Expedient núm. 2020/CONC.SER-02
PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER L’ ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
CONCESSIÓ DELS SERVEIS DE LA CAFETERIA RESTAURANT I DE LES MÀQUINES D’
AUTOSERVEI DE L’EDIFICI CEDICO DEL PARC CIENTÍFIC

1.- INTRODUCCIÓ
L’objecte d’aquest plec tècnic és establir les condicions tècniques, sanitàries i de qualitat en
què es durà a terme la concessió dels serveis de la cafeteria restaurant i de les màquines d’
autoservei de l’ edifici CEDICO del Parc Científic.

2.- LEGALITZACIÓ DE L’ESTABLIMENT I COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT
L’empresa adjudicatària, ha de tenir com qualsevol empresa del ram, la corresponent
autorització emesa pel departament de salut de la Generalitat de Catalunya, ha de portar
un registre del compliment de les normes d’higiene, de seguretat i de respecte al medi
ambient i complir totes les obligacions que li siguin aplicables d’acord amb la legislació
vigent.

3.- LOCAL
Per l’explotació del restaurant, l’empresa adjudicatària disposarà del local reservat per
aquesta finalitat, les característiques del qual queden reflectides en els plànols que
s’adjunten com ANNEX II.
També queda reflectit en l’ANNEX II la zona en la qual l’ òrgan de contractació proposa el
muntatge d’una zona “food truck”, amb la possibilitat de terrassa.
D’acord amb la legislació vigent, els restaurants són espais lliures de fum i és responsabilitat
de l’empresa adjudicatària vetllar pel compliment d’ aquesta obligació.
L’empresa adjudicatària no podrà emmagatzemar cap matèria insalubre, explosiva o
inflamable, tret d’aquelles que siguin estrictament necessàries per a l’explotació del negoci,
la utilització de les quals s’ajusti a allò establert en la normativa aplicable.
L’empresa adjudicatària es compromet a destinar el local únicament i exclusiva a la finalitat
específica del contracte, i a no aplicar-lo a altres usos, ni gravar-lo ni cedir-lo a terceres
persones físiques o jurídiques en cap forma contractual. També s’obliga a no promoure
activitats de negoci il·lícites, socialment rebutjables que puguin perjudicar la imatge i bon
nom de l’ entitat contractant.
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L’entitat contractant, en qualsevol moment, podrà inspeccionar i comprovar l’estat del local
i de les seves instal·lacions.
3.1.-Instal·lacions i elements a càrrec de l’ empresa adjudicatària.
Les instal·lacions són sempre propietat de l’entitat contractant.
Només són comptables les inversions aprovades per l’entitat contractant.
No són inversions comptables:
-

Les màquines de venda de tiquets, màquines enregistradores i aparells informàtics

-

Les reparacions o modificacions de les instal·lacions.

-

La maquinària o utillatge necessaris o recomanables per assegurar, mantenir o
millorar les condicions higièniques de l’establiment

3.2. Obres. Manteniment i conservació del local, del mobiliari, dels aparells i d’ altres
elements.
Cal que totes les obres, reparacions i substitucions es facin d’acord amb la normativa vigent
i prèvia conformitat del Parc Científic
L’empresa adjudicatària assumeix l’obligació de fer el manteniment preventiu i correctiu, i
neteja de les instal·lacions, de l’ utillatge, del mobiliari i de la maquinària.
Cal que l’empresa adjudicatària faci a càrrec seu, el manteniment de les instal·lacions i del
local que són objecte de l’ explotació.
Per tal de complir la normativa vigent, l’ empresa adjudicatària està obligada a fer
determinades actuacions i revisions de manteniment. Per aquest motiu ha de lliurar a
l’entitat contractant una còpia dels comprovants que indiquin que s’han realitzat les
accions que s’especifiquen en els apartats següents:
3.2.1. Manteniment d’electricitat, gas i potabilització d’aigua.
Cal que l’empresa adjudicatària faci arribar, amb una periodicitat anual una còpia del
contracte de manteniment amb una empresa autoritzada.
S’ha de lliurar anualment el document que certifica que s’ ha dut a terme el manteniment i
el llibre d’operacions.
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3.2.2. Consums energètics.
Electricitat. L’adjudicatari assumirà els costos dels consums elèctrics que li facilitarà el
PCiTAL mensualment. En el cas que l’adjudicatari pugui contractar l’escomesa a una
distribuïdora elèctrica l’adjudicatari assumirà aquest cost amb aquesta.
a) Climatització. L’adjudicatari assumirà els costos de la climatització que li passarà el
PCiTAL a raó de frigories i calories gastades mensuals. Aquestes es coneixen a raó
de lectures de comptadors existents a la instal·lació de la cafeteria.
b) Aigua. L’adjudicatari assumirà els costos de l’aigua de boca consumida i aigua
consumida de aigua calenta sanitària (ACS), a raó de lectura en uns comptadors que
el PCiTAL muntarà.
c) Gas Natural. L’adjudicatari contractarà i assumirà qualsevol cost de l’escomesa de
gas.
3.2.3. Pla d’autoprotecció
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar el pla d’autoprotecció. Quan sigui requerida per
l’entitat contractant presentarà la documentació acreditativa del compliment d’aquesta
obligació.
3.2.4. Conductes de fums
Cal que l’ empresa adjudicatària faci arribar amb una periodicitat anual, una còpia del
contracte de manteniment amb una empresa autoritzada. S’ ha de lliurar anualment un
certificat que acrediti que s’ha realitzat la neteja dels conductes.
3.2.5. Seguretat i climatització
Cal que l’empresa adjudicatària permeti l’accés a les instal·lacions de climatització,
seguretat i prevenció contra-incendis al personal contractat pel PCiTAL per tal de realitzar
les feines de manteniment de les esmentades instal·lacions. Atès que aquestes
instal·lacions formen part del conjunt global de l’edifici, el responsable de l’ oficina tècnica
del PCiTAL s’ encarregarà de que es duguin a terme les següents tasques:
-

