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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR L’EXPLOTACIÓ
MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DELS SERVEIS DE TEMPORADA A
LES PLATGES I MAR TERRITORIAL DEL TERME MUNICIPAL DE SANT CARLES
DE LA RÀPITA
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Stecn-jbo
Gestiona 276/2019 A144.00

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
1. Objecte

És objecte del contracte l’explotació, mitjançant concessió administrativa, dels serveis
de temporada a les platges i mar territorial del terme municipal de Sant Carles de
Ràpita.
L’adjudicació es portarà per lots, poden licitar per un dels lots o bé per dos o més d’ells
conjuntament, essent la seva relació i ubicació la següent:
Taula 1
Tipus
d'activitat

Situació
coordenad
es UTM
referides a
ETRS89

Lo E 0
t 2 N 2 Escola nàutica
Lo E 0
t 3 N 3 Escola nàutica
Lo E 0
t 4 N 4 Escola nàutica
Lo E 0
t 5 N 5 Escola nàutica
Platja de Garbí
Lo G 0
t 6 U 1 Guingueta
Lo G 0
t 7 A 1 Gàndules
T 0
N 1 Tendals
Lo G 0
t 8 U 2 Guingueta
Lo G 0
t 9 A 2 Gàndules
T 0
N 2 Tendals
Lo
t
10
Lo
t
11

G 0
U 3 Guingueta
G 0
A 3 Gàndules
T 0
N 3 Tendals

Lo
t
12
Lo
t

L
V
L
V

0
2
0
3

Embarcacions
sense motor
Embarcacions
sense motor

4.49
9.66
1
4.49
9.66
1
4.50
0.02
3
4.49
9.85
1
4.49
9.80
4
4.49
9.75
6

296
.47
0
296
.48
3
296
.48
3
296
.37
1
296
.35
4
296
.35
4
296
.25
1
296
.25
7
296
.25
7
296
.39
7
296
.40

4.49
8.72
3
4.49
8.68
6
4.49
8.68
6
4.49
8.70
2
4.49
8.66
3
4.49
8.66
3
4.49
8.66
6
4.49
8.63
5
4.49
8.63
5
4.49
8.67
7
4.49
8.67
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.78
7
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.78
7
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.98
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5
308
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6
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.84
6
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Lo
t1 G 1
U 0 Guingueta

INFORME TECNIC

Platja del
Trabucador

G 0
U 5 Guingueta
G 0
A 5 Gàndules
T 0
N 5 Tendals
Platja de
l'Aiguassera

Lo
t
G 0
19 U 6 Guingueta
Platja del Far
Lo
t
L 0 Embarcacions
20 V 5 sense motor
Platja de les
Delícies
Lo
t
G 0
21 U 7 Guingueta
Lo
t
G 0
22 A 6 Gàndules
T 0
N 6 Tendals
Lo
t
23
Lo
t
24
Lo
t
25

G 0
U 8 Guingueta
G 0
A 7 Gàndules
L 0 Embarcacions
V 6 sense motor
Platja del Suís

Lo
t
G 0
26 U 9 Guingueta

296
.11
4
296
.11
0
296
.11
0

4.49
8.49
9
4.49
8.47
5
4.49
8.47
5

295
.93
0
295
.92
6
295
.92
6

4.49
8.29
8
4.49
8.26
3
4.49
8.26
3

295
.82
4

4.49
8.16
5

295
.67
2

4.49
7.95
8

295
.61
0
295
.58
7
295
.57
4
295
.51
6
295
.53
7
295
.51
2

4.49
7.91
7
4.49
7.88
3
4.49
7.88
1
4.49
7.86
9
4.49
7.85
7
4.49
7.84
7

295
.38
2

4.49
7.67
5

2. Superfície, durada i cànon de les activitats
La superfície d’ocupació autoritzada, durada, i cànon de les activitats d’explotació
comercial serà:
Lot 1: GU-10 i EN-01 - Platja del Trabucador


Superfície: 20 m2 Guingueta + 50 m2 Terrassa + 30 m2 Escola nàutica,
total de 100 m2
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T 0
N 4 Tendals
Platja del Capri

4
296
.14
7
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13
Lo
Altres
t
A 0 explotacions
14 C 1 comercials
Platja dels Hortets
Lo
t
G 0
15 U 4 Guingueta
Lo
t
G 0
16 A 4 Gàndules



