PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’EXPLOTACIÓ DEL
BAR-RESTAURANT DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DE CAN ROCA, A
CASTELLDEFELS

1.

Objecte i abast
L’objecte del contracte és l'atorgament, en règim de concurrència, de la concessió
administrativa de l’explotació del bar-restaurant situat al Complex Esportiu Municipal
de Can Roca, ubicat al carrer Castanyers, i gestionat per l'Ajuntament de Castelldefels,
d'acord amb el que disposen la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques, Decret 336/1988, del 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del Patrimoni dels ens Locals, i Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Aquest és un espai ja existent, però que està sent objecte de reforma per part de
l'Ajuntament.
En el present Plec de Clàusules Tècniques es detalla el nivell de la reforma amb que es
farà entrega del local. Seran a càrrec de l’empresa concessionària les obres necessàries
per a l’adequació de l’espai i les instal·lacions a les necessitats per a la realització de
l’explotació.

2.

Prescripcions tècniques per la legalització de l’activitat

L’empresa adjudicatària haurà de generar un Projecte d’activitat redactat i signat per
tècnic competent que defineixi els treballs i reformes a executar i justifiqui el
compliment de totes les normatives sectorials que siguin d’aplicació per a la realització
de l’activitat de bar-restaurant.
De forma enumerativa i no limitativa, aquestes normatives són:
• Codi Tècnic de l’Edificació.
• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
• Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis
• Reglament d’espectacles Públics i Activitats Recreatives
• Codi d’accessibilitat
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•
•
•
3.

Decret d’ecoeficiència
Ordenança Municipal de protecció de l’atmosfera
Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Castelldefels

Prescripcions tècniques de la concessió

3.1. Elements arquitectònics
L’explotació de la concessió es restringirà als espais de l’edifici del Complex Poliesportiu
Municipal Can Roca definits a la documentació gràfica adjunta a l’annex I d’aquest Plec i
que estan conformats per una superfície rectangular de 118 m2 situada a la planta baixa de
l’edifici, que inclouen un espai previst de 5 m2 de magatzem i un altre espai de 8 m2 de
cuina.

3.2. Serveis Higiènics
L’espai objecte de la concessió no incorpora serveis higiènics.
La dotació de serveis higiènics per a l’activitat de bar restaurant queda justificada amb els
serveis higiènics comuns de l’equipament esportiu.

3.3. Instal·lacions
Totes les instal·lacions de l’establiment sotmeses a normatives de seguretat industrial
hauran d’estar executades, documentades, inspeccionades, legalitzades i mantingudes
d’acord a la normativa que sigui d’aplicació.
L’Ajuntament podrà reclamar còpia d’aquestes legalitzacions en qualsevol moment de la
concessió.
Totes les instal·lacions o previsions d’aquestes s’entregaran tal com queda definit a
continuació i a la documentació gràfica que s’adjunta als annexos d’aquest plec.
Les reparacions per avaries o reposició dels elements o instal·lacions que hagin esgotat la
seva vida útil seran a càrrec de l’empresa concessionària.
En el cas que a l’inici o durant el període de vigència de la concessió l’empresa adjudicatària
vulgui modificar la configuració constructiva de l’espai ho haurà de sol·licitar per escrit a
l’Ajuntament i, en cas de ser autoritzades, haurà d’assumir al seu càrrec el cost de totes les
modificacions realitzades.

3.3.1. Instal·lació elèctrica de baixa tensió
El bar – restaurant disposarà d’escomesa independent d’electricitat.
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L’empresa adjudicatària haurà de contractar el subministrament al seu nom amb la
companyia comercialitzadora de la seva elecció, i es farà càrrec de la totalitat dels
costos derivats tant de l’alta d’aquest contracte com del pagament de la facturació
mensual.
La instal·lació elèctrica s’entregarà amb el quadre elèctric muntat i equipat amb les
línies elèctriques i proteccions definides al esquema unifilar adjunt a l’annex II, i amb la
il·luminació general i d’emergència del local instal·lada i en disposició de funcionar.
L’empresa adjudicatària haurà de contractar la finalització de la instal·lació d’acord a
les seves necessitats i generar el conjunt de documentació tècnica per a la seva
legalització, així com assumir al seu càrrec el pagament dels tràmits necessaris per a
aquesta legalització.

3.3.2.