Extintors. Revisió dels extintors segons la normativa vigent

-

Detecció +BIE (boca d’incendis equipada)

-

Conductes de climatització. Revisió dels conductes de climatització segons la
normativa vigent.
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En el cas que l’empresa adjudicatària instal·li mes equips, ho haurà de comunicar a l’ òrgan
de contractació i el manteniment d’aquests equips anirà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
Els costos derivats d’aquests manteniments es valoraran i es repercutiran a l’adjudicatari.
3.2.6. Retolació
Tots els escrits on s’anunciïn els productes a la venda i els menús han d’ estar com a mínim
en català.
3.2.7. Disponibilitat dels locals i obligacions de l’adjudicatari
3.2.7.1. Desenvolupar l’explotació d’acord amb les condicions assenyalades a les
disposicions vigents.
3.2.7.2. Utilitzar els locals i desenvolupar l’activitat que és objecte de l’adjudicació per tal
de proporcionar un servei diligent i de qualitat.
3.2.7.3. Obtenir els permisos i les autoritzacions que convinguin per a l’exercici de l’activitat
de bar restaurant.
3.2.7.4. Gestionar adequadament les deixalles d’acord amb el que el Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol pel qual s’ aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus. S’
ha de tenir una atenció especial als apartats de la llei que regulen els residus comercials.
Correspondrà a l’ empresa adjudicatària, en acabar el seu període contractual, lliurar els
locals, i el seu equipament de tota mena, en el mateix estat de conservació en que es
trobava a l’ inici del contracte, amb el desgast corresponent a un ús normal de manera que
l’establiment pugui ser utilitzat de manera immediata i, de conformitat amb la seva
categoria i l’ establert a la legislació vigent aplicable a l’activitat.

4- QUALITAT I HIGIENE EN LA GESTIÓ DEL SERVEI
4.1. Qualitat
L’adjudicatari ha de vetllar per la qualitat del servei i dels aliments que ofereix. Cal garantir
la seguretat alimentària en tots els procediments de l’activitat.
Cal realitzar un control de qualitat del servei i facilitar a l’entitat contractant la
documentació que fa referència als recursos utilitzats per al seguiment del control de
qualitat del servei.
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L’entitat contractant pot establir els mecanismes i procediments de control de qualitat que
cregui convenient. Per tal d’assolir-los s’ ha de complir amb la normativa vigent.
4.2. Higiene i residus
És responsabilitat de l’empresa adjudicatària que el restaurant obtingui l’autorització
sanitària com a menjador col·lectiu.
Cal disposar dels fulls de reclamació/denúncia oficials. Així com del cartell informatiu.
Els productes de neteja utilitzats a les cuines, rentavaixelles, etc...han d’assegurar la
desinfecció i han de complir les condicions següents:
-

S’han d’utilitzar substàncies químiques que no estiguin etiquetades com a perilloses
pel medi ambient .

-

No han de tenir incompatibilitats ni reaccionar violentament en cas que es mesclin.

-

No han de tenir efectes corrosius en contacte amb els teixits vius.

-

No han de tenir efectes nocius sobre la salut. No obstant això, els que sí que en
tinguin es poden utilitzar diluïts, de manera que l’efecte nociu quedi apaigavat.

