PLEC DE CLÀSULES TÈCNIQUES PER LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L'EXPLOTACIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS DE
TEMPORADA A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CUNIT
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 platja a situar en domini públic marítim-terrestre a les platges
de Cunit durant la temporada de bany de 2017.
L’òrgan competent en la gestió del domini públic marítim-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.
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 .
Aquest plec de condicions regularà únicament la tramitació, licitació i concessió de les
ocupacions de temporada en l’àmbit de la zona de domini públic marítim-terrestre.
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 licitació de les ocupacions de domini públic per a les activitats que s’hi presentin tindrà una
validesa únicament per la temporada de bany de 2017 durant el període establert per aquest
tipus d’instal·lacions, que d’acord amb el Pla d’Usos i Serveis pel període 2017-2021 serà del
15 de juny al 15 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 una temporada.
Atès informe tècnic aportat a l’expedient, es justifica la necessitat de la contractació dels
serveis de temporada a situar a la platja de Cunit durant la temporada de bany de 2017.
2. INSTAL·LACIONS I IMPORT DE LICITACIÓ:
Atès que a platja de Cunit es va segregar en dues l’any 2015, Platja de Cunit Ponent i Platja
de Cunit-Llevant, totes les ocupacions es presentaran diferenciades per cadascuna de les
dues platges.
La codificació de les instal·lacions correspon a la fixada en el Pla d’Usos i Serveis de
temporada pel període 2017-2021.
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.
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Cal tenir en compte que, a part de l’import de licitació, aquestes instal·lacions es troben en
domini públic marítim-terrestre i per tant estan subjectes al 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
s’inclouen en el procés de licitació :
PLATJA DE CUNIT PONENT
ESPIGÓ
1 Can Toni
1 C/ Banyeres
1 Can Toni
1 Can Toni
1 C/ Banyeres
1 Can Toni
1 Can Toni
2 Les Sorres
2 Les Sorres
2 Les Sorres
3 Valparaíso
3 Valparaíso

ACTIVITAT
Escola nàutica
Gandules
Gandules
Lloguer embarcacions
Tendals
Tendals
Parc Infantil
Parc Infantil
Gandules
Tendals
Gandules
Tendals

CODI
EN1
GA1
GA2
LV1
TN1
TN2
ZC1
ZC2
GA3
TN3
GA4
TN4

PERIODE
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9

SUPERFÍCIE
300 m2.
20 m2.
20 m2.
60 m2.
50 m2.
50 m2.
400 m2.
300 m2.
20 m2.
50 m2.
20 m2.
50 m2.

IMPORT
500 €
200 €
200 €
250 €
200 €
200 €
600 €
500 €
200 €
200 €
200 €
200 €

CODI
GA5
LV2
PA1
TN5
EN2
GA6
LV3
ZC3
TN6
GA7
TN7

PERIODE
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9
15-6/15-9

SUPERFÍCIE
20 m2.
60 m2.
630 m2.
50 m2.
300 m2.
20 m2.
60 m2.
100 m2.
50 m2.
20 m2.
50 m2.

IMPORT
200 €
250 €
900 €
200 €
500 €
200 €
250 €
300 €
200 €
200 €
200 €

ESPIGÓ
4 Estació
4 Estació
4 Estació
4 Estació
6 Cunidor
6 Cunidor
6 Cunidor
6 Cunidor
6 Cunidor
7 Diagonal
7 Diagonal

ACTIVITAT
Gandules
Lloguer embarcacions
Parc aquàtic
Tendals
Escola nàutica
Gandules
Lloguer embarcacions
Jocs infantils
Tendals
Gandules
Tendals

3. TERMINI DE L’AUTORITZACIÓ:
El període de les autoritzacions per la de temporada de bany de 2017 serà de 15 de juny a 15
de setembre, per a totes les instal·lacions.
La vigència de l’autorització serà per la present temporada. No hi ha opció a pròrroga.
4. ACTIVITATS A INSTAL·LAR EN DOMINI PÚBLIC MARÍTIMO-TERRESTRE
4.1 LLOGUER D’EMBARCACIONS SENSE MOTOR:
El Pla d’Usos i Serveis per la temporada de bany de 2017 contempla 3 zones reservades per
aquesta activitat de lloguer d’embarcacions sense motor, amb codi LV1, LV2 i LV3, que
estaran avarades al costat de cadascun dels 3 canals abalisats en l’àmbit dels espigons 1, 4 i
6 i se situaran a una distància no inferior als 6 m. de la riba del mar.
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PLATJA DE CUNIT LLEVANT

