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001/2019/2502/E190
LLICÈNCIA D'ÚS PRIVATIU DE LA SUPERFÍCIE
D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A LA
INSTAL.LACIÓ DE MÀQUINS DE DISTRIBUCIÓ
AUTOMÀTICA (VENDING) I FONTS D'AIGUA.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA
D’US PRIVATIU PER A L’OCUPACIÓ DE SUPERFÍCIE EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A LA
INSTAL.LACIÓ DE MÀQUINES DE VENDING I SUBMINISTRAMENTS D’AIGUA.
1.- OBJECTE
L’objecte del present plec es fixar les condicions tècniques que a de regir la
contractació de la instal·lació, explotació i manteniment de les màquines expenedores
de productes d’alimentació i begudes.
2.-PARTICULARITATS TÈCNIQUES
2.1.- Els tipus de màquines a instal·lar seran TOTES AUTOMÀTIQUES i seran les següents:
1. Les màquines de begudes calentes disposaran de gots i palets.
El cafè a subministrar serà mescla -50% aràbiga i 50 % robusta- natural i torrat.
Les seleccions mínimes que hauran de disposar les màquines seran les següents:
o
o
o
o
o
o
o



El cafè curt amb o sense sucre – també descafeïnat
Cafè llarg amb o sense sucre – també descafeïnat
Tallat amb o sense sucre – també descafeïnat
 Llet desnatada en pols.
Cafè amb llet amb o sense sucre – també descafeïnat
 Llet desnatada en pols.
Té amb llimona amb o sense sucre
Llet amb o sense sucre
 Llet desnatada en pols
Xocolata amb o sense sucre
 Mínim de 16% de cacao.

Les màquines de begudes calentes a instal·lar al Centre d’Entitats, a la
Ràdio, a la Solana, a la Policia i a Joventut podran ser de tomany reduït
amb les mateixes seleccions que les altres màquines que s’instal·lin.

2. Màquines de begudes fredes. Disposaran d’un sistema de refrigeració hermètic,
amb termòstat graduable, que permeti regular la temperatura dels productes..
Està prohibit el subministrament de begudes alcohòliques. Amb un mínim de 7
varietats de productes.
3. Màquines de begudes fredes i productes sòlids. Disposaran d’un sistema de
refrigeració hermètic, amb termòstat graduable, que permeti regular la
temperatura dels productes. Tots els productes alimentaris subministrats a les
màquines seran de primera qualitat. Està prohibit el subministrament de
begudes alcohòliques. Amb un mínim de 8 productes sòlids i 7 begudes
fresques.
4. Fonts d’aigua amb garrafes. Disposaran dels corresponents gots.
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begudes
calentes

begudes
fredes i sòlids

Edifici de
l’Ajuntament

1

1

Centre Entitats

1

0

0

1

Museu Trepat

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1
1

Viver Empreses
Pavelló
Pavelló St. Josep
Brigada

1
1
0
1

Begudes
fredes
0

AIGUA
3

Ràdio

1

0

0

Biblioteca

1

0

0

1

La Solana

1

0

1

1

Joventut

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

3

2

14

Policia Local
Jutjat de Pau

1
0
10

2.2.- A la Memòria Tècnica del Sobre B es valorarà que els productes siguin :
- Productes saludables: Que la seva composició compleixi els criteris d’alimentació
equilibrada, fent especial atenció a l’aportació calòrica de sucres, el tipus de greix i el
contingut de la sal:
- És a dir, refrescos sense sucre i evitant el gas i sucs sense sucres i el més natural
possible.
- En relació als productes sòlids, que es substitueixi la bolleria industrial i productes
fregits per barretes de cereals, fruits secs, fruita seca, productes integrals, sense
gluten i/o productes de proximitat.
-Productes ecològics:
En el cas que es presenti algun producte ecològic caldrà identificar-lo mitjançant
l’etiquetatge corresponent per tal de garantir que ha estat produït d’acord amb les
normes d’agricultura ecològica.
-Cafè de gra:
- Un cafè amb processament natural ha estat assecat amb la polpa del fruit en
el gra, protegint al llarg del procés d'assecat i permetent que la polpa i els
sucres penetrin en la llavor.
- Un cafè que es conreï per sobre dels 1500 msnm (metres sobre el nivell del mar),
el qual haurà crescut en una regió relativament elevada, i normalment exhibirà
una acidesa i una dolçor refinada.
-Cacau:
Augment del percentatge del cacao.
2.3.- La instal·lació anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. Així mateix, correspondrà
a aquesta empresa el manteniment preventiu i correctiu de les màquines
expenedores.
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2.4.- L’empresa senyalitzarà clarament a cada màquina, el nom de l’empresa, el
número de telèfon i el domicili, on els usuaris efectuaran les seves reclamacions.
2.5.- L’empresa subministrarà gots i palets necessaris, de material biodegradable o
compostable, a les màquines de cafè i a les fonts d’aigua.
2.6.- Totes les màquines s’hauran de mantenir en perfecte estat de neteja (tant interior
com exterior) i conservació.
2.7.- En cas d’averia d’alguna de les màquines, aquesta haurà de ser reparada o
substituïda per una altra en un termini de tems que en ningun cas pot superar les 24 h.
3.- RÈGIM D’UTILITZACIÓ
3.1.- L’empresa adjudicatària realitzarà l’explotació de les màquines al seu risc i
ventura. Conservarà sempre la propietat de les mateixes, essent al seu compte les
operacions d’instal·lació, posada en marxa, reparacions, reclamacions recaptació i
renovació dels productes a expedir.
3.2.- L’Ajuntament de Tàrrega no autoritzarà la instal·lació de màquines d’aquesta
naturalesa a firmes diferents de l’adjudicatària.
3.3.- Durant el primer mes de la instal·lació de les màquines, si l’empresa rep queixes
dels usuaris per no agradar-los-hi el producte subministrat (cafè, llet, productes sòlids,
begudes fredes i/o aigua) prèvia petició del responsable del contracte municipal,
l’empresa estarà obligada a variar el tipus de producte. Sense cap cost per part de
l’Ajuntament.
Si el producte a canviar té unes característiques particulars per ser un producte
saludable, ecològic i/o de comerç just, l’empresa el canviarà per un altre que tingui el
mateix etiquetatge.
3.4.- El contracte s’extingirà al seu venciment. Una vegada resolt el contracte,
l’empresa haurà de retirar les màquines assumint al seu compte les eventuals despeses
que se’n derivessin així com el sanejament dels possibles desperfectes imputables a la
instal.lació, ús i retirada de les màquines.
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