baixa tensió, inclosa la caixa de comandament protecció, amb els corresponents
diferencials, magneto tèrmics i preses de corrent segons les necessitats de la distribució.
Preses e corrent dobles muntades en caixes encastades a la zona del bar i de la cuina.5,5
kw.
Il·luminació interior del bar i cuina mitjançant punts de llum de baix consum i protegits
contra ruptura.
Aparell de neteja mecànica industrial (rentavaixelles industrial).
Escalfador per l’aigua calenta.
Cubells d’escombreries d’envasos i rebuig amb tapa i accionament no manual.
Piques necessàries a la cuina i la barra:
•

•

Opció A: Una pica de doble sinus amb aixeta d’ accionament no manual (no
s’accepta el colze) amb aigua freda i aigua calenta, sabó en un dosificador i paper
per l’assecat de les mans d’un sol ús disposat dins una bobina. Un sinus és
exclusiu per al rentat de mans dels manipuladors, i l’altre es destinarà a la neteja
d’aliments i a la neteja d’estris. Per aquestes dues finalitats s’haurà de rentar i
desinfectar la pica entre l’acció de rentat d’aliments i rentat d’estris i al revés, per
evitar contaminacions encreuades.
Opció B: Una pica de columna exclusiva per al rentat de mans dels manipuladors
amb aigua freda i calenta, sabó en un dosificador i paper per l’assecat de les mans
d’un sol ús disposat dins una bobina. Una segona pica d’un sinus amb l’aixeta que
sigui més convenient, no cal d’accionament no manual, aigua freda i aigua
calenta. Aquesta pica es destinarà a la neteja d’aliments i a la neteja d’estris. Per
aquestes dues finalitats s’haurà de rentar i desinfectar la pica entre l’acció de
rentat d’aliments i rentat d’estris i al revés, per evitar contaminacions encreuades.
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▪

Les finestres, portes o obertures han de disposar de dispositius eficaços contra plagues,
com tela mosquitera espessa.

▪

Extintor d’incendis de pols ABC de 6 Kg, homologat i amb el certificat de revisió
actualitzat.

▪

Mostrador exterior, específic per a persones amb mobilitat reduïda a 0,85 m d’alçada.

▪

Els accessos a la guingueta, a la terrassa, al lavabo adaptat, han d’estar adaptats per a
persones amb diversitat funcional.

1.3.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

DIMENSIONS PRINCIPALS

Superfície Total: (4,56 m x 4,56 m) 20,00 m²
Bar: 10 m²
Cuina: 10 m²
Bar: 2,28 m x 4,56 m
Cuina: 2,28 m x 4,56 m
Alçada exterior 2,80, interior 2,40/2,60 m

2. MEMÒRIA TÈCNICA DE LA TERRASSA I LA PÈRGOLA
2.1.
▪

▪
▪

▪

▪

El sòl de la terrassa, com a màxim de 100 m 2, estarà format per una tarima de fusta
tractada en autoclau risc IV de 2,05 x 2,05 m, i haurà de ser accessible des del passeig i
la guingueta. La tarima de fusta només serà obligatòria en aquelles guinguetes que
estiguin ubicades a la mateixa sorra de la platja.
Es col·locaran dues papereres de fusta de 40 x 40 cm i amb la indicació d’envasos i
rebuig.
La pèrgola de 10 x 10 m és una estructura destinada a fer ombra i protecció del vent.
Fabricada en fusta laminada GL-24 d’avet, tractada en autoclau risc III. Secció de pilars
de 16 x 16 cm i secció de bigues de 20 x 10 cm. Ferramentes galvanitzats i cargolaria d’
inoxidable.
La coberta estarà formada per tendals corredissos de 5 x 5 m, fabricats en lona PVC
ignífuga, de color blanc. També podrà ser una sola lona blanca d’alta resistència al foc
(classificació M2).
Opcionalment com a complement a la pèrgola es podrà incloure un sistema de tancament
tipus tendal, total o a mitja alçada, que consistirà en una lona blanca o transparent d’alta
resistència al foc. Aquest sistema de tancament no podrà superar el límit autoritzat.

2.2.
▪
▪
▪

TERRASSA I PÈRGOLA

DIMENSIONS PRINCIPALS

Superfície total del sòl: 100,00 m²
Superfície màxima de la pèrgola: 100 m²
Alçada total de la pèrgola: 3,00 m.