La superfície màxima a ocupar serà de 60 m 2, per cadascuna de les tres zones a instal·lar. La
superfície haurà d’estar delimitada amb estaques i cordes. La longitud màxima de front
marítim a ocupar serà de 10 m. i es recomana que sigui de forma rectangular de 10 x 6 m.
Aquesta activitat s’efectuarà en domini públic marítimo-terrestre i per tant està subjecte a
cànon del servei de costes pel termini total aquí fixat, de 3 mesos, independentment dels dies
reals d’ocupació i per la superfície total concedida, encara que s’ocupi menys.
Podran formar part d’aquesta activitat qualsevol embarcació subjecte de lloguer sense motor,
com patins, canoes, piragües i taules de surf, pàdel-surf o similar.
Es podrà incloure dins de la zona, una arca, caixa o similar per dipositar el material necessari
per la instal·lació, així com una cadira per la persona que es fa càrrec de l’activitat.
La instal·lació s’haurà de situar on indica la cartografia del Pla d’Usos i Serveis per la
temporada de bany de 2017 i supervisada pels serveis tècnics municipals.
Atès que es tracta d’artefactes flotants cal destacar que hauran de complimentar les
prescripcions de l’article 113 del Real Decret 876/2014, del 10 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de Costes; havent-se d’obtenir per part dels interessats, prèviament a
l’autorització d’aquest Ajuntament, l’autorització de l’Òrgan competent en matèria de Marina
Mercant (Capitania Marítima), a l’emplaçament d’entrada, sortida d’embarcacions i varada en
les àrees previstes en el Pla d’Usos i Serveis de la temporada, així com complir les
prescripcions tècniques i les normes de seguretat de la Capitania Marítima de Tarragona que
regulen els serveis de temporada a les platges, lloguer d’embarcacions i actes col·lectius, així
com els criteris per la instal·lació de parcs aquàtics elaborats per la mateixa capitania
marítima de Tarragona.
Els materials a utilitzar a les instal·lacions seran totalment desmuntables, prohibint-se
qualsevol element d’obra fixa.
Els adjudicataris i titulars de l’explotació seran responsables de la neteja de l’entorn que
ocupen.

Zona totalment restringida a embarcacions sense motor, no estan permeses les motos d’aigua
o qualsevol altre embarcació a motor.
Els titulars de l’explotació son responsables de les embarcacions llogades i dels danys que
puguin provocar els seus clients, pel que hauran de disposar d’una assegurança de
responsabilitat civil i d’accidents, així com del seu lloguer en funció de l’estat del mar. No
podran llogar embarcacions en situacions de temporal o que hi hagi bandera vermella.
El titular de l’explotació haurà fer-se càrrec de la seguretat dels seus clients i de les seves
embarcacions i tenir una embarcació de salvament o tenir un contractat un servei per resoldre
qualsevol incidència o eventualitat en alguna embarcació. Cas que disposi d’embarcació
aquesta haurà d’estar en el canal abalisat i no computarà com a superfície de l’activitat.
L’horari de l’activitat es regularà en el projecte de l’activitat però sempre haurà de ser en horari
diürn.
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Estricte compliment de les prescripcions de la vigent Llei 22/1988 de Costes i el Reglament
General de Costes que la desenvolupa, d’acord amb el Real Decret 876/2014 d’10 d’octubre.

L’entrada i sortida d’embarcacions s’efectuarà íntegrament pels canals abalisats. En cap cas
les embarcacions de lloguer podran estar a la zona de bany.
No es permet que els patins, piragües, taules o similars (en queden fora les classes de vela
lleugera) s’allunyin a més de 400 m. de la línia de la costa i de superar-se l’adjudicatari serà el
responsable d’efectuar les actuacions de busca i salvament.
4.2 ESCOLA NÀUTICA:
El Pla d’Usos i Serveis per la temporada de bany de 2017 contempla 2 zones reservades per
aquesta activitat d’escola nàutica per embarcacions a vela, amb codi EN1 i EN2, que se
situarà al costat dels canals abalisats dels espigons 1 i 6, d’acord amb la cartografia del Pla
d’Usos i que se situaran a una distància no inferior als 6 m. de la riba del mar.
La superfície màxima a ocupar serà de 300 m2, per cadascuna de les dues zones a instal·lar.
La superfície haurà d’estar delimitada amb estaques i cordes. La longitud màxima de front
marítim a ocupar serà de 20 m. i es recomana que sigui de forma rectangular de 20 x 15 m.
El període d’instal·lació i explotació serà de 15 de juny a 15 de setembre, ambdós inclosos.
Aquesta instal·lació s’efectua en domini públic marítim-terrestre i per tant està subjecte a
cànon del servei de costes pel termini total aquí fixat, de 3 mesos, independentment dels dies
reals d’ocupació i per la superfície total concedida.
Per realitzar aquestes activitats s’haurà de tenir l’acreditació o titulació que fixi la normativa
vigent per a impartir l’ensenyament i formació en la pràctica d’esports nàutics sense motor,
que inclou les diferents classes de vela lleugera, patins catalans, catamarans, canoes,
piragües, així com windsurf o similars.

