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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER LA LICITACIÓ DE LES OCUPACIONS
D’ACTIVITAT DE RESTAURACIÓ EN ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ DE DOMINI
PÚBLIC AL PASSEIG MARÍTIM DE CUNIT PER LA TEMPORADA DE BANY DE 2017
1. OBJECTE DE L’AUTORITZACIÓ:
Aquest Plec té per objecte la regulació de la licitació, efectes i extinció de les autoritzacions de
l’explotació de les activitats de restauració que se situaran en zona de servitud de protecció en
l’àmbit del Passeig Marítim de Cunit per la temporada de bany de 2017.
L’òrgan competent en la gestió del domini públic marítimo-terrestre és la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament d’acord
amb la legislació vigent, exerceix la funció de vincle entre l’administració competent i l’usuari,
efectuant la tramitació administrativa de la licitació.
Independentment de l’autorització de la concessió, les activitats de platja hauran d’estar
sotmeses a la llicència municipal d’activitats de temporada a la zona litoral.

Aquest plec de condicions regularà únicament la tramitació, licitació i concessió de les
ocupacions de temporada en l’àmbit de la zona de servitud de protecció per les activitats de
restauració amb els mòduls o remolcs d’activitats a instal·lar al Passeig Marítim.
En aquest plec es detallaran les característiques tècniques que han de donar compliment les
activitats i instal·lacions per tal d’ajustar-se al Pla d’Usos i Serveis de temporada pel període
de 2017-2021.
La temporada i període d’ocupació de les instal·lacions serà per la temporada de bany de
2017 durant el període establert per les ocupacions en zona de servitud del Pla d’Usos i
Serveis de temporada i que serà de l’1 de maig al 30 de setembre de 2017.
Els licitadors hauran d’acreditar, com a solvència tècnica, haver efectuat l’explotació de
l’activitat a la que opta a la zona litoral, almenys durant un mínim de 3 mesos.
2. INSTAL·LACIONS I IMPORT DE LICITACIÓ:
El preu mínim de licitació s’ha computat en funció del tipus d’instal·lació, magnitud, costos
directes i indirectes que pot tenir, grau de concurrència en funció de la zona, sempre tenint en
compte que es troba en zona de servitud i que no està subjecte a cànon d’ocupació de domini
públic.
El preu de sortida que s’indica a continuació, en concepte de cànon d’explotació, és per cada
instal·lació i únic per tota la temporada. A continuació es detallen les instal·lacions que sortiran
a licitació son les que es detallen:
PLATJA DE CUNIT LLEVANT
ACTIVITAT
Venda d’entrepans, menjars cuinats
Xurreria
Gelateria i/o iogurteria

CODI
AC07
AC08
AC09

UBICACIÓ
Entre espigó 3 i 4
Entre espigó 3 i 4
Entre espigó 3 i 4

IMPORT
500 €
500 €
500 €
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D’acord amb el Pla d’Usos i Serveis per la temporada de bany pel període 2017-2021, aprovat
pel Ple de la Corporació al gener de 2017 i en fase de tramitació de l’autorització per l’òrgan
competent de la Generalitat de Catalunya .

PLATJA DE CUNIT PONENT
ACTIVITAT
Creperia
Xurreria
Creperia
Iogurteria i/o gelateria
Venda d’entrepans, menjars cuinats

CODI
AC01
AC03
AC04
AC05
AC06

UBICACIÓ
Espigó 1
Espigó 1
Espigó 2
Espigó 2
Espigó 2

IMPORT
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €

3. TERMINI DE L’AUTORITZACIÓ:
El període de les autoritzacions per la de temporada de bany de 2017 serà de 1 de maig a 30
de setembre, per a totes les instal·lacions.
La vigència de l’autorització serà per una temporada. No hi ha opció a pròrroga.
4. REQUERIMENTS COMUNSPER TOTES LES ACTIVITATS
Es preveu la instal·lació de 8 mòduls o remols per desenvolupar activitats comercials, al llarg
del passeig marítim, a situar en zona de servitud de protecció.
Per a tots els casos l’ocupació màxima de la instal·lació serà de 30 m 2 de superfície,
consistents en un mòdul, caseta o remolc, així com una reserva d’espai per posar taules i
cadires fins al màxim detallat de 30 m2 per cada activitat.
Per a totes les instal·lacions el període d’instal·lació i explotació serà de 5 mesos, entre 1 de
maig a 30 de setembre i per 30 m 2, independentment que s’ocupi menys superfície o menys
dies.
En cap cas s’autoritzarà l’activitat en carpes, tendals o a l’aire lliure.

