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PLEC DE CLÀUSULES JURÍDIQUES, ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE HAN
DE REGIR EL PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DELS APROFITAMENTS DE
TEMPORADA A LES PLATGES DE LA ZONA MARTIMOTERRESTRE DE VILASECA, DURANT LES ANUALITATS 2019 i 2020 (Exp.GOV __/2019)
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte.

Les presents normes tenen com a objectiu regular el procediment d’adjudicació dels
aprofitaments temporals en les platges de la zona marítima terrestre del terme
municipal de Vila-seca, d’acord amb el que disposen els articles 53 i 75 de la Llei
22/1988, de 28 de juliol, de Costes, i amb els usos i delimitacions de les zones
d’ocupació previstos en els corresponents plans de serveis de temporada, pel període
anual 2019, prorrogable a voluntat de l’Ajuntament de Vila-seca fins al 2020.
L’objecte del contracte és l’adjudicació a particulars, mitjançant autorització
administrativa, de la gestió d’aquests aprofitaments temporals (serveis de temporada
que no precisen d’instal·lacions fixes), i que en tot moment s’han de considerar
serveis públics de l’Ajuntament de Vila-seca.
Les instal·lacions han de donar servei als banyistes i usuaris de la platja amb la
finalitat de que n'obtinguin un millor aprofitament, dotant-les dels serveis adients i
permetent l'existència d'establiments, sense perjudicar el seu ús públic. Tot això d’acord
amb el Pla d’Usos i la distribució de serveis de temporada aprovada amb caràcter
general per l’Ajuntament de Vila-seca per al període 2017-2021 i, específicament per
l’actualització del Pla d’Usos i Serveis de les platges del municipi de Vila-seca,
corresponent a la Temporada Estiuenca 2019, aprovat per Decret de l’Alcaldia de 3010-2018 (pendent de l’autorització del Servei de Costes de la Direcció General de
Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya, Administració competent en
l’ordenació i protecció del sistema costaner).
Cadascuna de les instal·lacions previstes les platges del terme figura en la següent
relació identificada amb el números 1,2,3,4,5,6,8,10,12, i 13.
En cada número d’aprofitament s’hi relacionen els usos permesos i les superfícies
màximes a ocupar, les quals hauran d'ésser explotats per la persona autoritzada.
Entenent-se que l'autorització concedida ho és per a l'explotació exclusiva de la totalitat
dels usos previstos en cada cas.
Relació individualitzada i descripció d’instal·lacions i aprofitaments amb explotació
comercial:
1 Platja del Racó.
- Guingueta núm. 1 20 m2
Terrassa
Tendals 30 uts.
Hamaques 70 uts.

10 m2
180 m2
140 m2

2 Platja de la Pineda.
- Guingueta núm. 2
Terrassa
Tendals 3o uts.

10 m2
180 m2

20 m2

Hamaques 70 uts.
Patins 15 uts.

140 m2
75 m2

- Guingueta núm. 3
Terrassa
Tendals 30 uts.
Hamaques 70 uts.

20 m2
10 m2
180 m2
140 m2

- Guingueta núm. 4
Terrassa
Tendals 30 uts.
Hamaques 70 uts.

20 m2
10 m2
180 m2
140 m2

- Guingueta núm. 5
Terrassa
Tendals 30 uts.
Hamaques 70 uts.

20 m2
10 m2
180 m2
140 m2

- Guingueta núm. 6
Terrassa
Tendals 30 uts.
Hamaques 70 uts.

20 m2
10 m2
180 m2
140 m2

- Guingueta núm. 8
Terrassa
Tendals 20 uts.
Hamaques 70 uts.
Patins 15 uts.

20 m2
10 m2
120 m2
140 m2
75 m2

- Guingueta núm. 10
Terrassa
Tendals 20 uts.
Hamaques 70 uts.

20 m2
10 m2
120 m2
140 m2

- Guingueta núm. 12
Terrassa
Tendals 20 uts.
Hamaques 70 uts.

20 m2
10 m2
120 m2
140 m2

- Guingueta núm. 13
Terrassa
Tendals 20 uts.
Hamaques 70 uts.

20 m2
10 m2
120 m2
140 m2

L’Ajuntament de Vila-seca atorga l’autorització per explotar uns serveis de temporada
a les platges del territori municipal, en base a l’autorització que la Generalitat de
Catalunya (Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de
Territori i Sostenibilitat) li ha de concedir, corresponent a l’adjudicatari l’explotació del
servei.
Totes les autoritzacions queden sotmeses a la condició suspensiva d’eficàcia de

l’aprovació del Pla d’Usos i de Serveis de Temporada corresponent a cada període de
vigència de l’adjudicació. Per tant, en el supòsit que al resoldre’s el procediment
d’adjudicació no es disposi de l’aprovació de l’esmentat Pla per part de l’organisme
oficial corresponent (Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del
Departament de Territori i Sostenibilitat), el lliurament de les autoritzacions a qui resulti
adjudicatari quedarà supeditat a obtenir aquesta aprovació.
Per tant, l’eficàcia de l’atorgament de les corresponents autoritzacions per a
l’explotació del servei, quedarà, doncs, condicionada amb efectes suspensius a
l’aprovació per part de la Generalitat a l’autorització d’ocupació anual, i, en cas que no
s’atorgués aquesta o es revoqués l’autorització per explotar algun dels serveis de
temporada oferts en aquest plec, qui en resultés adjudicatari no tindria dret a cap tipus
de reclamació.
L’atorgament de l’autorització per a l’explotació del servei comporta que el titular de
l’explotació assumeix la gestió i l’explotació del servei, sota el seu propi risc, i que
aporti els mitjans personals, materials i tècnics necessaris.
Si les resolucions que provenen d’instàncies superiors (Serveis de Costes de la
Generalitat, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i Capitania
Marítima de l’Estat) no permetessin l’expedició de l’autorització municipal per a alguns
dels serveis previstos, qui resulti adjudicatari no podrà invocar cap dret adquirit ni dret
a reclamació o indemnització de cap mena.
Amb el ben entès que en cada ubicació, en el supòsit de que hi hagi manca de sorra a
la platja, el quiosc no s’instal·larà fins que es donin les condicions de superfície
necessàries d’ aptitud.
L’adjudicació de les autoritzacions objecte del present plec es portaran a terme per lots
(explotacions), essent la seva relació la configurada en la present clàusula.
Cada sol·licitant només podrà optar a l’adjudicació d’una única explotació. Per tant,
cap interessat no podrà presentar més d’una proposició ni subscriure cap proposta en
nom de persona jurídica en la que hi figuri en qualitat d’administrador o accionista, si
ho ha fet individualment. En cas d’incompliment, serà causa de no admissió de totes
les propostes subscrites per aquest.
CLÀUSULA SEGONA. Naturalesa Jurídica de les autoritzacions.