L’empresa ha de tenir disponible en les seves instal·lacions les fitxes de seguretat d’aquells
productes químics de neteja utilitzats més freqüentment i a la llista de telèfons de la cuina
hi ha de constar el telèfon de l’ Institut Nacional de Toxicologia.(91 562 04 20).
S’ ha de garantir que la neteja sigui correcta, s’ han de retirar d’una manera continuada les
deixalles i se’n ha d’ adequar la recollida i la selecció.
S’han de realitzar controls higiènics sanitaris periòdics i fets per un laboratori reconegut,
extern i independent.
El restaurant ha de posar, dins de les seves instal·lacions, mobiliari a l’ abast dels usuaris
perquè es pugui realitzar adequadament la recollida selectiva de residus. El mobiliari ha
d’estar autoritzat pel Parc Científic
El mobiliari i els contenidors dedicats a la recollida de les deixalles són propietat de l’
adjudicatari tant els que s’ubiquin dins de les instal·lacions que són objecte de la
contractació del servei com els situats a fóra de la via pública. Els costos de manteniment i
renovació del mobiliari de recollida de deixalles, així com els costos de manteniment i
neteja de la via pública per la retirada de deixalles van a càrrec de l’empresa adjudicatària.
L’ adjudicatari ha d’adaptar el mobiliari de recollida de deixalles a la modalitat de recollida
que el PCiTAL determini.
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L’empresa adjudicatària s’ha de fer càrrec dels residus generats en les instal·lacions en què
es presti el servei.
L’empresa adjudicatària s’ha de fer càrrec dels residus especials i els envasos de productes
especials (olis minerals derivats d’operacions de manteniment, detergents i altres
productes químics caducats, filtres de campanes d’extracció...) generats en les instal·lacions
en què es presti el servei.

5.- ESTALVI ENERGÈTIC
La il·luminació dels espais interiors s’ha de fer amb llums de baix consum i tubs fluorescents
de baix consum, preferiblement de tecnologia LED. No es permet la reposició de bombetes
incandescents, de llums halògens i focus incandescents.
Es recomana que tota la maquinària i aparells de caire industrials que s’instal·lin en les
dependències de l’òrgan de contractació (frigorífics, congeladors, forns, túnels de rentat...)
siguin d’alta eficiència energètica i de les millors tecnologies disponibles en el mercat quant
a la utilització òptima dels recursos i la preservació del medi ambient. La instal·lació
d’aquests aparells s’ ha de fer d’acord amb les instruccions del Parc Científic

6.- PUBLICITAT
Qualsevol element publicitari i d’imatge estovalles de paper, rètols, cartells, expositors...
que l’ adjudicatari vulgui posar a les instal·lacions cal que s’hagi aprovat prèviament pel
Parc Científic

7.- PRODUCTES
Tots els productes servits per l’adjudicatari han de complir tot el que especifica l’actual
normativa legal, han de ser de bona qualitat, de marques reconegudes, han de tenir el
registre corresponent i han d’estar ben manipulats.
Els proveïdors d’aquests productes han d’estar acreditats i s’han d’atenir a les instruccions
legals.
El Parc Científic es reserva el dret de seleccionar els productes i marques en base a
consideracions corporatives o d’ estratègia de màrqueting.
L’ empresa adjudicatària sempre és la responsable de les alteracions dels productes.
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S’ha de prestar especial atenció a l’oli :
-

Per a les amanides i les setrilleres de taula: oli d’oliva amb un grau d’acidesa baix,
de marca registrada i embotellat amb precinte de garantia.

-

Per a l’ús dels menjars cuinats i a les fregidores: oli vegetal (d’oliva, de gira-sol...) de
les mateixes característiques de més amunt.

Les begudes embotellades que s’ofereixen han de ser, en tots els casos (aigua, cervesa, vi o
begudes refrescants) de les marques més conegudes i usuals al mercat.
Es valorarà positivament l’oferta de cafè, té i sucre amb etiqueta de comerç just o de
característiques equivalents. En la mesura que les condicions logístiques i econòmiques ho
permetin, l’explotació del servei de bar ha d’oferir consumicions d’altres productes, com la
xocolata, fruites o begudes de comerç just o equivalent. Aquest tipus de productes han
d’estar degudament publicitats al consumidor; l’entitat contractant es reserva el dret d’
introduir mecanismes per a garantir la seva autenticitat.
El servei de restaurant ha d’utilitzar estovalles, tovallons, coberts, plats, gots i tasses de
material reutilitzable o fabricat a partir de materials reciclats. Quan en moments puntuals,
cagui fer servir material d’un sol ús, aquest ha de ser fet a partir de productes
compostables.
Les begudes i menjars per ser consumits fora de les instal·lacions en concessió s’han de
lliurar en embalatges compostables. En el cas dels menjars, els embalatges també poden
ser de paper o cartró reciclats. Aquests embalatges poden tenir tintes només si són
biodegradables i no contenen metalls pesants. Els embalatges lliurats per l’adjudicatari i
utilitzats per aquesta funció poden tenir un preu suplementari.
Les màquines expenedores de productes, que s’ hagin d’ instal·lar fóra del local on es
desenvoluparà l’ activitat d’ aquesta contractació, s’han d’ubicar en les zones comunes i
han de complir les directives tècniques sanitàries i ambientals marcades pel Parc Científic i
l’adjudicatari s’ haurà de fer càrrec del manteniment, consum i neteja d’aquests espais.