Durada: 5,5 mesos (de 14 d’abril al 30 de setembre)



Tipus mínim licitació: 3.247,75 €

Lot 2: EN-02 – Platja del Trabucador


Superfície: 20 m2 Escola nàutica



Durada: 5,5 mesos (de 14 d’abril al 30 de setembre)



Tipus mínim licitació: 114,40 €

Lot 3: EN-03 – Platja del Trabucador


Superfície: 20 m2 Escola nàutica



Durada: 5,5 mesos (de 14 d’abril al 30 de setembre)



Tipus mínim licitació: 114,40 €



Durada: 5,5 mesos (de 14 d’abril al 30 de setembre)



Tipus mínim licitació: 114,40 €

Lot 5: EN-05 – Platja del Trabucador


Superfície: 20 m2 Escola nàutica



Durada: 5,5 mesos (de 14 d’abril al 30 de setembre)



Tipus mínim licitació: 114,40 €

Lot 6: GU-01 – Platja de Garbí


Superfície: 20 m2 Guingueta + 94 m2 Terrassa, total de 114 m2



Durada: Guingueta 4 mesos (de l’1 de juny al 30 de setembre)



Tipus mínim licitació: 3.643,44 €

Lot 7: GA-01 i TN-01 – Platja de Garbí


Superfície: 30 m2 Gandules +20 m2 Tendals, total de 50 m2



Durada:3 mesos (del 15 de juny al 15 de setembre)



Tipus mínim licitació: 69,00 €

Lot 8: GU-02 – Platja de Garbí


Superfície: 20 m2 Guingueta + 69 m2 Terrassa, total de 89 m2



Durada: Guingueta 5,5 mesos (del 14 d’abril al 30 de setembre)



Tipus mínim licitació: 3.911,11 €

Lot 9: GA-02 i TN-02 – Platja de Garbí


Superfície: 40 m2 Gandules +20 m2 Tendals, total de 60 m2



Durada: 3 mesos (del 15 de juny al 15 de setembre)



Tipus mínim licitació: 82,80 €
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Lot 4: EN-04 – Platja del Trabucador

Lot 10: GU-03 – Platja de Garbí


Superfície: 20 m2 Guingueta + 4 m2 Magatzem +100 m2 Terrassa, total de
124 m2



Durada: 4 mesos (de l’1 de juny al 30 de setembre)



Tipus mínim licitació: 3.963,04 €

Lot 11: GA-03 i TN-03 – Platja de Garbí


Superfície: 50 m2 Gandules + 40 m2 Tendals, total de 90 m2



Durada: 3 mesos (del 15 de juny al 15 de setembre)



Tipus mínim licitació: 124,20 €
Superfície: 40 m2 Lloguer d’embarcacions sense motor



Durada: 3 mesos (del 15 de juny al 15 de setembre)



Tipus mínim licitació: 124,80 €

Lot 13: LV-03 – Platja de Garbí


Superfície: 70 m2 Lloguer d’embarcacions sense motor



Durada: 3 mesos (del 15 de juny al 15 de setembre)



Tipus mínim licitació: 218,40 €

Lot 14: AC-01 – Platja de Garbí


Superfície: 60 m2 Parada de venda de productes artesanals



Durada: 4 mesos (de l’1 de juny al 30 de setembre)



Tipus mínim licitació: 110,40 €
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INFORME TECNIC

Lot 12: LV-02 – Platja de Garbí



Superfície: 20 m2 Guingueta + 80 m2, total de 100 m2



Durada: 4 mesos (de l’1 de juny al 30 de setembre)



Tipus mínim licitació: 3.196,00 €

Lot 16: GA-04 i TN-04 – Platja dels Hortets


Superfície: 30 m2 Gandules + 20 m2 Tendals, total de 50 m2



Durada: 3 mesos (del 15 de juny al 15 de setembre)



Tipus mínim licitació: 69,00 €

Lot 17: GU-05 – Platja del Capri


Superfície: 20 m2 Guingueta + 54 m2 Terrassa, total de 74 m2



Durada: 4 mesos (de l’1 de juny al 30 de setembre)



Tipus mínim licitació: 2.365,04 €

Lot 18: GA-05 i TN-05 – Platja del Capri


Superfície: 16 m2 Gandules +20 m2 Tendals, total de 36 m2
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Lot 15: GU-04 – Platja dels Hortets