Les autoritzacions tenen naturalesa administrativa i es preveuen com una forma de
concessió d’ús privatiu de béns de domini públic de les que disposen els articles 57 i
següents del Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de
17 d’octubre.
No procedeix fer referència a la classificació CPV en tractar-se d’una concessió de
domini públic. En tot cas li correspondria el CPV: 92332000-7 Descripción de CPV:
“Servicios de playas”.
Qualificació i règim jurídic. El present contracte regula la utilització privativa del domini
públic marítim terrestre, mitjançant concessió administrativa, segons el previst a la Llei
22/1988, de costes, i els articles 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del

Patrimoni de les Administracions Públiques.
Les autoritzacions (instal·lació, ocupació i explotació dels serveis en sol de domini
públic marítim terrestre i en la zona de servitud de protecció) es regiran per aquest
PCA, pel Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges de Vila-seca
que resulti aprovat pel departament competent de la Generalitat de Catalunya, la Llei
22/1988, de 28 de juliol, de Costes, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig, de
protecció i ús sostenible del litoral (LCO); pel Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general de costes; la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament de patrimoni dels ens locals; la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
patrimoni de les administracions públiques, Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament general de la LPAP, Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local (LBRL); Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC); i la
resta normativa aplicable.
L’article 57.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
patrimoni dels ens locals, estableix que l’ús privatiu que no comporta la transformació
o la modificació del domini públic resta subjecte a l’atorgament d’una autorització
d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic. L’apartat 3r disposa que en el cas que els
sol·licitants siguin més d’un s’han de tenir en compte els principis d’objectivitat,
publicitat i concurrència.
L’article 53 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, disposa que les autoritzacions
l’objecte de les quals sigui l’explotació de serveis de temporada en les platges que
només requereixin instal·lacions desmuntables, seran atorgades als Ajuntaments que
ho sol·licitin, en la forma que es determini reglamentàriament i amb subjecció a les
condicions que s’estableixin en les normes generals i específiques corresponents. En
cas que els Ajuntaments optin per explotar els serveis de temporada a través de
tercers, es garantirà en els corresponents procediments d’atorgament que es respectin
els principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i concurrència
competitiva.
L’article 73 de la Llei 22/1988, habilita a les Administracions competents per aprovar
plecs de condicions generals per l’atorgament de concessions i autoritzacions.
L’article 115.c) de la Llei 22/1988, preveu que les competències municipals podran
comprendre l’explotació dels serveis de temporada que puguin establir-se a les platges
per l’explotació de serveis de temporada que es puguin establir a les platges per a
qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta previstes en la legislació de règim
local.
El desconeixement del previst en el règim normatiu aplicable en qualsevol dels seus
termes no eximeix l'adjudicatari de l'obligació de complir-les.
CLÀUSULA TERCERA. Publicitat. Tramitació, Procediment i forma d’adjudicació.

Aquest plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques que ha de regir el
procediment per a l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació de

serveis de temporada a les platges del municipi de Vila-seca (anys 2019-2020), un cop
aprovat per l’òrgan competent, s’exposarà al públic al perfil del contractant de
l’Ajuntament de Vila-seca (seu.electrònica.Vila-seca.cat/ a l’apartat contractació
pública.gencat.cat – perfil del contractant), amb la finalitat d’assegurar la transparència
i l’accés públic de la informació relativa a la present contractació.
Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per
mitjans electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en el perfil del contractant.
La tramitació de l’expedient serà urgent (article 119 Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic), garantint en tot moment els principis de publicitat,
igualtat d’oportunitats, lliure concurrència i no discriminació.
L’adjudicació de les autoritzacions municipals objecte d’aquest plec es durà a terme
mitjançant procediment obert i atenent a diversos criteris objectius de valoració basats
en el principi de millor qualitat – preu, segons s’estableix en la clàusula dotzena.
L’òrgan de contractació adjudicarà el procediment de concessions d’autoritzacions als
licitadors que, en el seu conjunt, facin la proposició més avantatjosa segons els criteris
d’adjudicació que s’assenyalen en la clàusula dotzena, sense perjudici de
l’administració de declarar-lo desert, per raons d’interès públic.
Tot això, de conformitat amb el previst als articles 53.1 de la LC i 111.6 del Reial
Decret 1471/1989, d’1 de desembre, pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa
la Llei de costes (RLC) i articles 131 i següents, i 156.1 i següents del la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
La forma utilitzada per adjudicar les autoritzacions serà el concurs públic, tal i
com determinen els articles 53 i 75 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, i
l’article 92.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
Públiques.
La present adjudicació no té la consideració de contractes subjectes a regulació
harmonitzada, pel fet de tractar-se d’ingressos, i amb un import inferior al que
s’estableix per a les despeses en l’article 22 de la LCSP.
CLÀUSULA QUARTA. Prerrogatives de l’Administració. Jurisdicció Competent.

L’òrgan de contractació té la prerrogativa d’interpretar aquest contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordarne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les
qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció
de les adjudicacions subjectes a aquest Plec.
Correspon als jutjats del contenciós administratiu amb jurisdicció a Tarragona,
conforme a l’art. 27 de la Llei 9/2017 (LCSP), la resolució de totes les les qüestions
litigioses que sorgeixin entre les parts relatives a la preparació, adjudicació, efectes,
compliment i extinció dels contractes administratius.

CLÀUSULA CINQUENA. Responsable del procediment. Òrgan competent.

El responsable del procediment ho és cap de l’àrea que promou l’expedient.
Al mateix li correspon supervisar-ne l’execució, proposar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació adjudicada es
realitza correctament, dins l’àmbit de facultats que a l’Ajuntament li corresponen.
L’ens contractant de les autoritzacions objecte d’aquest procediment és l’Ajuntament
de Vila-seca (CIF P-4317300D). Actuarà com a òrgan de contractació la Junta de
Govern Local, per delegació de l’alcaldia segons Decret de 30-6-2015, d’acord amb la
Disposició Addicional. Segona de la LCSP.
L’adreça postal, telèfon i adreça de correu electrònic de l’òrgan de contractació a
efectes d’aquest contracte és: Ajuntament de Vila-seca. Plaça de l’Església, 26. CP43480. Tel 977309300, e-correu: ajuntament@vila-seca.cat. Departament responsable
del procediment: Governació (Àrea de Serveis Generals i seguretat Pública).

CLÀUSULA SISENA. Termini Concessió Aprofitaments.

Les autoritzacions tindran una durada d’1 any (temporada estiuenca) comptat des
de la data de perfecció de l’adjudicació definitiva i en els termes previstos en el Pla
d’Usos, prorrogable per 1 any més a voluntat de l’Ajuntament, fins a un total de 2
anualitats de vigència.
Les instal·lacions seran desmuntades i retirades de la platja dins del termini de quinze
dies naturals a comptar des de la data d’acabament de la vigència de les
autoritzacions.
CLÀUSULA SETENA. Usos Autoritzats.