Les instal·lacions hauran d’estar homologades i complir tot els deures normatius i tècnics per
realitzar l’activitat a que opten a explotar.
Els titulars de les explotacions hauran de fer-se càrrec de les taxes i canons que es puguin
derivar de la seva explotació.
L’explotador haurà de gestionar els residus adequadament, estant obligat a dipositar els
residus de manera selectiva i a satisfer el preu públic corresponent a la gestió de residus
d’acord amb el reglament 9.31 de residus municipals pel que correspondrà aplicar el preu
públic 4.4 pel servei de recollida de residus d’activitats econòmiques, durant el període que
estigui instal·lada l’activitat.
Així mateix el titular de l’activitat haurà de mantenir la zona neta, en bones condicions i
gestionant adequadament els olis generats, si és el cas.
El titular de l’explotació haurà de donar compliment a la normativa de soroll, d’acord amb el
decret 176/2009 pel qual s’aprova el reglament que desplega la Llei 16/2002 i l’ordenança
municipal de soroll i vibracions.
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L’horari d’obertura de les instal·lacions quedarà fixat d’acord amb la proposta que faci cada
licitador, però haurà d’estar comprés entre les 9h. del matí i la 1:30h. de la nit, de diumenge a
dijous i fins les 2:00h. els divendres, dissabtes i vigílies de festius.

El titular de l’activitat podrà posar música a l’interior del mòdul o del remolc, però en cap cas
podrà posar equips de so i altaveus a l’exterior.
El licitador haurà de tenir la corresponent assegurança de responsabilitat civil i tot els
permisos sanitaris i de manipulació d’aliments que fixi la normativa.
5. ACTIVITATS OFERTADES
Les activitats que s’ofertaran en el procés de licitació seran les que s’han detallat en el punt 2,
amb la informació específica de cadascuna que es descriu a continuació:
5.1 XURRERIA
Es preveu la instal·lació de dues zones per l’explotació de l’activitat destinada a xurreria.
5.1.1 Xurreria espigó 1
Es troba identificada en el Pla d’Usos, amb codi AC03, s’instal·larà a la platja de Cunit Ponent,
en l’àmbit de l’espigó 1, al Passeig Marítim entre els carrers Vendrell i Av Juli Cèsar. La
ubicació es troba fixada en la cartografia del Pla d’Usos i que s’inclou com un annex a
l’expedient.
Independentment del cànon fixat en el punt 2, es girarà una liquidació addicional de 475 €, per
tota la temporada, en concepte de connexió elèctrica, consums, i manteniment de la via
pública. L’ajuntament cedirà la connexió elèctrica en el punt que fixin els serveis tècnics
municipals, facilitant la presa de corrent on l’adjudicatari s’haurà de connectar. El cable i
l’endoll aniran a càrrec de l’adjudicatari, així com les actuacions que facin falta per la seva
connexió al punt que indiquin els serveis tècnics.
5.1.2 Xurreria c/. Estació

L’Ajuntament no facilitarà la connexió elèctrica per aquesta instal·lació, que juntament amb els
consums, aniran a càrrec del licitador; havent de fer tots els tràmits davant l’operador elèctric.
Es fa constar que hi ha un punt de connexió al C/ Estació, que no és de titularitat municipal,
però que consta que disposa de corrent, on el licitador s’haurà de connectar, tramitant i
costejant totes les despeses de connexió i consums.
5.2 GELATERIA I/O IOGURTERIA
Es preveu la instal·lació de dues zones per l’explotació d’una activitat destinada a gelateria i/o
iogurteria.
5.2.1 Gelateria i/o iogurteria espigó 2
Es troba identificada en el Pla d’Usos, amb codi AC05, s’instal·larà a la platja de Cunit Ponent
l’àmbit de l’espigó 2, al Passeig Marítim entre els carrers Sorres i Stuttgart. La ubicació es
troba fixada en la cartografia del Pla d’Usos i que s’inclou com un annex a l’expedient.
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Es troba identificada en el Pla d’Usos, amb codi AC08, s’instal·larà a la platja de Cunit Llevant,
entre els espigons 3 i 4 , en el Passeig Marítim al cantó de llevant del C/. de l’estació. La
ubicació es troba fixada en la cartografia del Pla d’Usos i que s’inclou com un annex a
l’expedient.