Atès que es tracten d’artefactes flotants cal destacar que hauran de complimentar les
prescripcions de l’article 113 del Real Decret 876/2014, del 10 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de Costes; havent-se d’obtenir per part dels interessats, prèviament a
l’autorització d’aquest Ajuntament, l’autorització de l’Òrgan competent en matèria de Marina
Mercant (Capitania Marítima), a l’emplaçament d’entrada, sortida d’embarcacions i varada en
les àrees previstes en el Pla d’Usos i Serveis de la temporada, així com complir les
prescripcions tècniques i normativa pròpia elaborada per La Capitania Marítima de Tarragona.
Així mateix haurà d’estar acreditada per la federació catalana de vela.
Caldrà donar compliment a les condicions particulars incloses en l’autorització dels serveis de
temporada, cas que es fixin, per l’òrgan competent.
Els materials a utilitzar a les instal·lacions seran totalment desmuntables, prohibint-se
qualsevol element d’obra fixa.
Els adjudicataris i titulars de l’explotació seran responsables de la neteja de l’entorn que
ocupen.
Estricte compliment de les prescripcions de la vigent Llei 22/1988 de Costes i el Reglament
General de Costes que la desenvolupa, d’acord amb el Real Decret 876/2014 d’10 d’octubre.
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La instal·lació s’haurà de situar en el punt on indica la cartografia del Pla d’Usos i Serveis per
la temporada de bany de 2017 i supervisada pels serveis tècnics municipals.

Zona totalment restringida a embarcacions sense motor.
Els titulars de l’explotació són responsables de les embarcacions de la seva propietat, que
hauran de sortir a la mar amb un instructor o monitor acreditat. Hauran de disposar d’una
assegurança de responsabilitat civil i d’accidents. Hauran de disposar d’embarcació de rescat
o salvament o disposar d’un contracte amb alguna empresa especialitzada, per cobrir les
necessitats o eventualitats que puguin sorgir, per remolcar, si és el cas, alguna embarcació i/o
resoldre qualsevol incidència o imprevist.
L’horari de l’activitat es regularà en el projecte de l’activitat però sempre haurà de ser en horari
diürn. Haurà de comptar com a mínim amb un monitor autoritzat per la federació de vela i
comptar amb una embarcació de classe 6ª dotada de farmaciola.
S’utilitzaran els canals abalisats per l’entrada i sortida d’embarcacions i en cap cas podran
estar en la zona de bany.
4.3 LLOGUER DE PARA-SOLS O TENDALS:
El Pla d’Usos i Serveis per la temporada de bany de 2016 contempla 7 zones reservades per
aquesta activitat de lloguer de tendals o para-sols, amb codi TN1, TN2, TN3, TN4, TN5, TN6 i
TN7, que se situaran en el punt indicat en la cartografia del Pla d’Usos en l’àmbit dels
espigons 1 (en el que n’hi haurà dues) 2, 3, 4, 6 i 7. En cap cas es podran situar a una
distància inferior als 6 m. de la riba del mar.
La superfície màxima a ocupar per cada zona serà de 50 m2. La superfície es computa per la
superfície total ocupada de la platja, entre els que serien els 4 extrems, ja que ha de tenir
forma quadrangular, amb una longitud màxima d’ocupació lineal de front marítim de 10 m.,
disposant els para-sols ens dos línies.
Els para-sols podran tenir la base fixa i posar els para-sols en funció de la demanada. El
nombre màxim de para-sols col·locats i oberts si no estan llogats, serà de 3.
El període d’instal·lació i explotació serà de 15 de juny a 15 de setembre, ambdós inclosos.