Únicament seran autoritzats els usos descrits en la memòria i plànols de delimitació de
les zones a ocupar previstos en els Plans de Serveis de Temporada en les platges de
Vila-seca i en les corresponents autoritzacions del Servei de Costes de la Direcció
General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya, documents que
formaran part integrant d'aquest plec, a tots els efectes.
El canvi de destinació o ús dels aprofitaments, la seva cessió o arrendament,
constituiran causa de rescissió del contracte, sense dret a indemnització.
Cada servei estarà ubicat a la platja d’acord amb l’emplaçament extret del pla d’usos i
serveis de temporada aprovat i vigent. La ubicació de les instal·lacions i l’exercici de
les activitats no es poden realitzar fins que no s’obtingui l’autorització per ocupar el
domini públic marítim terrestre atorgada pel departament competent en matèria de
costes. A l’adjudicatari que realitzi qualsevol ocupació i/o exercici d’activitat
contravenint l’anterior li seran atribuïdes tot tipus de responsabilitats que per aquest
motiu esdevinguin, sense perjudici de l’obligació de desallotjar immediatament
l’ocupació i cessar l’activitat que realitzi en aprofitament del domini públic.

Els emplaçaments podran ser modificats segons determini l'Ajuntament, abans o
durant la temporada, per causa justificada d’interès públic, sense que l’adjudicatari
tingui dret a cap tipus d’indemnització o compensació per danys emergents o lucre
cessant. Els costos i els treballs d’emplaçament, transport, retirada i trasllat de les
instal·lacions seran sempre per compte de l’adjudicatari.
La sola presentació de l’oferta implica la declaració d’acceptació sense reserves per
part de l’adjudicatari d’haver reconegut i examinat el concret emplaçament del servei
de temporada a que licita, tenir coneixement de totes les seves condicions físiques i
d’assumir la viabilitat econòmica i tècnica de practicar l’emplaçament i el servei.
Els adjudicataris s’hauran de posar en contacte amb els serveis tècnics municipals per
concretar la ubicació exacta de la instal·lació sobre el terreny, amb el deure d’atendre
les instruccions que a l’efecte es donin. Abans d’iniciar la prestació del servei
s’expedirà l’oportuna Acta de conformitat de les instal·lacions. Donada l’obligació de
l’adjudicatari de complir amb els paràmetres constructius, de disseny i de seguretat
establerts en aquest plec. En la referida acta s’hi expressarà la conformitat d‘aquests
extrems, doncs el no compliment o disconformitat és motiu per la revocació de
l’autorització.
Una vegada practicat l’emplaçament, durant la temporada l’adjudicatari no pot
modificar-lo llevat d’autorització expressa del Servei de Costes.
CLÀUSULA VUITENA. Risc i Ventura.

Els aprofitaments s'adjudiquen a risc i ventura dels licitadors
Els adjudicataris en cap cas tindran dret a indemnització en el supòsit que, per causes
naturals que afectin l'espai o zona de sorra de la platja, no es pugui muntar o bé s’hagi
de desmuntar la instal·lació abans de l’inici o de la finalització de la concessió.
CLÀUSULA NOVENA. Capacitat per a Contractar. Requisits d’Admissibilitat.

Podran participar en el concurs les persones físiques i jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb l’article 65 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i no es trobin
sotmeses en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat assenyalades a l’article
70 LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjan establerts a l’article 85
LCSP, i acreditin l’adequada solvència requerida en la clàusula 13ª d’aquest PCEA i
sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objectes de les
autoritzacions.
Expressament s’estableix com a requisit indispensable per poder optar al procés de
licitació, no tenir cap deute amb la hisenda municipal ni amb AEAT i SS per cap
concepte, ni haver infringit les condicions preestablertes, o en cas d’haver-ho fet, haver
abonat l’import de les sancions corresponents.
Les persones jurídiques només podran ésser adjudicatàries d’autoritzacions les
prestacions de les quals estiguin compreses dins els fins, objecte o àmbit d’activitat
que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.

El licitador haurà de disposar en tot moment de tots els mitjans materials i personals
suficients per a portar a terme l’execució de l’activitat conforme amb l’autorització
municipal atorgada.
Les prohibicions de contractar també afecten les empreses de les quals, per raó de les
persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, es pugui presumir que són
continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses en
les quals hagin concorregut aquelles.
El licitador haurà d’acreditar que disposa, o està en disposició de disposar, de la
instal·lació de guingueta que s’ajusta al Plec de Clàusules Tècniques aprovades per la
Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2001.
En el present contracte no s’exigeix classificació.
D’acord amb l’article 4 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, les empreses licitadores no estan obligades a
acreditar documentalment, en el moment de la presentació d’ofertes, el compliment
dels requisits de capacitat i solvència. Els òrgans de contractació tindran que admetre
una declaració responsable que substituirà l’acreditació documental, o el formulari
normalitzat de document europeu únic de contractació.
CLÀUSULA DESENA. Termini Explotacions de Temporada .

El termini per al qual s'atorgaran les autoritzacions correspondrà amb l’establert pel Pla
d’Usos de Temporada de les Platges de Vila-seca per cada any de vigència de la
concessió, essent competència de l’Ajuntament retardar per raons d’oportunitat, força
major o interès públic la data d’instal·lació de la guingueta així com la de l’inici de
l’activitat i la de retardar la seva finalització i desmuntatge (com a màxim el 30 de
novembre), sense dret a reclamació per part dels adjudicataris.

CLÀUSULA ONZENA. Taxa i Canons anuals.

Cànon de licitació:
Es fixa un cànon de licitació mínim de sortida per a cada instal·lació que serà
objecte de millora a l’alça. La millora del cànon constitueix un dels factors a tenir en
compte a l’hora de l’adjudicació del procediment. El licitador adjudicatari farà efectiu el
cànon ofert en el termini establert en la clàusula 16ª.
- Tipus mínim de licitació:
1 Platja del Racó.
- Guingueta núm. 1: 17.500,00 €
2 Platja de la Pineda.
- Guingueta núm. 2: 11.500,00 €
- Guingueta núm. 3: 14.000,00 €
- Guingueta núm. 4: 12.500,00 €
- Guingueta núm. 5: 6.000,00 €