Instal·lació de climatització i ventilació

El bar – restaurant s’entregarà amb els equips de climatització i ventilació nous,
instal·lats i en disposició de funcionar.
Per a l’evacuació dels fums de cuina el local disposarà de conducte de xapa de
diàmetre mínim de 350mm que connecta directament amb la coberta de l’edifici. No
s’inclou la maquinària d’evacuació de fums de cuina.

3.3.3.

Instal·lació de gas

El bar – restaurant disposarà d’escomesa independent de subministrament de gas.
L’empresa adjudicatària haurà de contractar el subministrament al seu nom amb la
companyia comercialitzadora de la seva elecció, i es farà càrrec de la totalitat dels
costos derivats tant de l’alta d’aquest contracte com del pagament de la facturació
mensual.
La instal·lació de gas que s’entregarà a l’empresa adjudicatària disposarà
d’electrovàlvula de tall de rearmament manual (Pmàx 500mBar) i dues vàlvules de gas,
i de l’estesa de canonada fins a l’entrada del recinte de cuina.
L’empresa concessionària s’haurà de fer càrrec de l’execució de la instal·lació interior
necessària, així com de la generació de la documentació tècnica necessària per a la
seva correcta legalització.

3.3.4.

Instal·lació d’aigua freda sanitària

El bar – restaurant disposarà d’escomesa independent de subministrament d’aigua
sanitària.
L’empresa adjudicatària haurà de contractar el subministrament al seu nom amb la
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companyia comercialitzadora, i es farà càrrec de la totalitat dels costos derivats tant de
l’alta d’aquest contracte com del pagament de la facturació mensual.
S’entregarà el local amb la instal·lació de canonades i valvuleria per a la instal·lació dels
equips receptors a les ubicacions previstes a la documentació gràfica adjunta a l’annex
I del present plec.

3.3.5.

Instal·lació d’aigua calenta sanitària

El generador d’ACS no està inclòs en l’equipament amb que s’entregarà el local.

3.4. Maquinària i mobiliari
Seran a càrrec de l’empresa adjudicatària l’adquisició i instal·lació de la totalitat de la
maquinària necessària per a l’exercici de l’explotació, així com del mobiliari i els elements
decoratius a instal·lar.
La barra del bar te la consideració del mobiliari, motiu pel qual, tot i que aquest element
apareix a la a la documentació gràfica adjunta a l’annex I del present plec, la seva adquisició
i instal·lació correspon a l’empresa adjudicatària.

3.5. Música
No s’admet la reproducció musical a l’activitat diferent de música ambiental amb un nivell
màxim d’emissió de 55 dB(A).
No s’admet la instal·lació d’altaveus a l’exterior de l’establiment.
En tot moment, l’activitat haurà de donar compliment a l’ordenança municipal reguladora
del soroll i les vibracions de Castelldefels.

3.6. Subministraments
Seran a càrrec de l’adjudicatari el pagament dels diferents subministraments necessaris per
a l’exercici de l’activitat (Electricitat, aigua, gas, telefonia i d’altres).

3.7. Comunicació Prèvia d’Activitat Recreativa
Abans de l’inici de l’explotació de la concessió, l’adjudicatari haurà de tramitar davant de
l’Ajuntament la comunicació prèvia d’activitat recreativa i la comunicació sanitària de
funcionament sent al seu càrrec la taxa corresponent.
Dintre del tràmit posterior a la presentació d’aquestes comunicacions, l’Ajuntament
realitzarà les inspeccions de comprovació a l’activitat.
En un termini màxim d’un mes a comptar des de la realització d’aquestes inspeccions,
l’adjudicatari te l’obligació de donar solució a les possibles deficiències que s’hi hagin
detectat i obtenir les corresponents actes favorables.
Seran a càrrec de l’adjudicatari els costos derivats de les accions necessàries per a donar
compliment als requeriments realitzats, inclosa, si escaigués, l’adquisició de maquinària, la
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contractació d’empreses externes o qualsevol altre despesa.