Independentment del cànon, fixat en el punt 2, es girarà una liquidació addicional de 475 €,
per tota la temporada, en concepte de connexió elèctrica, consums, i manteniment de la via
pública. L’ajuntament cedirà la connexió elèctrica en el punt que fixin els serveis tècnics
municipals, facilitant la presa de corrent on l’adjudicatari s’haurà de connectar.
El cable i l’endoll aniran a càrrec de l’adjudicatari, així com les actuacions que facin falta per la
seva connexió al punt que indiquin els serveis tècnics.
5.2.2 Gelateria / iogurteria c/. Estació
Es troba identificada en el Pla d’Usos, amb codi AC09, s’instal·larà a la platja de Cunit Llevant
en l’àmbit que se situa entre els espigons 3 i 4, al Passeig Marítim, al cantó de llevant del C/.
de l’estació. La ubicació es troba fixada en la cartografia del Pla d’Usos i que s’inclou com un
annex a l’expedient.
L’Ajuntament no facilitarà la connexió elèctrica per aquesta instal·lació que juntament amb els
consums, aniran a càrrec del licitador; havent de fer totes les gestions davant l’operador
elèctric.
Es fa constar que hi ha un punt de connexió al C/. Estació, que no és de titularitat municipal,
però que consta que disposa de corrent, on el licitador s’haurà de connectar, tramitant i
costejant totes les despeses de connexió i consums.
5.3 CREPERIA
Es preveu la instal·lació de dues zones per l’explotació d’una activitat destinada a creperia.
5.3.1 Creperia espigó 1

Independentment del cànon fixat en el punt 2, es girarà una liquidació addicional de 475 €, per
tota la temporada, en concepte de connexió elèctrica, consums, i manteniment de la via
pública. L’ajuntament cedirà la connexió elèctrica en el punt que fixin els serveis tècnics
municipals, facilitant la presa de corrent on l’adjudicatari s’haurà de connectar. El cable i
l’endoll aniran a càrrec de l’adjudicatari, així com les actuacions que facin falta per la seva
connexió al punt que indiquin els serveis tècnics.
5.3.2 Creperia espigó 2
Es troba identificada en el Pla d’Usos, amb codi AC04, s’instal·larà a la platja de Cunit Ponent
l’àmbit de l’espigó 2, al Passeig Marítim entre els carrers Sorres i Stuttgart. La ubicació es
troba fixada en la cartografia del Pla d’Usos i que s’inclou com un annex a l’expedient.
Independentment del cànon, fixat en el punt 2, es girarà una liquidació addicional de 475 €,
per tota la temporada, en concepte de connexió elèctrica, consums, i manteniment de la via
pública. L’ajuntament cedirà la connexió elèctrica en el punt que fixin els serveis tècnics
municipals, facilitant la presa de corrent on l’adjudicatari s’haurà de connectar. El cable i
l’endoll aniran a càrrec de l’adjudicatari, així com les actuacions que facin falta per la seva
connexió al punt que indiquin els serveis tècnics.
5.4 VENDA D’ENTREPANS I/O MENJARS CUINATS
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Es troba identificada en el Pla d’Usos, amb codi AC01, s’instal·larà a la platja de Cunit Ponent,
en l’àmbit de l’espigó 1, al Passeig Marítim entre els carrers Vendrell i Av Juli Cèsar. La
ubicació es troba fixada en la cartografia del Pla d’Usos i que s’inclou com un annex a
l’expedient.

Es preveu la instal·lació de dues zones per l’explotació d’una activitat destinada a la venda
d’entrepans, frankfurts i/o menjars cuinats.
5.4.1 Venda d’entrepans i/o menjars cuinats espigó 2
Es troba identificada en el Pla d’Usos, amb codi AC06, s’instal·larà a la platja de Cunit Ponent
l’àmbit de l’espigó 2, al Passeig Marítim entre els carrers Sorres i Stuttgart. La ubicació es
troba fixada en la cartografia del Pla d’Usos i que s’inclou com un annex a l’expedient.
Independentment del cànon, fixat en el punt 2, es girarà una liquidació addicional de 475 €,
per tota la temporada, en concepte de connexió elèctrica, consums, i manteniment de la via
pública. L’ajuntament cedirà la connexió elèctrica en el punt que fixin els serveis tècnics
municipals, facilitant la presa de corrent on l’adjudicatari s’haurà de connectar. El cable i
l’endoll aniran a càrrec de l’adjudicatari, així com les actuacions que facin falta per la seva
connexió al punt que indiquin els serveis tècnics.
5.4.2 Venda d’entrepans i/o menjars cuinats c/. Estació
Es troba identificada en el Pla d’Usos, amb codi AC07, s’instal·larà a la platja de Cunit Llevant
en l’àmbit que se situa entre els espigons 3 i 4, al Passeig Marítim, al cantó de llevant del C/.
de l’estació. La ubicació es troba fixada en la cartografia del Pla d’Usos i que s’inclou com un
annex a l’expedient.
L’Ajuntament no facilitarà la connexió elèctrica per aquesta instal·lació que juntament amb els
consums, aniran a càrrec del licitador; havent de fer totes les gestions davant l’operador
elèctric.
Es fa constar que hi ha un punt de connexió al C/. Estació, que no és de titularitat municipal,
però que consta que disposa de corrent, on el licitador s’haurà de connectar, tramitant i
costejant totes les despeses de connexió i consums.
6. MARC JURÍDIC DE L’AUTORITZACIÓ
L’autorització es regirà per:

 La vigència i ineficàcia de l’autorització que s’atorgui restarà subordinada i condicionada a
allò que es disposa la Llei de Costes i el seu reglament que la desplega.