- Guingueta núm. 6: 6.000,00 €
- Guingueta núm. 8: 10.000,00 €
- Guingueta núm. 10: 10.000,00 €
- Guingueta núm. 12: 10.000,00 €
- Guingueta núm. 13: 8.000,00 €
Taxa i Cànon anuals d’explotació:
Els adjudicataris estaran obligats al pagament de la taxa anual d’explotació segons les
quantitats que resultin d'aplicar l'Ordenança General Reguladora de les Taxes Número
20 (Annex 1: Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públicOcupacions a les platges. Seu Electrònica – Gestió Econòmica – Ordenances Fiscals
2019 (BOPT núm. 248, de 2-12-2017), en funció de l'explotació dels elements compresos
en cada autorització (Annex 5).
També anirà a càrrec dels licitadors adjudicataris la part proporcional corresponent al
cànon que el Servei de Costes a Tarragona del Ministeri de Medi Ambient assenyali a
aquest Ajuntament per l'ocupació del domini públic marítim terrestre en la quantitat
liquidada. Si no es compleix aquest requisit per causes imputables a l’adjudicatari, es
declararà resolt l’aprofitament (Annex 6).
En el moment de l’adjudicació es prendrà com a base la quantitat liquidada pel mateix
concepte durant l’any anterior, la qual serà regularitzada segons procedeixi en el moment
en què sigui notificat definitivament el cànon per part del Servei de Costes del Ministeri
de Medi Ambient.
Dipòsit anual
Si es requereix, caldrà constituir anualment en aquest Ajuntament el dipòsit que estableixi
el Servei de Costes del Ministeri de Medi Ambient per tal de garantir l'aixecament de les
instal·lacions una vegada finalitzada la temporada.
Abalisaments
Aniran a compte de l’adjudicatari les despeses d’abalisament.
 En els serveis que es desenvolupin a l’aigua, el titular de l’autorització haurà de
justificar haver tramitat l’autorització d’abalisament davant de Capitania Marítima. Els
adjudicataris de l'explotació d'artefactes flotants hauran de presentar l'autorització
corresponent de l'òrgan competent en matèria de Marina Mercant, segons allò que disposa
l'art. 111.11 del Reglament de Costes.
CLÀUSULA DOTZENA. Criteris de selecció.

S’utilitzaran diversos criteris d’adjudicació objectius directament vinculats a millorar
l’objecte de la prestació en atenció a la qualitat i extensió del servei i la seva adaptació
a les necessitats de les platges i dels seus usuaris, els quals serviran de base per a
l'adjudicació i que s'indiquen per ordre decreixent d'importància degudament
ponderats:

Els mèrits al·legats es valoraran amb referència a la data de tancament del termini de
presentació de sol·licituds i es puntuaran d’acord amb el següent barem:
Les propostes presentades es valoraran fins a un màxim de 20 punts. Per valorar-les
es tindran en compte els següents criteris, amb la ponderació relativa atribuïda a
cadascun.
El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa serà la suma dels diferents
punts assignats en els diferents apartats dels criteris de valoració que a
continuació s’indiquen:
1. Cànon ofert ....................................................................................... fins a 15 punts
S’assignarà la major puntuació a la proposta que ofereixi el cànon més elevat. A les
propostes restants, se’ls atribuirà la puntuació que procedeixi d’acord amb la fórmula
següent:
Puntuació oferta = Oferta a valorar x Puntuació màxima (15 punts)
Oferta més elevada

Es puntuarà amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el cànon base de licitació
establert en la Clàusula Onzena per a cada aprofitament.
2. Millores de servei. ...............................................................................fins a 5 punts
-

Per instal·lar cabina WC addicional, que es situarà annexa al quiosc amb les
instruccions que en cada cas donin el personal municipal i els inspectors de
Costes, així com el seu manteniment higiènic integral. ............S’atorgarà 2 punt

-

Per acreditació documentada de què el personal d’atenció al públic parla
idiomes estrangers oficials a la UE. Per cada idioma acreditat mitjançant
documentació
de
centre
oficial
o
homologat
s’atorgarà
1
punt. .................................................................................. Fins a un màxim de 2
punts
Pel compromís de disposar d’un canviador de nadons............ S’atorgarà 1 punt

-

L'adjudicació de les autoritzacions es farà respectant la puntuació obtinguda.
En cas d’igualtat de puntuació final entre proponents, el desempat es resoldrà
mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials establerts en l’article 147.2 de la
LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes, i en darrer
cas per sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un
desempat.
No s'adjudicarà més d'una autorització per persona, empresa o societat, i no s’admetrà
més d’una sol·licitud per persona, empresa o societat. En aquesta prohibició caldrà
entendre que una persona física o jurídica participi, ja sigui minoritàriament o
majoritàriament, amb altres societats. Cal entendre la limitació de petició respecte a una
persona, a la prohibició de petició a més d’un membre de la unitat familiar.
Admissió de variants. En aquesta licitació no es contempla ni s’admet la possibilitat de

presentar variants.
CLÀUSULA TRETZENA. Presentació de Proposicions

La presentació de proposicions es durà a terme utilitzant exclusivament
MITJANS ELECTRÒNICS, mitjançant l’eina “sobre digital 2.0” i presentació
telemàtica, de conformitat amb els requisits establerts en la Disposició
addicional quinzena de la LCSP.
(El sobre digital és l’eina de licitació electrònica, integrada amb la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, que permet la
presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, garantint la confidencialitat del
seu contingut fins el moment de l'obertura).
Donat que aquest expedient ha estat declarat amb tramitació d’urgència, les
proposicions per optar a l’adjudicació de les autoritzacions objecte del present
procediment s’han de presentar en el termini màxim dels quinze dies naturals a
comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del
contractant, i si l’últim dia fos festiu, es prolongarà el termini al següent dia hàbil.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses. Un cop presentada la
proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada podrà
donar lloc a la prohibició de contractar prevista a l’article 71.2 de la LCSP, a més de la
pèrdua de la garantia provisional en la forma establerta en la clàusula 15ª d’aquest
PCEA.
Cas de presentar-se al·legacions al plec, aquest fet no suspèn per si mateix el termini
de licitació, excepció feta que ho acordi l’òrgan d’adjudicació, motiu pel qual una
vegada resoltes aquestes, i de no modificar-se substancialment el plec, es mantindrà
la licitació efectuada.
La resolució de les al·legacions serà efectuada per l’òrgan competent a la major
brevetat i, sempre que sigui possible abans de l’obertura de les ofertes, però sempre
abans de la proposta d’adjudicació. Cas que les al·legacions siguin estimades i
impliquin una modificació substancial del plec, la licitació es deixarà sense efectes,
retornant-se les proposicions i convocant-se una nova licitació prèvia convocatòria
pública, i sempre sense dret a indemnització pels sol·licitants que hagin comparegut.
CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS:
SOBRE 1 - DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
SOBRE 2 – DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA.
Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autenticats, de conformitat
amb la legislació vigent.
Dins de cada sobre s’inclouran els documents següents:
SOBRE 1 - DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
Relació numerada de la documentació inclosa, amb indicació de les dades d’identificació,

noms i cognoms de la persona de contacte, número de mòbil, fax i correu electrònic.
Documentació administrativa. Els licitadors adjuntaran els següents documents:



