3. MEMÒRIA TÈCNICA DEL LAVABO ADAPTAT
3.1
▪

MATERIALS
Estructura: Composta per pilars i bigues de fusta de pi silvestre tractada en autoclau risc
IV la que està en contacte amb el terra i risc III la resta.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tancaments: Tauler marí a l’exterior i a l’interior revestiment melamínic.
Teulada: A un aigua amb recobriment de tegola bituminosa.
Terra: Tauler marí antilliscant.
Acabat exterior: Color blanc (pantone 9010) i blau (pantone 299 U).
Reixeta ventilació.
Ha de ser accessible per a persones amb diversitat funcional des de la terrassa.

3.2.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

EQUIPAMENT LAVABO

Pany de seguretat amb tres punts d’ancoratge.
Il·luminació de baix consum.
Inodor amb motxilla ceràmic o inoxidable *.
Rentamans ceràmic o inoxidable, sense peu i amb aixeta d’accionament manual.
Barres d’ajuda d’acer inoxidable.
Dispensador de sabó.
Extractor d’aire.
Mirall.
Paperera.
Secamans d’aire o amb dispensador de paper.
Porta rotllos paper higiènic.
Canviador mural abatible per a nadons.
Instal·lació elèctrica segons normativa.
Cartell exterior de 20x20 cm amb la inscripció: LAVABO PÚBLIC/PICTOGRAMA DE
LAVABO HOME/ DONA I ACCESSIBLE SEGUIT DE LA PARAULA PÚBLIC

*En cas de no ser possible la connexió a clavegueram, l’equipament del lavabo ha de ser el
mateix amb un sistema de recollida de residus químic.
3.3.
▪
▪

DIMENSIONS MÀXIMES PRINCIPALS

Superfície Total: 7,5 m²
Alçada total: 2,80 m

4. CADIRES
Silló apilable en material d’alumini color gris-plata i seient de resina de color blau marí.
Dimensions: 81 x 53,5 x 54,5 cm.
5. TAULES
Taula apilable. amb tauler aglomerat amb laminat plàstic color blanc. Perfil en propilè . Potes
d’alumini anoditzat mate.
Dimensions:70 x 70 x 72,5 cm
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ANNEX IV.

CONTROL DE TEMPERATURA
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ANNEX V.

CONTROL DE PLAGUES
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ANNEX VI.

CONTROL DE PROVEÏDORS
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ANNEX VII. CONTROL DE NETEJA DE LA GUINGUETA i LAVABO
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ANNEX VIII. NORMES DE CORTESIA

NORMES DE CORTESIA
ÀMBIT DE BADALONA PRÒSPERA I
SOSTENIBLE
Data: 13-02-17

Codi:

Revisió: 0

INDUMENTÀRIA DEL PERSONAL

⬧

L’aparença del personal ha de ser cuidada i neta.

⬧

L'uniforme ha de ser adequat a l’activitat, ben cuidat i net.

TO DE VEU I IDIOMA

⬧

El to de la veu ha de ser agradable i cal demostrar interès pel que ens diu l’usuari.

⬧

Sempre que sigui possible, l’idioma utilitzat serà preferentment el català.

NORMES GENERALS

⬧

No s’ha de menjar ni beure en presència dels usuaris durant la prestació del servei.

⬧

Està prohibit fumar durant la prestació del servei.

⬧

La nostra resposta davant un usuari que es dirigeix a nosaltres ha de ser: “bon dia, bona
tarda” i s’ofereix ajuda. El tracte utilitzat serà el que l’usuari/a ens permeti.

⬧

No discutir MAI amb els companys en presència dels usuaris.

ACTUACIÓ DAVANT USUARIS DESCONTENTS

⬧

Mantenir la calma i tractar a l’usuari/a de manera respectuosa, encara que aquest no ho
faci.

⬧

Tranquil·litzar-lo assumint la responsabilitat, comprenent el seu descontentament fent-li
veure que es comprenen els perjudicis causats per tractar de proporcionar-li una solució.

⬧

Evitar les discussions.
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⬧

Escoltar amb atenció, fer-li preguntes, anotar dades i si no es pot donar una resposta a la
seva sol·licitud, comunicar-ho al responsable. Les reclamacions i queixes es tramitaran
seguint el procediment establert.

ACTUACIÓ DAVANT PREGUNTES I CONSULTES

⬧

El personal proporcionarà informació sobre els serveis, de manera clara i ordenada, tenint
en compte totes les consultes i aclariments que els usuaris sol·licitin, intentant esbrinar si
l’usuari/a ha comprès perfectament l’exposició.

