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, les quals han de complir les següents
especificacions:
-

El nombre de guinguetes d’acord amb el Pla d’Usos i serveis de temporada és de 6;
tres a la platja de Cunit Ponent, en l’àmbit dels espigons 1, 2, 3 i tres a la platja de
Cunit Llevant, àmbit espigons 4, 6 i 7.

-

La superfície màxima a ocupar entre guingueta i terrassa serà de 120 m 2. 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.

-

Els adjudicataris de les guinguetes hauran de sol·licitar a l’empresa elèctrica
distribuïdora la corresponent connexió elèctrica. En el cas que aquesta connexió
suposi un cost no assumible per l’adjudicatari o no es pugui realitzar, 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.

-

Les guinguetes hauran 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 quatre anys, durant les temporades estivals
dels anys 2018, 2019, 2020 i 2021, amb caràcter general de 15 de maig a 15 de
setembre (ambdós inclosos). Tanmateix aquest termini general es podrà veure
perllongat per temporada en virtut de l’autorització anual del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que serà comunicada per l’Ajuntament
als adjudicataris amb caràcter previ a l’inici de cada temporada. 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 màxima 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).
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INFORME DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE COMPLIR LES
INSTAL·LACIONS DE GUINGUETA I TERRASSA D’ACORD AMB EL PLA D’USOS I
SERVEIS DE TEMPORADA DE BANY PEL PERÍODE 2017-2021

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.

-

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.

Cunit, a data de signatura electrònica.
L’enginyera tècnica municipal
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