Sol·licitud on s’especifiqui el tipus d’instal·lació al que es licita, indicant el número
d’explotació de servei de temporada que figura en la Clàusula PRIMERA d’aquest
plec, segons el plànol del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les
platges de Vila-seca per a l’any 2019.
Document Nacional d’Identitat en el cas de persona física.
Escriptura societària, inscrita al RM, quan es tracti de persona jurídica.
Poder notarial suficient per comparèixer, si és en representació d’un altre.
Document únic europeu de contractista DEUC, d’acord amb el formulari de l’annex 1
(1.1 i 1.2). Aquesta declaració ha d’incloure la manifestació d’estar al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. La justificació
acreditativa d’aquest requisit l’haurà de presentar l’adjudicatari abans de la
l’adjudicació definitiva.
Els documents acreditatius de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
Compromís explícit de dedicar o adscriure al contracte els mitjans personals i
materials suficients per a la seva execució.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta han de
presentar, juntament amb la declaració responsable, document conjunt on indiquin el
nom de les empreses que la constituiran, la participació de cada una d’elles i el
compromís de constituir-se formalment en el cas de resultar adjudicatàries del
contracte..
Si l’empresa consta inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)
de la Generalitat de Catalunya, gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa, o en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), presentaran una declaració
responsable conforme les dades i documents inscrits no han estat modificats i són
vigents, d’acord amb el model de l’annex 2, signada pel representant legal.
Pòlissa de responsabilitat civil per l’activitat desenvolupada o compromís de
contractar la pòlissa en el moment de l’adjudicació, amb un import mínim assegurat
de 100.000 euros (solvència econòmica financera).
Acreditació d’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que es faculti per contractar
corresponent a l’activitat a desenvolupar, o compromís de fer-ho abans de
l’adjudicació.
Compromís de fer efectiu el cànon anual d’explotació i constituir en aquest
Ajuntament el dipòsit que estableix el Servei de Costes del Ministeri de Medi Ambient
per tal de garantir l'aixecament de les instal·lacions una vegada finalitzada la
temporada.
Compromís de disposar i d’instal·lar una guingueta segons model aprovat per la
Comissió de Govern de l’Ajuntament, en la sessió de 29 de gener de 2001 (solvència
tècnica i professional) (Annex 4).

ADVERTÈNCIA: La documentació que conté el Sobre 1 no pot incloure cap informació
que permeti conèixer el contingut del sobre 2. El incompliment d’aquesta obligació
implicarà la exclusió de la licitació per part de la mesa de contractació.
SOBRE 2 – DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA

AUTOMÀTICA.
Aquest sobre inclourà tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració
dels criteris d’adjudicació que no depenen d’un judici de valor d’acord amb la clàusula
12ª (Millores del servei) i la proposició econòmica, d’acord amb el model que s’adjunta
coma a annex 3.
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es
considera fonamental per a valorar-la. I ha d’anar signada pel representant legal de
l’empresa licitadora.
En el cas que concorrin empreses en forma d’UTE, s’han de signar pels representants
de totes les empreses que la composen.
Confidencialitat.
Els documents i les dades presentats pels licitadors es consideren da caràcter
confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat
intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus
interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses
del sector.
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de
ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del
caràcter confidencial.
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una
sol·licitud d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta
qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que
regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels
licitadors.
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades del
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) que consten a registres públics i els
Documents valorables mitjançant un judici de valor.
Protecció de dades.
El contractista ha de vetllar pel correcte compliment de la Llei Orgànica15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de
desenvolupament.

CLÀUSULA CATORZENA. Mesa de Valoració.
Proposicions

Obertura Examen i Avaluació de

La Mesa de Contractació, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional Segona

de la LCSP estarà composta pels següents membres:
President:
El Regidor de Serveis generals i Seguretat Pública de l’Ajuntament. Substituta:
La Regidora de Serveis al Territori i Ensenyament.
Vocals:
El Secretari General de l’Ajuntament. Substitut: El cap de l’Assessoria Jurídica.
L’Interventor/a de Fons de l’Ajuntament. Substituta: La tècnica de Serveis
Econòmics de l’Ajuntament.
El Cap de l’Àrea de Governació. Substituta: La vicesecretària de l’Ajuntament.
La coordinadora adjunta de secretaria general. Substitut: El cap de l’àrea de
Serveis Públics.
Secretari/a: La responsable del Negociat dels serveis administratius de
Governació. La responsable dels serveis de Suport.
Tècnics assessors. En tot moment, la Mesa de Contractació podrà sol·licitar
l’assessorament i els informes dels tècnics interns i externs que consideri necessaris a fi
d’avaluar les ofertes presentades.
Obertura de la documentació del Sobre 1.
La Mesa de contractació qualificarà prèviament la documentació general (sobre 1), en
sessió privada, dins el termini dels cinc dies naturals comptadors des de l’acabament
del termini de presentació de proposicions, que en cas de ser dissabte o festiu es
traslladarà al següent dia hàbil. Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes o
omissions esmenables en la documentació presentada, ho ha de comunicar als
licitadors afectats perquè els esmenin, davant la pròpia Mesa de contractació, en un
termini no superior a 2 dies hàbils.
Els defectes o les omissions es comunicaran mitjançant correu electrònic o fax, als
interessats als efectes de la seva esmena o per a la presentació d’altres documents
complementaris aclaridors dels ja presentats.
Una vegada esmenats, si escau, els errors o omissions de la documentació presentada
dins el sobre 1, la Mesa determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses
així com les causes d’exclusió.
La manca d’esmena dels defectes u omissions en el termini establert serà causa
d’exclusió de la licitació.
D’acord amb els articles 95 i 140.3 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris de la totalitat o d’una part dels
documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la
vigència o fiabilitat de les declaracions, quan resulti necessari per al bon funcionament
del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar les autoritzacions.
Sens perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques
aquestes circumstàncies mitjançant publicació en el perfil del contractant.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del Sobre 1 seran

susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 24 d’aquest Plec i a
l’article 112.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques
Obertura i valoració de la documentació del Sobre 2.
El dia, hora i lloc de celebració de l’acte públic d’obertura dels Sobres núm. 2 es
comunicarà a les empreses licitadores per via telemàtica i a través del perfil del
contractant.
Les proposicions que no compleixin amb les especificacions tècniques del plec no seran
objecte de valoració.
Un cop efectuat l’acte d’obertura dels Sobres 2, els licitadors podran fer constar davant
la Mesa les observacions que considerin adients i que es recolliran en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre aclariments en les ofertes quan
siguin de tipus material o formal, no substancials i que no impedeixin conèixer el sentit
de l’oferta. En el sentit que únicament es permetrà l’aclariment en ofertes sempre que
no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el
principi d’igualtat de tracte entre les empreses licitadores.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes que consideri acreditat que vulneren la
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria
d’igualtat, mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els
convenis col·lectius sectorials d’acord amb l’art. 149.4 LCSP.
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris
amb la finalitat de que s’emeti l'informe corresponent sobre els criteris d'adjudicació
establerts en la clàusula 12ª, amb aplicació de les ponderacions als criteris expressats i
assignant les puntuacions a les propostes en funció d’allò establert en el plec, i de la
informació aportada pels licitadors en les seves proposicions, deixant justificació en els
informes d’aquesta valoració.
Les comunicacions amb cada empresari es faran per mitjà informàtic a l’adreça
electrònica assenyalada pel propi proponent i públicament en el perfil del contractant.
La puntuació obtinguda per cada licitador es farà pública en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Vila-seca.
Acta Puntuació definitiva.
La Mesa de Valoració es reunirà posteriorment, en acte no públic, per a establir la
classificació/puntuació definitiva de les proposicions i les elevarà, amb la documentació
que contenen, juntament amb les actes de la mesa i amb l'informe tècnic, a la Junta de
Govern Local, òrgan competent per efectuar l'adjudicació seguint les directrius dels
articles 150 i 151 de la LCSP. La proposta de la Mesa no crea cap dret en favor del
sol·licitant proposat mentre no existeixi acord de l’òrgan de contractació.