La instal·lació s’haurà d’efectuar en el punt on indica la cartografia del Pla d’Usos i Serveis per
la temporada de bany de 2017 i supervisada pels serveis tècnics municipals.
Els materials a utilitzar a les instal·lacions seran totalment desmuntables, prohibint-se
qualsevol element d’obra fixa.
Els adjudicataris i titulars de l’explotació seran responsables de la neteja de l’entorn que
ocupin.
Durant les nits es recolliran els para-sols i només podran quedar a la platja les bases dels
pals, que seran de fusta, i una caixa, arca, mòdul o similar per posar els estris necessaris
quan els para-sols no estiguin parats i que s’ubicarà dins de la superfície ocupada i delimitada.
Estricte compliment de les prescripcions de la vigent Llei 22/1988 de Costes i el Reglament
General de Costes que la desenvolupa, d’acord amb el Real Decret 876/2014 d’10 d’octubre.
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Aquesta instal·lació es desenvolupa en domini públic marítimo-terrestre i per tant està subjecte
al cànon del servei de costes pel termini total aquí fixat, de 3 mesos, independentment dels
dies reals d’ocupació i per la superfície total concedida, encara que s’ocupi menys.

L’horari de l’activitat es regularà en el projecte de l’activitat però com a màxim serà en horari
diürn.
4.4 LLOGUER DE GANDULES:
El Pla d’Usos i Serveis per la temporada de bany de 2016 contempla 7 zones reservades per
aquesta activitat de lloguer de gandules, amb codi GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, GA6 i GA7,
que se situaran en el punt indicat en la cartografia del Pla d’Usos en l’àmbit dels espigons 1
(en el que n’hi haurà dues), 2, 3, 4, 6 i 7. En cap cas es podran situar a una distància inferior
als 6 m. de la riba del mar.
Cada zona podrà llogar fins a un màxim de 10 gandules. En aquest cas es computa 2 m 2 per
cada gandula i per tant la superfície a ocupar serà de 20 m 2, per cadascuna de les set zones
a instal·lar. La longitud màxima que podrà ocupar de front marítim serà de 10 metres.
El nombre màxim de gandules que es podran estendre si no estan ocupades serà de 3,
havent d’estar la resta apilades.
El període d’instal·lació i explotació serà de 15 de juny a 15 de setembre, ambdós inclosos.
Aquesta instal·lació es desenvolupa en domini públic marítim-terrestre i per tant està subjecte
al cànon del servei de costes pel termini total aquí fixat, de 3 mesos, independentment dels
dies reals d’ocupació i pels 20m2 de superfície màxima a ocupar, encara que se n’utilitzi
menys.
La instal·lació s’haurà d’efectuar en el punt on indica la cartografia del Pla d’Usos i Serveis per
la temporada de bany de 2017 i supervisada pels serveis tècnics municipals.
Els materials a utilitzar a les instal·lacions seran totalment desmuntables, prohibint-se
qualsevol element d’obra fixa.
Els adjudicataris i titulars de l’explotació seran responsables de la neteja de l’entorn que
ocupen.

Estricte compliment de les prescripcions de la vigent Llei 22/1988 de Costes i el Reglament
General de Costes que la desenvolupa, d’acord amb el Real Decret 876/2014 d’10 d’octubre.
L’horari de l’activitat es regularà en el projecte de l’activitat però com a màxim serà en horari
diürn.
4.5 PARC INFANTIL AQUÀTIC
Es preveu la instal·lació d’un parc aquàtic, que se situarà l’àmbit de l’espigó 4 , a la platja de
Cunit Llevant, amb codi PA1.
Es situarà la major part de l’activitat dins de la zona de bany, a situar en el cantó de ponent de
l'espigó 4, i amb una reserva d'espai a la sorra, a situar davant de la instal·lació marina, per
posar el material i necessitats de l'activitat. L’activitat consistirà amb la instal·lació de
d’inflables, tobogans, jocs o similars, amb una superfície màxima d’aigua a ocupar de 600 m 2,
més una reserva de superfície de 30 m2 a la sorra, totalitzant una superfície ocupada de 630
m2.
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Durant les nits es recolliran les gandules i hauran d’estar apilades.