Durada: 4 mesos (de l’1 de juny al 30 de setembre)



Tipus mínim licitació: 49,68 €

Lot 19: GU-06 – Platja de l’Aiguassera


Superfície: 20 m2 Guingueta + 84 m2 Terrassa, total de 104 m2



Durada: Guingueta 5 mesos (de l’1 de maig al 30 de setembre)



Tipus mínim licitació: 4.154,80 €

Lot 20: LV-05 – Platja del Far


Superfície: 40 m2 Lloguer d’embarcacions sense motor



Durada: 3 mesos (del 15 de juny al 15 de setembre)



Tipus mínim licitació: 124,80 €



Durada: Guingueta 4 mesos (de l’1 de juny al 30 de setembre



Tipus mínim licitació: 2.397,00 €

Lot 22: GA-06 i TN-06 – Platja de les Delícies


Superfície: 20 m2 Gandules + 40 m2 Tendals, total de 60 m2



Durada: 3 mesos (del 15 de juny al 15 de setembre)



Tipus mínim licitació: 82,80 €

Lot 23: GU-08 – Platja de les Delícies


Superfície: 20 m2 Guingueta + 100 m2 Terrassa, total de 120 m2



Durada: Guingueta 4 mesos (de l’1 de juny al 30 de setembre)



Tipus mínim licitació: 3.835,20 €

Lot 24: GA-07 – Platja de les Delícies


Superfície: Gandules, total de 20 m2



Durada: Guingueta 3 mesos (del 15 de juny al 15 de setembre)



Tipus mínim licitació: 27,60 €

Lot 25: LV-06 – Platja de les Delícies


Superfície: 15 m2 Lloguer d’embarcacions sense motor



Durada: 3 mesos (del 15 de juny al 15 de setembre)



Tipus mínim licitació: 46,80 €

Lot 26: GU-09 – Platja del Suís


Superfície: 20 m2 Guingueta + 60 m2 Terrassa, total de 80 m2



Durada: 5,5 mesos (del 14 d’abril al 30 de setembre)



Tipus mínim licitació: 3.515,60 €
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Lot 21: GU-07 – Platja de les Delícies

L’adjudicatari estarà obligat a posar en funcionament els serveis que s’indiquen per
donar servei als usuaris de la platja.
Total la inversió i les despeses d’aquestes instal·lacions seran per compte dels
adjudicataris.
La ubicació concreta es detalla a la “Taula 1” i també als plànols d’emplaçament que
figuren com annex II.
Aquest emplaçament podrà ser modificat segons assenyali l’Ajuntament, abans o
durant la temporada, per causa justificada, d’interès públic i/o per donar compliment a
les especificacions del Pla d’Usos vigent, sense dret per part de l’adjudicatari a
indemnització per danys emergents, lucre cessant o qualsevol altre concepte. Els
costos de trasllat seran a compte de l’adjudicatari.

1. Aniran a càrrec dels adjudicataris les despeses d’adquisició dels elements
necessaris per a la prestació del servei i la instal·lació dels mateixos, així
com les obres i instal·lacions d’aigua, electricitat i sanejament, manteniment
i consum dels comptadors d’aigua, electricitat i altres serveis en el cas que
siguin necessaris així com del posterior desmuntatge i emmagatzematge de
les instal·lacions i hauran de complir la normativa específica exigible en
cada cas.
2. També aniran a càrrec de l’adjudicatari les despeses derivades de les
comunicacions i/o llicències d’obligada presentació i obtenció per a
l’exercici de l’activitat.
3. Els components i materials a utilitzar seran totalment desmuntables,
quedant totalment prohibit qualsevol element d’obra fixa.
4. Abans d’iniciar la prestació del servei, els tècnics municipals aixecaran
l'oportuna acta de conformitat de les instal·lacions.
5. S’ha d’observar amb la màxima pulcritud l’estat de neteja de les
instal·lacions. A tal efecte, hauran de disposar de papereres de residus i
contenidors de recollida selectiva propis i suficients per l’activitat
desenvolupada. L’obligació de neteja de l’espai públic s’extèn a un radi de
10 m al voltant de l’activitat. Les deixalles que es generin hauran de ser
recollides, enretirades i dipositades en els contenidors de recollida selectiva
instal·lats al carrer.
6. Resta prohibida la instal·lació de publicitat de cap mena a l’àrea autoritzada
per l’activitat.
7. Només s’admeten rètols anunciants propis de l’establiment/instal·lació.
Pàgina 8 de 12
Pl. Carles III, 13 · 43540 Sant Carles de la Ràpita · Tel. 977740100 · ajuntament@larapita.cat · www.larapita.cat