8. OBLIGACIONS DE L’ EMPRESA ADJUDICATÀRIA
8.1.En relació a personal
S’ha de garantir que el personal dona un servei de qualitat i diligent a l’usuari de la cafeteria
restaurant i evitar que hi hagi cues.
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Totes les persones que l’adjudicatari contracti en aquest servei, han de tenir unes bones
pràctiques de manipulació i la formació en manipuladors d’aliments que marca la
normativa vigent.
S’ha de garantir que tots els usuaris puguin ser atesos en català.
El vestuari fet servir pels treballadors ha de ser d’ús exclusiu. Qualsevol persona que entri a
la cuina ha de portar bata i/o roba adequada.
8.2.Responsabilitat per danys
L’empresa adjudicatària indemnitzarà a l’entitat contractant o a tercers, pels danys de
qualsevol naturalesa que es puguin produir tant a persones com a béns, com a
conseqüència de la prestació del servei, per actes propis o dels seus empleats, i, a aquest
efecte, s’obliga a contractar i a mantenir en vigència, a càrrec seu durant el termini de
duració d’ aquest contracte, inclosa la seva pròrroga, una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil vigent, per un import mínim de 300.000 d’ euros, per a respondre dels
danys i dels perjudicis que es puguin ocasionar a persones, a coses , o al propi immoble,
com a conseqüència de l’ ús del local, ja sigui per actes o per omissions de l’ empresa o del
personal de qui depèn.
L’ empresa s’obliga a contractar i a mantenir en vigor durant tot el termini de vigència d’
aquest contracte, una pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscos inherents a l’explotació
del restaurant pel que fa al contingut de l’edifici i a les seves instal·lacions i mobiliari.
L’ empresa posarà a disposició de l’entitat contractant sempre que sigui requerida per a ferho, les còpies dels fulls de reclamacions de l’establiment.
8.3. Impostos, arbitris i gravàmens
Són a càrrec de l’adjudicatari tots els impostos, arbitris i gravàmens de l’Estat, de la
Generalitat de Catalunya, de la província o municipi que afectin tant l’activitat com la
relació jurídica en la qual es concreti l’adjudicació. L’ adjudicatària ha d’exhibir a l’entitat
contractant els justificants del pagament sempre que li siguin requerits.

9- FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE RESTAURACIÓ
9.1.Calendari i horaris d’ obertura
Dies feiners: De 8 a 17 hores amb possibilitat d’ampliació a sol·licitud i acord d’ambdues
parts.
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Setmana Santa, Nadal i mes d’agost: En aquest període s’ establirà un servei mínim que
s’haurà de complir.
9.2.Menú
El menú ha de constar com a mínim, de 2 plats, beguda i postres tot i que es poden servir
menús reduïts.
Tant el primer plat com el segon s’han de poder triar d’una oferta de tres plats com a
mínim, de manera que combinant-los es pugui seguir una dieta baixa en calories.
Cap plat no es pot repetir més de dues vegades a la setmana, ni tres vegades en un mateix
mes, llevat de l’amanida.
Les postres que s’ofereixin diàriament han d’estar constituïts, com a mínim, per dos tipus
diferents de fruita del temps i dos tipus diferents de lactis.
Així mateix cada dia hi haurà oferta d’un menú vegetarià equilibrat des del punt de vista
nutritiu.
Es valorarà positivament l’oferta d’un menú setmanal amb productes amb certificació
ecològica inclòs com un plat dins del menú del dia o bé com un menú a part.
9.3.Preu
Pel que fa al preu que han de pagar pels usuaris del restaurant, l’empresa adjudicatària es
compromet a vendre els productes tot respectant la llista de preus màxims autoritzats pel
PCiTAL que s’ adjunta com ANNEX I.

10. INVERSIÓ MÍNIMA
La inversió mínima que haurà de fer l’ empresa adjudicatària es fixa en 38.425 euros.( IVA
no inclòs).
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