En cas que el licitador, específicament indiqui en la proposta que desitja una ocupació inferior,
detallant clarament la superfície sol·licitada en la proposta. En aquest cas es concedirà
l’autorització per la superfície sol·licitada i a efectes del cànon del servei de costes es liquidarà
per la superfície concedida, refusant l’Ajuntament la superfície no utilitzada del màxim previst
per aquesta instal·lació. Aquesta reducció només s’aplicaria a efectes del cànon d’ocupació de
domini públic del servei de costes, però no afectaria al cànon d’explotació.
El període d’instal·lació i explotació serà de 15 de juny a 15 de setembre, ambdós inclosos.
Aquesta instal·lació s’efectua en domini públic marítim-terrestre i per tant està subjecte a
cànon del servei de costes pel termini total aquí fixat, de 3 mesos, independentment dels dies
reals d’ocupació i per la superfície total concedida.
La instal·lació s’haurà d’efectuar en el punt on indica la cartografia del Pla d’Usos i Serveis per
la temporada de bany de 2016 i supervisada pels serveis tècnics municipals.
Els materials a utilitzar a les instal·lacions seran totalment desmuntables, prohibint-se
qualsevol element d’obra fixa.
Els adjudicataris i titulars de l’explotació seran responsables de la neteja de l’entorn que
ocupen.
La zona a ocupar en el mar ha de quedar visiblement acotada amb suradors i senyalitzada
durant el període nocturn.
Estricte compliment de les prescripcions de la vigent Llei 22/1988 de Costes i el Reglament
General de Costes que la desenvolupa, d’acord amb el Real Decret 876/2014 d’10 d’octubre.
L’empresa o persona adjudicatària haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat
civil per a cobrir danys que puguin sofrir els usuaris i/o tercers.
Les atraccions i/o activitats instal·lades hauran d’estar homologades, complir les normes de
seguretat vigents i hauran d’acreditar que han superat les revisions corresponents. En cap cas
l’Ajuntament serà responsable dels danys que pateixin els usuaris i/o tercers.

Atès que es tracten d’artefactes flotants cal destacar que hauran de complimentar les
prescripcions de l’article 113 del Real Decret 876/2014, del 10 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de Costes; havent-se d’obtenir per part dels interessats, prèviament a
l’autorització d’aquest Ajuntament, l’autorització de l’Òrgan competent en matèria de Marina
Mercant (Capitania Marítima), així com complir les normes de seguretat elaborades per la
Capitania Marítima de Tarragona i el criteris generals per la instal·lació de parcs aquàtics.
L’activitat haurà de complir les especificacions que a continuació es detallen, a més de les que
específicament puguin ser incloses en el documentar d’autorització del pla d’usos per part de
l’òrgan competent; sense perjudici del que pugui establir l’informe de Capitania Marítima:
 Els ancoratges, així com la instal·lació en general, s’hauran de comprovar
regularment.
 Els ancoratges han de ser del tipus que no malmetin els espais naturals de posidònia
(en els casos que sigui aplicable).
 Els ancoratges han de tenir dispositius per evitar lesions a les persones (folrat
inferior).
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L’horari de la instal·lació serà el que fixi en la proposta, però sempre haurà de ser en horari
diürn. Aquesta instal·lació no podrà tenir ni equips de música ni altaveus a la platja.

 S’haurà de comptar amb un servei d’assistència als usuaris.
 S’haurà d’indicar clarament com actuar en cas d’accident, a quin públic es destina
(edat) i les condicions d’us.
 Les instal·lacions no es podran utilitzar amb bandera vermella, i sempre que estiguin
en perfectes condicions.
És obligat que en tota la superfície de l’activitat, degudament delimitada amb un cordó amb
suradors, la profunditat mínima que hi haurà d’haver d’aigua serà de 2m. En cas que no es
compleixi es procedirà a obligar el canvi d’ubicació o si s’escau al seu tancament cautelar. En
cas que el fabricant d’algun component estableixi una profunditat superior aquest s’haurà de
complir.
El parc aquàtic haurà de comptar amb un servei de socorrisme propi, adequat i suficient
d’acord amb la dimensió de la instal·lació i número d’usuaris.
Està condicionada la seva licitació a l’aprovació del Pla D’Usos per part de la Generalitat i a la
concessió dels permisos i autoritzacions que determini la Generalitat de Catalunya i Capitania
Marítima.
4.6 JOCS INFANTILS A LA SORRA
El Pla d’Usos i Serveis per la temporada de bany de 2017 contempla 3 zones reservades per
la instal·lació de parcs o jocs infantils a la sorra, amb codi ZC01, ZC02 i ZC3 a ubicar
respectivament en l’àmbit dels espigons 1, 2 i 6. No obstant com que hi ha elements que
varien entre una i altres es detallen les condicions particulars de cadascuna:
a) ZC01: Instal·lació de llits elàstics i/o "jumping" amb una superfície màxima de 400 m 2 a
situar en l’àmbit de l'espigó núm. 1, a ponent de la guingueta.
b) ZC02: Instal·lació d’inflables llits elàstics o similars amb una superfície màxima de 300
m2 a l'espigó núm. 2, davant del C/ les Sorres, a llevant de la guingueta.
c) ZC03: Instal·lació de llits elàstics que es pot completar amb inflables o similars, a situar
en l'àmbit de l'espigó 6 a ponent de la guingueta, per una superfície de 100 m2.