Número : 2019-0031 Data : 19/02/2019

3. Condicions i prescripcions generals relatives a les activitats.

Codi Validació: 9X3ZE5DY2CKTRTJCER5SGFSYG | Verificació: http://santcarlesdelarapita.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 12

Els adjudicataris hauran de renovar el contracte cada any amb l’autorització d’ocupació
que rebi l’Ajuntament des de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
de la Generalitat de Catalunya, amb comunicació prèvia a l’Ajuntament presentant
sol·licitud de pròrroga del mateix. Autorització que s’atorgarà mitjançant resolució de la
Junta de Govern Local prèviament a cada temporada d’estiu, en cas contrari, de no
sol·licitar la pròrroga s’entendrà que renuncia a l’adjudicació efectuada i quedarà
extingit el contracte.

INFORME TECNIC

Els períodes d’inici i finalització que figuren, són per a la temporada 2019 per a cada
instal·lació i no podran ésser modificats. No obstant la data d’inici de la temporada dels
lots corresponents a la platja del Trabucador, Lots 1 a 6, la data d’inici coincidirà
sempre amb la data del diumenge de Rams.

8. El calendari de les diferents ocupacions són les que figuren a l’apartat 2 i no
es podran modificar.
9. L’horari d’obertura estarà comprès entre les 8 del matí i les 23 de la nit
4. Condicions i prescripcions particulars.



Disposarà de servei de WC, i haurà de quedar integrat com a part estructural
de la guingueta i annexat com a unitat independent i amb accés directe des de
l’exterior de la guingueta. Serà d’ús públic i gratuït.



Els pilars, portes i porticons en tots els casos seran de fusta.



Instal·lació elèctrica: Tota la instal·lació elèctrica haurà de complir amb el
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió vigent (2002) i normes
complementàries.



La guingueta estarà situada sobre tarima de fusta per delimitar l’espai a ocupar.
En cap cas la terrassa podrà excedir la superfície autoritzada.



Tots els serveis de taules i les cadires que es disposin a la terrassa han de ser
del mateix model.



Tot el mobiliari s’han de poder apilar, donat que quan el servei estigui tancat al
públic, haurà de ser recollit i arranjat. No es determina una forma o mida
concreta. Requisits mínims:
o

Cadira de tub d'alumini i cargolaria resistent antirovell.

o

Taula amb potes d’alumini i sobre en acer inoxidable o material similar
resistent a la intempèrie.

o

Pel respatller i seient, s’admeten variants que combinin fusta, vímet,
PVC o similars.

o

El mobiliari auxiliar (tamborets, tauletes, etc.) ha de conjuntar
estèticament amb l’àmbit de la terrassa i la guingueta.



La terrassa, podrà comptar amb tendal sense cap tancament lateral. S’ha de
situar sobre una tarima de fusta que delimiti l’espai a ocupar on s’hi permetrà la
instal·lació de taules i cadires. No es permet la instal·lació de taules i cadires
directament sobre la sorra. La superfície de la terrassa no superarà la indicada
a l’apartat 2.



Queda prohibida la publicitat aliena a l’establiment. Aquesta prohibició inclou la
que pugui aparèixer en el mobiliari o altres objectes que puguin proporcionar
els diversos proveïdors.



Els materials de fabricació dels elements d’ombratge poden ser de tela, fibra o
similar. En els seu defecte l’únic material vegetal que s’autoritza és
l’encanyissat.
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L’estructura i composició de la guingueta estarà formada per mòduls o edicles
que formin una unitat. La seva construcció ha de tenir en compte la seva
portabilitat i solidesa quan es trobi en funcionament o quan sigui objecte de
muntatge o desmuntatge i transport. La seva superfície no podrà ser superior a
20 m2.
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Relatives a les guinguetes (GU):

No podran tenir caixes, envasos, etc. plens o buits, banderes, estris de neteja,
ni cap altre mena d’andròmina a la vista de l’usuari.