3.8. Horari i calendari
L'horari mínim d'obertura de l'establiment serà:
• De dilluns a dissabte de 8.00 a 21.00 hores.
• Diumenges de 8.00 a 15.00 hores.
Els dies festius en que l’equipament esportiu romangui tancat al públic, no serà obligatòria
l’obertura de l’establiment.
L’empresa concessionària podrà incrementar voluntàriament l’horari de funcionament de
l’establiment fins a, com a màxim el següent horari:
• De dilluns a diumenge de 7.00 a 00.30 hores.
Els dies que l’establiment perllongui el seu horari de funcionament més enllà de l’hora de
tancament de l’equipament esportiu, l’empresa concessionària haurà d’assumir i executar
al seu càrrec la neteja de les cambres higièniques, lavabos i zones comuns del complex
poliesportiu que donen servei a l’establiment, quedant aquests en perfecte estat de neteja
per a la seva utilització al dia següent.
L’adjudicatari podrà establir un únic període anual d’un màxim de 15 dies en que l’activitat
estigui tancada per vacances del personal. Aquest període haurà d’estar comprés entre els
dies 01 i 31 d’agost.
L’adjudicatari haurà de comunicar a l’Ajuntament (mitjançant instància presentada per
registre) les dates previstes de tancament per vacances, amb una antelació mínima de
trenta dies del seu inici.
S’haurà de col·locar en lloc visible un cartell indicatiu de l’horari d’obertura de
l’establiment.

3.9. Neteja
L'adjudicatari realitzarà la neteja diària del recinte objecte de la concessió, mantenint-lo en
perfectes condicions higièniques i d'aspecte.

3.10.

Tabac

Es prohibeix la venda i el consum de tabac a l’establiment objecte de la concessió.

3.11.

Venda de begudes alcohòliques

No està permesa la venda ni subministrament de begudes alcohòliques a menors d’edat.
L'adjudicatari haurà de fer constar en lloc visible la prohibició de vendre begudes
alcohòliques als menors d'edat.
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3.12.

Preus

El llistat de preus al públic dels productes i serveis haurà d’estar disponible i visible per a les
persones usuàries, i haurà d’estar redactat com a mínim en català, castellà i anglès.

3.13.

Residus

L’adjudicatari haurà de dipositar diàriament els residus generats per l’exercici de l’activitat
als contenidors situats a la via pública, fent la corresponent segregació entre les diferents
fraccions de residus (matèria orgànica, envasos, vidres, cartró i resta), i adaptant-se en tot
moment de la duració de la concessió a allò que disposi la normativa vigent en aquesta
matèria, inclosa la gestió necessària per a la recollida porta a porta.
Els olis de cuina hauran de ser dipositats en recipient destinat a tal fi i hauran de ser
recollits per part d’empresa gestora de residus o bé s’hauran de lliurar a la deixalleria.
L’adjudicatari haurà de poder acreditar en qualsevol moment a requeriment de
l’Ajuntament la realització d’aquesta gestió.
El no compliment de les disposicions relatives a la gestió de residus podrà ser objecte de
sanció d’acord al plec de clàusules administratives particulars.
Les empreses adjudicatàries estaran sotmeses al pagament íntegre dels impostos i taxes
relatives a la gestió de residus sòlids urbans, independentment del pagament del cànon
associat a la concessió.

3.14.

Protecció contra incendis

Sense perjudici de l’obligació de que les condicions tècniques i constructives dels
establiments donin compliment a la Normativa aplicable en matèria de protecció contra el
risc d’incendi, en tot cas s’haurà de disposar dels següents equips:
•
•

3.15.

Sistema homologat d’extinció automàtica que protegeixi els aparells de cocció
d’aliments (cuines, planxes, fregidores, etc).
Extractor de fums de cuina segons UNE-EN 12101-3: 2002 amb classificació F40090

Eficiència energètica maquinària

Els equips electrodomèstics i de maquinària a instal·lar a l’establiment tindran el màxim
nivell d’eficiència energètica disponible per a cadascun d’ells.

4.

Normativa de Consum
L’adjudicatari haurà de donar compliment en tot moment a la normativa de consum.
En particular, haurà de disposar de fulls oficials de reclamació a disposició de les persones
usuàries del servei i tenir en lloc visible rètol informatiu de la tinença d’aquests fulls.
El concessionari, en la prestació del servei, tractarà a les persones usuàries respectant les
normes bàsiques d’educació i cortesia.
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5.

Inspecció i control
El concessionari ha de permetre que en qualsevol moment l'Ajuntament inspeccioni les obres,
instal·lacions, dotacions i explotació, així com les condicions tècniques i sanitàries de l'activitat
que es desenvoluparà a l'àmbit de la concessió.
El concessionari col·laborarà amb els serveis municipals per a millorar la qualitat del servei
públic.
L'Ajuntament es reserva totes les facultats per tal de garantir la salubritat i seguretat de les
instal·lacions i de l'explotació. Les ordres i instruccions que l'Ajuntament doni al concessionari,
són d'obligat compliment i l’incompliment d’aquestes ordres donarà motiu a l’aplicació del
règim sancionador tipificat al plec de clàusules administratives particulars.
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