Aquesta instal·lació s’efectua en domini públic marítimo-terrestre i per tant està subjecte a
cànon del servei de costes pel termini total aquí fixat, de 3 mesos, independentment dels dies
reals d’ocupació i per la superfície total concedida, encara que s’ocupi menys.
La instal·lació s’haurà d’efectuar en el punt on indica la cartografia del Pla d’Usos i Serveis per
la temporada de bany de 2017 i supervisada pels serveis tècnics municipals.
Els materials a utilitzar a les instal·lacions seran totalment desmuntables, prohibint-se
qualsevol element d’obra fixa.
Els adjudicataris i titulars de l’explotació seran responsables de la neteja de l’entorn que
ocupen.
Podran quedar instal·lades durant tot el període els llits elàstics i els “jumpings” però els
inflables durant les nits i mentre no estigui la instal·lació en explotació, recollit i empilat.
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El període d’instal·lació i explotació, per a totes les instal·lacions, serà de 15 de juny a 15 de
setembre.

Estricte compliment de les prescripcions de la vigent Llei 22/1988 de Costes i el seu reglament
vigent que la desplega.
L’empresa o persona adjudicatària haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat
civil per a cobrir danys que puguin sofrir els usuaris i/o tercers.
Les atraccions i/o activitats instal·lades hauran d’estar homologades, complir les normes de
seguretat vigents i hauran d’acreditar que han superat les revisions corresponents. En cap cas
l’Ajuntament serà responsable dels danys que pateixin els usuaris i/o tercers.
L’horari de l’activitat es regularà en el projecte de l’activitat però com a molt se situarà entre
les 9h. del matí i la 1h. de la nit.
Aquestes instal·lacions hauran de complir estrictament el Decret 176/2009 pel que s’aprova el
reglament que desplega llei 16/2002 que regula la contaminació acústica, sense sobrepassar
els límits establerts, d’acord amb la zonificació del mapa de capacitat acústica aprovat per
l’Ajuntament.
Les zones de jocs infantils no podran tenir ni equips de música ni altaveus a la platja.
No s’admetran instal·lacions que suposin una pantalla visual cap al front marítim pel que es
limita a una altura màxima de 4 m.
El licitador haurà de fer-se càrrec de la instal·lació elèctrica, la seva connexió i els consums
corresponents. En cas que no pugui efectuar al contractació i sigui viable la utilització de la
connexió que disposa l’Ajuntament es girarà concepte de consum una liquidació addicional
per aquest concepte per un import de 250 € per tota la temporada per les instal·lacions ZC1 i
ZC2 i de 125 € per la instal·lació ZC3, sempre en cas que requereixi instal·lació elèctrica i
l’Ajuntament li pugui oferir. El cable i l’endoll aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Aquestes tipus d’instal·lacions podran posar llum artificial que només podran estan engegades
mentre la instal·lació estigui en funcionament.
6. MARC JURÍDIC DE L’AUTORITZACIÓ

 Plecs de condicions administratives i tècniques.
 Llei 22/1988 de 28 de juliol de Costes.
 Real Decret 876/2014, del 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de Costes
i es modifiquen alguns articles de la Llei de Costes.

 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.

 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 reglament que la desplega.
L’autorització s’entén atorgada sens perjudici de tercers i de qualsevol autorització exigible
per les Administracions Estatal i Autonòmica.
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L’autorització es regirà per:

7. INSTAL·LACIONS, 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.
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. El Servei de Costes és l’òrgan competent que estableix l’ocupació i l’encarregat
d’efectuar les corresponents liquidacions.
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 en el punt 2 d’aquest plec, corresponent al preu
de sortida per cada tipus d’instal·lació, 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”

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.
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.
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8.2. Criteris subjectes a judici valor: 20 punts

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 –
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.
10. EMPLAÇAMENT DE LES INSTAL·LACIONS:
S’adjunten a l’expedient els fitxers en format PDF per cada platja de l’emplaçament de les
instal·lacions, amb la seva codificació.
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Document signat electrònicament a Cunit en data corrent.