Llevat que, el bar disposi d’aigua corrent i d’un pla d’evacuació d’aigües
residuals aprovat per l’ajuntament o connexió a la xarxa de clavegueram,
només podrà obtenir llicència per a vendre i servir: gelats, begudes envasades
en plàstic o llauna, cafès i altres productes alimentaris elaborats i envasats en
origen.



Excepcionalment es podran oferir queviures precuinats o cuinats que
provinguin d’un establiment de restauració que disposi de la preceptiva llicència
per desenvolupar aquesta activitat. Aquesta condició haurà de ser degudament
acreditada a requeriment dels serveis d’inspecció en qualsevol moment.



Es permetrà disposar d’una cafetera (petit electrodomèstic) i d’un microones.



Tot el parament (vasos, coberts, platets, etc.) ha de ser material 100%
compostable o en el seu defecte de plàstic i d’un sol ús.



Caldrà tenir ampolles d’aigua d’1,5 litres o volum superior de venda al públic en
general.



Els titulars s’obligaran a complir amb tota la normativa legal pel que respecta a
la conservació i manipulació d’aliments.



La guingueta haurà de disposar de contenidors de recollida selectiva des
residus (paper i cartró, vidre i envasos) a disposició dels usuaris. L’adjudicatari
serà l’encarregat de la recollida amb la freqüència que consideri adient.

Relatives a les escoles nàutiques (EN):


Els adjudicataris de l’explotació de les escoles nàutiques podran instal·lar
banderoles publicitàries de l’escola que representen situades als vèrtexs de la
superfície màxima de 20 m2, el punt central del qual s’assenyala a la “Taula 2”
i/o d’un umbracle tèxtil per a la recepció i aula d’alumnes sobre la sorra.



La instal·lació de les banderoles i/o del umbracle s’haurà de muntar i
desmuntar diàriament.



Hauran de disposar per a cada usuari, armilles salvavides, degudament
homologades, de flotabilitat permanent



En aplicació de l’article 113.9 del Reglament general de costes (RD876/2014),
per a l’explotació comercial d’artefactes flotants, les persones interessades
hauran d’obtenir, prèviament a l’autorització municipal, autorització de
funcionament de la Capitania Marítima.

Relatives a gandules (GA) i tendals (TE):


Tots els elements que composin les diferents instal·lacions han de ser nous per
estrenar la temporada 2019. Tanmateix, s’admetrà materials d’una antiguitat
màxima de 3 anys. En cas que el material sigui de lloguer, el requisit
d’antiguitat serà el mateix. En tots els casos s’haurà d’acreditar mitjançant les
corresponents factures de compra.

Obligacions relatives al material:
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Les deixalles que generi la pròpia activitat no es podran deixar al costat de la
guingueta. Han de ser traslladades i dipositades diàriament als punts de
recollida selectiva que correspongui.

INFORME TECNIC





Les gandules han de ser d’un mateix model, i s’han de poder apilar.



El material dels tendals, els seus suports, cordatges i ancoratges han d’estar
en bones condicions durant tot el període de l’autorització.

Obligacions relatives a l’espai públic:


No es podran col·locar en l’espai inferior a 6 metres mesurats des de la vora
del mar.



La zona de gandules s’ha de separar, al menys, 3 metres de la passera més
propera d’accés a la vora del mar.



Aquest material, fora de l’horari establert d’ocupació, s’ha de recollir, lligar i
assegurar en el lloc autoritzat diàriament, per evitar l’ús indegut per tercers i
facilitar les tasques de neteja de les platges

En condicions meteorològiques adverses, se suspendran tots els serveis en el mar. No
es podran llogar si la bandera d'estat de la mar és vermella.
Obligacions relatives al material:


El personal del servei haurà de dotar-se de telèfon mòbil per connectar-se amb
la policia local, servei de vigilància, salvament i socorrisme, Ajuntament, etc.



Totes les embarcacions hauran d'agrupar-se diàriament i de manera que no
dificulti la neteja de la platja.



Hauran de disposar per a cada usuari, armilles salvavides, degudament
homologades, de flotabilitat permanent.

Obligacions relatives a l’espai públic:


Les instal·lacions han d’ubicar-se annexes a una sortida nàutica abalisada
(canal), ja que serà l’únic lloc d’utilització per a la entrada i sortida, respectant
el dret preferent que tenen els banyistes a la zona per a ells assignada.



