PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE COMPLIR LA INSTAL·LACIÓ DE
GUINGUETA I TERRASSA A SITUAR A L’ESPIGÓ 6 DE LA PLATJA DE CUNIT LLEVANT,
CODI GU-5, D’ACORD AMB EL PLA D’USOS I SERVEIS DE TEMPORADA PEL
PERÍODE 2017-2021
Atès el Pla d’Usos i serveis de temporada pel període 2017-2021, aprovat pel Ple de la
Corporació i aprovat per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme en data 17
de maig de 2017; contempla l’ocupació de domini públic marítim-terrestre per a la instal·lació
de 6 guinguetes amb la seva terrassa associada.
Aquest plec de condicions regularà l’adjudicació de la instal·lació, ocupació i explotació de la
guingueta GU-5, de l’espigó 6, ja que l’adjudicatari va presentar renúncia a l’explotació dels
anys restants.
En conseqüència per poder optar a la licitació s’hauran de complir les següents
especificacions:
-

Només es podrà optar a la instal·lació i ocupació de la guingueta GU-5 de l’espigó 6
de la platja de Llevant.

-

La superfície a ocupar entre guingueta i terrassa serà de 120 m 2, que és la que es
liquidarà en concepte de cànon d’ocupació de domini públic. Aquesta ocupació inclou;
el mòdul de guingueta amb una superfície de 20 m 2 com a màxim i les terrasses i
tarimes amb una ocupació màxima de 100 m 2. Les tarimes seran de fusta i podran
disposar de zones d’ombra mitjançant tendals. En cas que no s’ocupin els 120 m 2 el
cànon d’ocupació es liquidarà pel total de la superfície autoritzada.

-

L’adjudicatari de la guingueta haurà de sol·licitar a l’empresa elèctrica distribuïdora la
corresponent connexió elèctrica. En el cas que aquesta connexió no pugui ser
contractada i/o instal·lada abans de l’inici de l’activitat, durant el primer any, els
serveis tècnics municipals emetran informe sobre la idoneïtat de poder efectuar la
connexió elèctrica municipal. En el supòsit de idoneïtat de connexió, al finalitzar la
temporada, es liquidarà a l’adjudicatari el cost del consum elèctric. Aquesta
prerrogativa només es podrà executar la primera temporada i les dues restants haurà
de disposar de connexió pròpia directament en la companyia de manera forçosa.

-

La guingueta haurà de disposar d’un dipòsit de recollida d’aigües residuals i buidar-lo
adequadament. Aquest servei de buidatge anirà a càrrec de l’adjudicatari.

-

Cal especificar que d’acord amb la llei de costes que tota superfície que tingui
qualsevol tendal que cobreixi la sorra, serà comptat com superfície ocupada.

-

La vigència del contracte s’atorgarà per tres anys, durant les temporades estivals dels
anys 2019, 2020 i 2021. Atès el caràcter general de l’ocupació fixada en el Pla
d’Usos es de 15 de maig a 15 de setembre, aquesta serà l’ocupació per la
temporada de bany de 2019. Per les temporades restants el període d’ocupació serà
el mateix per a totes les instal·lacions i serà que el que es determini en la sol·licitud
d’ocupació de temporada que tramita anualment l’Ajuntament.
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Cal tenir en compte que el Servei de Costes computarà a nivell de cànon tot el
període complet, encara que el titular per voluntat pròpia l’instal·li per un període de
temps i superfície inferior a la determinada al pla d’Usos.

-

D’acord amb la superfície a ocupar entre guingueta i terrassa (120 m 2), la distància
mínima de separació entre explotacions s’adequarà al que estableix el Real Decret
876/2014 de 10 d’octubre pel que s’aprova el Reglament General de Costes i la Llei
2/2013, de 29 de maig de protecció i ús sostenible del litoral i modificació de la llei
22/1988 de Costes.

-

El Pla d’Usos 2017-2021, únicament determina la superfície màxima a ocupar per la
guingueta, en cap cas determina la forma d’aquesta.

-

La col·locació de les tarimes en relació a la guingueta pot ser en forma de L o
longitudinal, sense superar la superfície autoritzada (100m2).

-

No es podrà ocupar més superfície que la autoritzada per la terrassa. La instal·lació
d’elements sobre la sorra es computarà com a excés d’ocupació.

-

L’excés d’ocupació, així com, altres infraccions i les sancions estaran regulades pel
RD 876/2014, de 10 d’octubre i la Llei 2/2013, essent responsabilitat dels titulars de
les explotacions.

-

D’acord amb la llei de costes estan prohibits els magatzems adossats a les
guinguetes.

-

El funcionament de les guinguetes es realitzarà d’acord amb les determinacions del
Pla d’Usos i serveis de temporada pel període 2017-2021, aprovat pel Ple de la
Corporació i aprovat per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme en
data 17 de maig de 2017.

-

L’activitat de guingueta de platja està destinada a vendre i servir begudes, cafès,
gelats, entrepans i similars; però en cas podrà ser assimilada a altres usos com bar
musical, discoteca, activitats de festa o similars.

-

En tot cas els establiments sempre hauran de respectar l’ordenança municipal de
Sorolls i vibracions 1.11 per evitar molèsties als usuaris/es i veïnat, pel que només
podran posar musica instrumental, amb l’equip de so i altaveus dins de la guingueta
amb una potència màxima de 100 W i restant prohibida la col·locació d’altaveus a les
terrasses.

-

L'horari d'obertura dels establiments serà com a màxim a les 10:30 hores.

-

L’horari de tancament dels establiment no podrà excedir de les 2:30 hores, sense
perjudici que l’Ajuntament, obeint a les característiques de les instal·lacions en
entorns ambientalment sensibles podrà fixar un horari de tancament més reduït
d’acord amb Pla d’Usos 2017-2021.

Document signat electrònicament a Cunit, en data corrent.
Josep Miró Illa
Tècnic de medi ambient, sostenibilitat i platges
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