 El Pla d’Usos i Serveis de temporada pel període 2017-2021, aprovat pel Ple de la
Corporació, sotmès a l’autorització pel Departament de Territori i Sostenibilitat i per les
condicions generals i particulars que s’estableixin en l’autorització.
L’autorització s’entén atorgada sens perjudici de tercers i de qualsevol autorització exigible
per les Administracions Estatal i Autonòmica.
7. INSTAL·LACIÓNS, MATERIALS, LLOCS I SUPERFÍCIE
Les instal·lacions a licitar seran les regulades en la proposta del Pla d’Usos i Serveis de
temporada i en aquest mateix plec de condicions.
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 Plecs de condicions administratives i tècniques.

La ubicació dels elements i instal·lacions, així com el desenvolupament del respectiu servei,
s’efectuarà dins l’espai assenyalat en la cartografia del Pla d’Usos i el que estableixin els
serveis tècnics municipals.
La superfície a ocupar està regulada en el Pla d’Usos i aquets Plec de Condicions i no podran
ser incrementades. Cas que es produeixi un excés d’ocupació, aquesta es liquidarà segons
les inspeccions efectuades computant el cànon per la superfície ocupada i per tot el període
d’ocupació.
8. CRITERIS DE VALORACIÓ
La mesa de contractació valorarà les proposicions presentades d’acord amb els criteris que
serviran de base per a l’adjudicació del concurs seran els següents:
8.1 Criteris d’aplicació automàtica. 80 punts
Preu de licitació. Millora del cànon establert de 500 € per l’ocupació, fixat en el punt 2 del
present plec, d’acord amb el següent procediment:
“Es puntuaran amb 0 punts aquelles empreses que no millorin el cànon establert en el present plec. Les
empreses que presentin la millor proposta econòmica se’ls atorgarà la màxima puntuació. La resta de
propostes seran valorades de forma proporcional de conformitat amb la següent formula:
1.
2.
3.

Per cada oferta es calcularà el “diferencial”, essent el diferencial:
“diferencial” = (preu licitació – preu ofertat)
al millor diferencial se li atorgaran 80 punts
la resta d’ofertes se li atorgaran els punts aplicant la següent formula:
(80 / millor diferencial) x diferencial oferta x”

8.2. Criteris subjectes a judici valor: 20 punts

a) Model de la instal•lació per a la prestació del servei amb descripció física del model
(materials…) i document fotogràfic del mateix.
Es valorarà la utilització de materials reciclables en la instal·lació per a la prestació del
servei així com el disseny (estructura lleugera, integrada a l’àmbit….) – fins a un màxim
5 punts –
b) Mitjans personals i materials dels que disposarà per a la prestació del servei, indicant
acuradament el material que utilitzarà per a la prestació del servei, així com el personal
indicant la categoria del personal, tipus de contracte i duració del mateix.
Es valorarà especialment la contractació de persones aturades per a la prestació del
servei, així com i pel que fa als materials per a la prestació del servei la utilització de
maquinaria de nova adquisició per a la prestació del servei – fins a un màxim de 5
punts –
c) Mitjans a emprar pel licitador per garantir la qualitat dels serveis i una eficaç gestió
econòmica i medi ambiental (separació selectiva dels residus, instal·lació de sistemes
de captació d’energia solar per auto-alimentar-se…) – fins a un màxim de 4 punts –
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Es valorarà la proposició presentada corresponent a la memòria o projecte de l’activitat a
desenvolupar. Fins a 20 punts. Es valoraran els elements instal·lats, l’horari proposat, l’activitat
a desenvolupar, el públic objectiu i l’atractiu que pugui tenir per desenvolupar el turisme a
Cunit.

d) Pla d’explotació, indicant els períodes, dies i horaris d’obertura, i pla de manteniment i
conservació de la instal•lació, havent d’indicar la quantitat que dedicaran a aquest
darrer concepte. – fins a un màxim de 4 punts –
e) Compromisos especials i millores relacionades amb l’objecte del contracte – fins a un
màxim de 2 punts –

9. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Es presentarà en el sobre B el projecte o memòria de l’activitat a detallar, incloent la proposta
d’horaris a efectuar el tipus d’activitat i com es pensa desenvolupar, públic a que va adreçada,
així com els aspectes valorables inclosos en la memòria i detallats en el punt 8.2.
Es presentarà en el sobre C la proposta econòmica del cànon en concepte d’explotació, a
satisfer a l’Ajuntament per portar a terme l’activitat, independentment del cànon del serveis de
costa si s’escau.
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Document signat electrònicament a Cunit en data corrent.