És obligació de l’adjudicatari de la instal·lació LV-05 de la platja del Far instal·lar
el canal d’entrada i sortida d’embarcacions.



En cap cas podrà iniciar-se l’activitat prèviament al abalisament dels canals
d’entrada i sortida de les embarcacions i estigui en funcionament el servei de
salvament i socorrisme.



Hauran de tenir cura que la zona quedi neta diàriament.

5. Obligacions de l’adjudicatari.
La persona adjudicatària està obligada a ajustar l’explotació del servei a les
prescripcions assenyalades en aquest plec i al Pla d’Usos i serveis de temporada, així
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En aplicació de l’article 113.9 del Reglament general de costes (RD876/2014), per a
l’explotació comercial d’artefactes flotants, les persones interessades hauran d’obtenir,
prèviament a l’autorització municipal, autorització de funcionament de la Capitania
Marítima.

INFORME TECNIC

El material ha de ser nou per estrenar la temporada 2019. Tanmateix, s’admetrà
materials d’una antiguitat màxima de 5 anys. En cas que el material sigui de lloguer, el
requisit d’antiguitat serà el mateix. En tots els casos s’haurà d’acreditar mitjançant les
corresponents factures de compra.
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Relatives al lloguer d’embarcacions sense motor (LV)

com a prestar el servei de forma continuada dintre del termini de la temporada i
d’acord amb l’horari establert en el Pla d’usos i serveis de temporada de les platges
del municipi de Sant Carles de la Ràpita.
Les zones d’ubicació de les instal·lacions venen delimitades en els plànols de
l’expedient d’autorització dels serveis de temporada.
La persona adjudicatària del servei, no podrà introduir cap modificació pel que fa a les
formes de prestar-lo ni fer-hi obres en les instal·lacions.
Els únics usos permesos en les instal·lacions són els definits en aquestes normes.
Les instal·lacions hauran de ser conservades en un estat perfecte de manteniment,
neteja i higiene, substituint tots els elements necessaris, fins i tot en el cas que el seu
deteriorament sigui motivat per actes de vandalisme.

Tots els subministraments i serveis necessaris per a l’exercici de l’activitat (electricitat,
aigua i connexió a la xarxa de sanejament) aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Anirà a càrrec de l’adjudicatari la neteja de la platja en l’espai ocupat per les seves
instal·lacions i el seu entorn.
Participar i col·laborar en campanyes de sensibilització mediambiental, de prevenció i
civisme, de neteja, de protecció acústica, i en altres tipus d’activitats culturals i/o
esportives organitzades per l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.
El titular de l’activitat respondrà dels excessos d’ocupació respecte la superfície
autoritzada; haurà de retirar immediatament els elements que impliquin l’excés
d’ocupació, i s’haurà de fer càrrec del pagament de les liquidacions i sancions que
eventualment imposin les administracions de l’Estat o Autonòmica tant al propi titular
de l’activitat, com a l’Ajuntament per causa dels incompliments d’aquell. En aquest cas,
l’Ajuntament reclamarà a l’adjudicatari els danys i perjudicis que se li causin, sense
perjudici de practicar la liquidació complementària que en el seu cas procedeixi.
Si a requeriment de l’Ajuntament no es paguen, en el termini de deu dies, les
quantitats corresponents de les indicades al paràgraf anterior, l’Ajuntament les retindrà
de la garantia constituïda i, si aquesta no fos suficient, les exigirà al titular de l’activitat
per la via de constrenyiment.
Si a requeriment no s’efectués la retirada dels elements que suposi l’excés d’ocupació,
els retirarà l’Ajuntament per execució subsidiària i es farà càrrec del cost al
responsable.
En els casos d'incompliment reiterat de les condicions generals per la utilització del
Domini Públic o quan l'adjudicatari les incomplís totalment, es revocarà l'autorització,
sense dret a indemnització per a l’infractor, i amb pèrdua de la garantia definitiva
constituïda.
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Tots els serveis, hauran de disposar de fulls de reclamacions a disposició del públic.

INFORME TECNIC

L’autorització no eximeix el titular de la mateixa de tramitar i regularitzar qualsevol altra
autorització, llicència, o comunicació que correspongui en matèria de l’activitat a
realitzar.
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A cada instal·lació hi haurà exposat al públic l’horari de funcionament, així com una
llista de preus de tots els articles que venguin o de serveis que ofereixin, indicant que
inclouen l’IVA.