⬧

No donar interpretacions personals.
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ANNEX IX.

CONTROL DE CONEIXEMENT DE NORMES DE CORTESIA

CONTROL DE CONEIXEMENT DE NORMES DE CORTESIA
ÀMBIT DE BADALONA PRÒSPERA
I SOSTENIBLE
Data: 13-02-17

Revisió:1

Codi: IT-03-01

Identificació guingueta:
Adjudicatari:
NOM

I

COGNOMS

TREBALLADOR

DEL TASCA
DESENVOLUPA

QUE HA

LLEGIT

I

CONEIX

NORMES DE CORTESIA ?

LES SIGNATURA

DEL

TREBALLADOR

Nom i signatura de l’adjudicatari.
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ANNEX X.

PLA DE DINAMITZACIÓ DE LA GUINGUETA

PLA DE DINAMITZACIÓ DE LA GUINGUETA
ÀMBIT DE BADALONA PRÒSPERA
I SOSTENIBLE
Data: 13-02-17
Es pot omplir la següent taula i/o adjuntar una memòria explicativa.

Horari i

Nombre de

durada de

vegades que es

l’activitat

farà (cops/any)

Exemple:

Exemple:

Espectacle de

18h, 1 hora

Activitat a
ofertar

Breu descripció de

Públic al qual es

Mitjans humans i

l’activitat

dirigeix

materials a utilitzar

Exemple:

Exemple:

Exemple:

Exemple:

1/setmana

Trucs de màgia

Famílies i nens

Persona que farà

màgia

relacionat amb el mar

l’activitat

Nom i signatura de l’adjiudicatari.

23

CL_2021_09_SE

ANNEX XI.

PRÀCTIQUES ALIMENTÀRIES i SANITÀRIES

PRÀCTIQUES ALIMENTÀRIES i SANITÀRIES
ÀREA DE BADALONA PRÒSPERA I
SOSTENIBLE
Data: 13-02-17

CUINA

▪

Tots els estris i envasos que entren en contacte amb els aliments han de ser aptes per a
ús alimentari. El símbol que els distingeix és

▪

Dins les neveres i congeladors cal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

▪

.

Fer ús de materials de fàcil neteja i desinfecció.
Disposar de la il·luminació protegida.
En les neveres, evitar la contaminació encreuada ubicant els aliments cuits a la part
superior i els aliments crus a la part inferior.
Mantenir ordre i estiba correctes.
Identificar els aliments, principalment en els congeladors, indicant nom del producte i
data de caducitat.
Protegir correctament els aliments amb film, tuppers o bosses d’ús alimentari.
Retirar les llaunes obertes i els embolcalls de cartró.
Mantenir un correcte estat de neteja i estar lliures de gruix de gel.
Capacitat frigorífica suficient pel volum d’activitat.

Utilitzar paper d’un sol ús sempre que sigui possible per a totes les accions de neteja i
assecat. Quan s’hagin de portar a terme accions de neteja que inevitablement necessiten
fer-se amb draps tèxtils, aquests han de ser de microfibra i han de netejar-se al finalitzar
la tasca. La neteja pot ser a la rentadora o bé manual. La higiene manual dels draps
tèxtils ha fer-se seguint aquests passos:
•
•
•
•
•

Netejar el drap amb aigua calenta corrent i un producte desengreixant per retirar tota
la brutícia. Repetir aquesta acció tantes vegades com sigui necessari.
Esbandir.
Submergir el drap en aigua freda i lleixiu no més de 10 minuts, ja que passat aquest
temps el lleixiu s’evapora.
Esbandir.
Estendre fins el seu assecat total.

▪

Per al desenvolupament de la tasca dins la guingueta cal disposar d’una indumentària
d’ús exclusiu. Aquesta ha de guardar-se en un lloc net entre torn i torn, i a més a més,
s’ha de posar just abans d’iniciar el torn i mai portar-la posada des de casa.

▪

Els estris (pinces, tisores, pinzells, ganivets, etc.), equips de treball (microones, talladora
d’embotits, sandwitchera, etc.) i de servei (vaixella i coberts) han de mantenir-se en
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unes correctes condicions de neteja. Els estris a més, han de guardar-se en un lloc net i
tancat.
▪

Cal evitar la presència d’elements aliens a l’activitat (pilotes, para-sols, bicicletes, etc.).