CLÀUSULA QUINZENA. Garantia Provisional i Definitiva

Garantia Provisional. De conformitat amb l’article 106 de la LCSP, per tal de respondre
del manteniment de les seves ofertes fins a la perfecció del contracte, s’estableix una
garantia provisional de 1.500,00 euros, que garanteix el dret a prendre part en el
procediment d’adjudicació de les autoritzacions i que haurà de ser dipositada amb
caràcter previ a la presentació de les proposicions. Serà objecte d’incautació si la
persona participant en el procés es retira del mateix en qualsevol moment previ a la
resolució d’atorgament de les autoritzacions.
Aquesta fiança provisional, serà retornada als participants que no resultin adjudicataris
una vegada efectuat l’atorgament de les autoritzacions
Garantia definitiva. Equivalent a un 5% de l’import d’adjudicació (IVA exempt) de l’import
total de cadascun dels lots adjudicats.
Termini de garantia. Amb caràcter especial es fixa un termini de 6 mesos, a comptar des
de la finalització de la vigència dels serveis contractats.
La devolució i cancel·lació de garanties definitives s’efectuarà d’acord amb el que
disposa l’article 111 LCSP.
CLÀUSULA SETZENA. Classificació de les ofertes. Requeriment de documentació
prèvia. Atorgament de les autoritzacions.

L'adjudicació haurà de tenir lloc en tot cas, sempre que alguna de les ofertes
presentades reuneixi els requisits exigits en el plec de clàusules administratives, no
podent declarar-se deserta la licitació. No obstant, l'Administració podrà per raons
d'interès públic degudament justificades renunciar a celebrar el contracte abans de la
seva adjudicació, o desistir del procediment tramitat en els termes i amb els efectes
previstos a l'art. 150 de la LCSP.
L’òrgan de contractació requerirà, amb caràcter previ i condicionant, al licitador que hagi
presentat l’oferta més avantatjosa per a l’adjudicació de cada aprofitament (es a dir, la
que hagi obtingut una major puntuació d’acord amb els criteris de valoració establert en
el plec de clàusules) per a que aporti, en el termini de 10 dies hàbils comptats des del
següent a aquell en què s’hagi rebut la notificació, els documents acreditatius (art. 140
LCSP) següents:
- Acreditació de la personalitat jurídica i representació, si és el cas.
- Acreditació de la solvència econòmica i financera, i tècnica i professional.
- Participació o no en grup empresarial.
- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) acreditant
que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes
de naturalesa tributària amb l’Estat.
- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent
en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
- Certificat positiu, emès per la Tresoreria municipal de l’Ajuntament Vila-seca,
acreditatiu que el licitador no té deutes de naturalesa tributària amb aquesta
Administració.
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte.

- Resguard de constitució de la garantia definitiva corresponent i que s'especifica en la
clàusula 14 d’aquest Plec de condicions.
- Original o còpia autenticada de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil o
certificació emesa per corredor o agent d’assegurances, que acrediti les condicions i
capitals assegurats, acompanyat del rebut acreditatiu del seu pagament per a la
temporada corresponent.
- Alta en l’Impost d’activitats econòmiques, referida a l’exercici corrent, o l’últim rebut,
juntament amb una declaració de no haver-se donat de baixa en la matrícula d’aquest
impost.
- Resguard de constitució del dipòsit previ corresponent i que s'especifica en la
clàusula 17ª d’aquest plec de condicions.
- Acreditar la titularitat d’una guingueta segons model aprovat per la Comissió de Govern
de l’Ajuntament, en la sessió de 29 de gener de 2001.
- Acreditació d’haver satisfet el cànon de licitació.
- Document acreditatiu d’haver abonat el import proporcional dels anuncis de licitació.
- Acreditació, si escau, de què la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de
persones treballadores discapacitades no inferior el 20%.
Les empreses que hagin presentat certificat de inscripció en el RELI o ROLECE
estaran exemptes de presentar la documentació acreditativa de la capacitat d'obrar i
solvència així com els certificats de l’Agència Tributària i Seguretat Social si aquest
estan vigents d'acord amb l'art. 16.3 del Reglament de la Llei de Contractes de les
Administracions Locals.
El requeriment que s’efectuï al licitador té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls de
l’expedient.
Si el licitador no compleix adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entén que ha retirat la seva oferta, i en aquest cas l’Ajuntament ha de procedir a
demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.
Aquest fet comporta l’exigència de l’import de la garantia provisional, en concepte de
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu
cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de
contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el
DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar
amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
La resolució d’adjudicació serà motivada i s’ha de notificar als candidats i licitadors, i
s’ha de publicar en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
Transcorregut el termini indicat per efectuar l’adjudicació sense que aquesta s’hagi
efectuat, els licitadors tenen dret a retirar la seva proposta.
L’autorització municipal s’atorgarà a cada adjudicatari mitjançant resolució expressa de
l’òrgan competent i serà degudament notificada.
Aquesta s’atorga a risc i ventura de la persona que en resulti adjudicatària, i com a

conseqüència, l’ajuntament no es responsabilitza de cap desperfecte que es produeixi
en les instal·lacions del mòdul autoritzat, sigui quina sigui la causa que l’hagi
ocasionat.
CLÀUSULA DISSETENA. Dipòsit previ. Altra documentació obligatòria.

De conformitat amb l’article 111.6 del Reial Decret 1471/1989, d’1 de desembre, i amb
la corresponent resolució de la Generalitat de Catalunya d’autorització per a l’ocupació
de la zona de domini públic marítim terrestre, cadascun dels adjudicataris de les
explotacions dels serveis de temporada hauran de constituir obligatòriament a la Caixa
de l’Ajuntament de Vila-seca, previ a l’ocupació del domini públic, una fiança
corresponent a les instal·lacions explotades i que s’estableix en els termes de la
clàusula Onzena:
L’objecte d’aquesta fiança o dipòsit previ és per respondre de les despeses d’una
execució subsidiària de l’aixecament de les instal·lacions si voluntàriament no ho fa el
seu titular en el termini de 15 dies des de la data de venciment de l’autorització per cada
temporada anual, i/o per altres danys en el domini públic.
L’import d’aquesta fiança no limita la responsabilitat de l’adjudicatari respecte els
conceptes a que respon. La fiança es constituirà en metàl·lic o bé mitjançant aval
bancari.
Pel seu caràcter de requisit previ a l’ocupació, i en tant condiciona l’eficàcia de
l’autorització, fins que aquesta no caduqui per venciment del seu termini no es podrà
cancel·lar i retornar aquesta fiança una vegada extingida l‘autorització i comprovada la
la inexistència de responsabilitats a que hagués de respondre.
Així mateix, previ a l’ocupació del domini públic, cadascun dels adjudicataris de les
explotacions dels serveis de temporada hauran de justificar obligatòriament davant
l’Ajuntament de Vila-seca l’aportació dels documents acreditatius següents:
 En els serveis que es desenvolupin a l’aigua, el titular de l’autorització haurà de
justificar haver tramitat l’autorització d’abalisament davant de Capitania Marítima. Els
adjudicataris de l'explotació d'artefactes flotants hauran de presentar l'autorització
corresponent de l'òrgan competent en matèria de Marina Mercant, segons allò que disposa
l'art. 111.11 del Reglament de Costes.
 Document acreditatiu d'haver efectuat el 'ingrés en aquest Ajuntament de la quantitat
corresponent al cànon per l’ocupació del domini públic marítim terrestre en la quantitat
proporcional que li correspongui i que hagi estat establerta pel Servei de Costes de la
Generalitat de Catalunya.
Haver satisfet el cànon anual d’explotació segons quantitats que figuren en l'annex 1 de
l'Ordenança Fiscal Núm. 20 (Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic- Ocupacions a les platges).
CLÀUSULA DIVUITENA. Inspecció.

El titular de l’autorització ha de permetre que en qualsevol moment l’Ajuntament, o altra
administració competent, inspeccioni les instal·lacions, dotacions i explotació, així com
les condicions tècniques, de seguretat i sanitàries de l’activitat que es desenvolupa a
l’àmbit de l’autorització.

L’adjudicatari es troba obligat a col·laborar amb aquesta tasca inspectora i facilitar, amb
la immediatesa exigida, aquella informació o documents que siguin requerits. Tots els
dependents o persones que integren l’organització del servei han d’estar informats
d’aquest deure, ja que l’incompliment és directament atribuïble al titular de l’autorització.
L’adjudicatari es troba obligat a complir amb les instruccions, requeriments i ordres
donades per regularitzar els incompliments advertits, en la forma i termini màxim atorgat
a l’efecte.
L’Ajuntament es reserva totes les facultats per garantir la salubritat i seguretat de les
instal·lacions i de l’explotació, i les ordres que l’Ajuntament doni a l’efecte al titular de
l’autorització són d’obligat compliment, sent la desobediència motiu de resolució.
Excessos d’ocupació: El concessionari respondrà dels excessos d’ocupació que es
detectin respecte de l’autoritzada en aquesta concessió o en la que, anualment,
autoritzi la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, i retirarà
immediatament els elements que impliquin l’excés d’ocupació i es farà càrrec del
pagament de les liquidacions i sancions que eventualment faci la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme o el Servei de Costes del Ministeri d’Agricultura y
Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a l’adjudicatari o a l’Ajuntament per aquest motiu.
Si a requeriment de l’Ajuntament no es paguen les quantitats en el termini de deu dies,
l’Ajuntament les retindrà de la garantia definitiva constituïda i, si no fos suficient, les
exigirà al concessionari per la via de constrenyiment.
Si a requeriment no s’efectués la retirada dels elements que suposi l’excés d’ocupació,
els retirarà l’Ajuntament per execució subsidiària i es farà càrrec del cost el
concessionari. L’excés d’ocupació pot ser motiu de resolució anticipada de la
concessió.
CLÀUSULA DINOVENA. Condicions de la Concessió de les Autoritzacions.

Les instal·lacions i serveis han de ser totalment desmuntables, quedant prohibit qualsevol
element d’obra fixa.
Les Guinguetes i tendals s’instal·laran al lloc on indiquin els serveis tècnics municipals
després de realitzat l’acte de replanteig, tenint en compte la ubicació que de forma
indicativa s’assenyala en el Pla anual d’Usos de Platja.
El model de Guinguetes a instal·lar serà el model aprovat per la Comissió de Govern, en
la sessió de 29 de gener de 2001, essent el cost d’adquisició, muntatge i manteniment a
càrrec de l’adjudicatari. Resta absolutament prohibit als adjudicataris introduir
modificacions, reformes i/o millores no incloses en el projecte esmentat o que no estiguin
autoritzades per l’òrgan municipal competent.
La conservació de les construccions i instal·lacions, així com el seu manteniment en
constant i perfecte estat de funcionament, neteja i higiene, aniran a càrrec de
l’adjudicatari, el qual haurà d’efectuar a càrrec seu les reparacions i treballs
d’entreteniment necessaris, qualsevol que sigui la causa i abast.
Serà a càrrec de l’adjudicatari tot el parament necessari per al funcionament, així com el

mobiliari, taules, cadires, i tots aquells elements que vinguin recollits en el projecte
aprovat per l’Ajuntament o en el Pla d’Usos de les Platges. Així mateix serà a càrrec de
l’adjudicatari la contractació dels diferents subministraments dels serveis.
No s’admet l’exposició de marques comercials en para-sols, taules, cadires o elements
similars utilitzats en la prestació del servei.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions reflectides en aquest article seran motiu
de rescissió de la concessió, i sense dret a indemnització de cap mena per part de
l’adjudicatari.
CLÀUSULA VINTENA. Obligacions de l’adjudicatari de les Autoritzacions.

L’adjudicatari, a més de les obligacions legals derivades de la seva condició de titular i
explotador d’un servei de temporada sobre el domini públic, i de les que es derivin del
previst en la resta de clàusules d’aquest plec, té les obligacions següents:
1- Obtenir quantes autoritzacions, llicències o permisos siguin requerits atenent l’espai
de la zona demanial a ocupar i de l’activitat a realitzar. La manca d’obtenció
d’aquestes autoritzacions o la seva extinció, serà causa de revocació automàtica de
l’autorització, sense dret a cap tipus d’indemnització ni rescabalament.
Els elements d’abalisament a instal·lar seran a càrrec de l’adjudicatari i els haurà de
realitzar una empresa de busseig acreditada per la Capitania Marítima, i compliran les
característiques exigides per les normes tècniques i de seguretat marítima de la
Capitania Marítima de Tarragona. Aquests s’hauran d’adaptar a qualsevol modificació
que pugui dictar l’organisme competent durant els anys d’adjudicació.
Els canals abalisats d’entrada i sortida senyalitzats a la platja seran utilitzats
exclusivament pel tipus d’embarcació o artefacte flotant per al qual el canal estigui
autoritzat i seran d’ús públic gratuït. Així mateix, hauran de disposar de retolació
adequada i en lloc visible i respectaran la franja de 6 metres lliures des de la línia
d’aigua de plenamar.
2- Complir estrictament el contingut de l’autorització, les condicions i obligacions
previstes en aquest plec de condicions, les estipulacions que conté el pla de serveis de
temporada en les platges del terme de Vila-seca i les disposicions i condicions
contingudes en la resolució de la Generalitat de Catalunya que l’aprova i autoritza
l’ocupació del domini públic marítim terrestre. També ha de complir amb l’establert en
la legislació de costes i altra normativa general i sectorial que sigui d’aplicació, incloses
les resolucions i directrius dictades per les administracions competents en execució i/o
interpretació de les referides normes. Igualment l’adjudicatari es responsabilitza de
complir amb el previst en les restants ordenances o reglaments municipals vigents que
incideixin d’alguna manera en l’explotació de l’activitat.
3- Complir estrictament amb els termes de l’oferta presentada, especialment en tot allò
que suposi una millora.
4- Exposar, en lloc públic i visible, còpia de l’autorització municipal la qual ha
d’identificar exactament el servei adjudicat d’acord amb els plànols de distribució dels
serveis de temporada.