▪

Els vegetals de consum en cru s’han d’higienitzar amb lleixiu d’ús alimentari i només
utilitzar ou cru en elaboracions que assoleixin una temperatura de 75ºC. No s’utilitzarà
ou cru en l’elaboració de salses, maioneses, cremes, etc.

▪

Les superfícies de tall no poden ser de fusta.

▪

L’extensió per ubicar la barbacoa ha d’estar aïllada del públic amb parets o separacions
fixes de materials de fàcil neteja i desinfecció, no porosos i que no transfereixin partícules
als aliments. En aquest espai cal disposar d’una taula per la manipulació de material de
fàcil neteja i desinfecció, no porós i que no transfereixi partícules als aliments, a més
d’una pica de manipulació propera (s’accepta que sigui la de la cuina).

BAR
▪

Tots els estris i envasos que entren en contacte amb els aliments han de ser aptes
per a ús alimentari. El símbol que els distingeix és

▪

Dins les neveres i congeladors cal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

▪

fer ús de materials de fàcil neteja i desinfecció.
disposar de la il·luminació protegida.
en les neveres, evitar la contaminació encreuada ubicant els aliments cuits a la
part superior i els aliments crus a la part inferior.
mantenir ordre i estiba correctes.
identificar els aliments, principalment en els congeladors, indicant nom del
producte i data de caducitat.
protegir correctament els aliments amb film, tuppers o bosses d’ús alimentari.
retirar les llaunes obertes i els embolcalls de cartró.
mantenir un correcte estat de neteja i estar lliures de gruix de gel.
capacitat frigorífica suficient pel volum d’activitat.

Utilitzar paper d’un sol ús sempre que sigui possible per a totes les accions de neteja i
assecat. Quan s’hagin de portar a terme accions de neteja que inevitablement
necessiten fer-se amb draps tèxtils, aquests han de ser de microfibra i han de
netejar-se al finalitzar la tasca. La neteja pot ser a la rentadora o bé manual. La
higiene manual dels draps tèxtils ha fer-se seguint aquests passos:
•
•
•
•
•

▪

.

netejar el drap amb aigua calenta corrent i un producte desengreixant per retirar
tota la brutícia. Repetir aquesta acció tantes vegades com sigui necessari.
Esbandir.
Submergir el drap en aigua freda i lleixiu no més de 10 minuts, ja que passat
aquest temps el lleixiu s’evapora.
Esbandir.
Estendre fins el seu assecat total.

Per al desenvolupament de la tasca dins la guingueta cal disposar d’una indumentària
d’ús exclusiu. Aquesta ha de guardar-se en un lloc net entre torn i torn, i a més a
més, s’ha de posar just abans d’iniciar el torn i mai portar-la posada des de casa.
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▪

Els estris (pinces, tisores, pinzells, ganivets, etc.), equips de treball (microones,
talladora d’embotits, sandwitchera, etc.) i de servei (vaixella i coberts) han de
mantenir-se en unes correctes condicions de neteja. Els estris a més han de guardarse en un lloc net i tancat.

▪

Cal evitar la presència d’elements aliens a l’activitat (pilotes, para-sol, bicicletes,
etc.).

▪

Els vegetals de consum en cru s’han d’higienitzar amb lleixiu d´ús alimentari i només
utilitzar ou cru en elaboracions que assoleixin una temperatura de 75ºC. No
s’utilitzarà ou cru en l’elaboració de salses, maioneses, cremes, etc.

▪

Les superfícies de tall no poden ser de fusta.

MAGATZEM
L’espai destinat a l’emmagatzematge de begudes i productes no refrigerats (aliments,
begudes, envasos, tovallons, vaixella d’un sol ús, etc) ha de:
•
•
•
•
▪

Estar protegit de factors contaminants.
Presentar un ordre i estiba correctes.
Utilitzar materials de fàcil neteja i desinfecció, no porosos i que no transfereixin
partícules.
Alçar del terra un mínim de 15 cm, amb la finalitat de facilitar la neteja i dificultar
l’accés de plagues.
Cal evitar la presència d’elements aliens a l’activitat (pilotes, para-sols, bicicletes,
etc.).

NOTA: A les presents normes s’incorporaran totes les mesures sanitàries d’obligat o
recomanat compliment per les autoritats sanitàries pels efectes de la pandèmia
COVID-19.

26

CL_2021_09_SE

ANNEX XII. LOGO PLATGES DE BADALONA
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