5- No realitzar instal·lacions de connexió a les xarxes d’aigua i de subministrament
elèctric diferent de la assenyalada pels serveis tècnics municipals, sent en aquest cas
a càrrec de l’adjudicatari les canalitzacions, escomeses i consums, així com l’obligació
d’acreditar que compleixen la normativa específica exigible. El titular de l’autorització
no podrà realitzar per si mateix ni encarregar a tercers cap connexió de les
anteriorment descrites. L’incompliment d’aquesta obligació serà causa de declaració
de la caducitat de l’autorització i de la retirada de les instal·lacions.
6- Facilitar a l’Ajuntament, o a altre administració competent, l’exercici de la facultat
d’inspeccionar i supervisar, en qualsevol moment, el bé objecte d’ocupació així com el
servei o activitat que es desenvolupa, havent d’adoptar aquelles conductes que ho
possibilitin de forma directa i immediata.
7- Complir els horaris i dies de funcionament autoritzats per l’Ajuntament Els horaris
actuals vigents són de les 8:00 hores fins a les 22:00 hores. Podent, l’Ajuntament,
incrementar l’horari de tancament fins la 1:00 de la nit amb motiu de festes populars i
revetlles.
Aquest horari estarà exposat en cada establiment per a informació dels usuaris. Amb
relació a l’horari de tancament es concedeix un termini màxim d’una hora per acabar de
desallotjar i recollir les instal·lacions, sense que en aquest interval es puguin servir
productes ni haver-hi música ambiental. Segons l’interès general, podrà ésser modificat
per acord de la Junta de Govern Local.
8- Respondre de forma directa i exclusiva dels danys i perjudicis que es causin a
tercers, inclòs l’Ajuntament de Vila-seca, i al domini públic i al privat ocasionats per
l’exercici de les activitats i per les instal·lacions. S’inclouen els que es produeixin en el
temps d’inactivitat mentre es trobin les instal·lacions i serveis ocupant el domini públic.
Altrament és responsable d’adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat
dels usuaris i públic en general, assumint personalment les responsabilitats que puguin
esdevenir. A l’efecte de tot l’anterior, l’adjudicatari ha de tenir contractada la deguda
assegurança de responsabilitat civil, i d’accidents en el seu cas, amb una cobertura
suficient.
9- Procedir al tancament de les instal·lacions i béns que integren els serveis de
temporada una vegada finalitzada la jornada d’activitats, vetllant per la seva seguretat,
així com d’evitar qualsevol ús indegut per tercers o que siguin objecte de possibles
robatoris o actes vandàlics.
10- Respondre de la vigilància de les instal·lacions i fer-se càrrec de les despeses que
per vandalisme, malmetement, danys, furt o robatori puguin patir, quedant eximit
l’Ajuntament de tota responsabilitat. L’adjudicatari és obligat a reposar o reparar a la
major brevetat els serveis afectats d’acord amb les característiques constructives, de
decòrum i de seguretat establertes en aquest plec i en el de prescripcions tècniques, a
l’objecte de donar continuïtat a l’activitat. La contractació d'assegurances amb
cobertura d'aquests riscos, el d'incendi o d'altres, seran a càrrec de l’adjudicatari.
11- No realitzar cap tipus d’ocupació de l’espai públic sense comptar amb la preceptiva
autorització de l’òrgan competent. L’adjudicatari no podrà instal·lar més material, ni
altre de diferent, que l’autoritzat, com tampoc canviar d’emplaçament assignat, ni amb

l‘ocupació excedir-se de la superfície màxima i/o de la delimitació fixada. Entre altres
formes, s’infringeix aquesta prohibició quan s’ocupa la superfície amb elements
diversos com taules, cadires, torretes o similars, embarcacions, banderes, caixes,
baguls, mobles, dipòsits, cubells, cartells, i qualsevol altre que no estigui expressament
autoritzat.
L’adjudicatari és l’únic i exclusiu responsable per la contravenció d’aquestes
prohibicions, podent-se adoptar aquelles accions i mesures cautelars que escaiguin
per ajustar-se a l’autoritzat. El titular de l’autorització respondrà dels excessos o
l’incorrecte ocupació que es detectin respecte l’autoritzada i immediatament haurà de
retirar els elements que impliquin l’excés d’ocupació i/o ajustar-se a l’autoritzat, fent-se
càrrec del pagament de les liquidacions i sancions que l’Ajuntament imposi o a aquest
se li reclamin pel referit motiu. Si a requeriment de l’Ajuntament no es paguen les
quantitats exigibles en el termini de deu dies, l’Ajuntament les imputarà sobre la
garantia definitiva constituïda per l’adjudicatari i, si no fos suficient, se li exigirà per la
via de constrenyiment, aplicant també aquells danys i perjudicis ocasionats. Si realitzat
el requeriment no s’efectués la retirada dels elements que suposin l’excés d’ocupació,
els retirarà l’Ajuntament per execució subsidiària i es farà càrrec del cost l’adjudicatari.
D’igual forma s’actuarà pels casos d’ocupacions o activitats no ajustades a l’autoritzat.
Sense perjudici de ser motiu de revocació.
12- Complir la normativa i les disposicions aplicables en matèria tributària, laboral, de
seguretat social i de seguretat i higiene en el treball, així com la reguladora del servei o
activitat objecte de prestació, sent responsable de l’obligació de mantenir, en tot
moment, les condicions de seguretat a favor dels treballadors i persones destinatàries
de l’activitat, mitjançant els medis personals, materials, preventius, d’autoprotecció i
altres actuacions necessàries segons es requereixin per les normatives vigents
aplicables. Les responsabilitats i conseqüències derivades de sinistres o
incompliments al respecte en respondrà directament i exclusivament el titular de
l’autorització, sense perjudici de ser motiu de revocació.
13- Constituir puntualment i, en el seu cas, reposar en la Tresoreria de l’Ajuntament les
garanties i dipòsits exigits al llarg d’aquest plec de condicions.
14- No alterar les condicions constructives, l’estètica ni la imatge de la guingueta i
resta d’elements fixats per l’Ajuntament, quedant prohibida la col·locació de banderes,
pancartes, garlandes, torxes, pintures, rètols, adhesius, ombrel·les i qualsevol altre
element o propaganda comercial que pugui alterar aquesta imatge.
15- Conservar i mantenir, en tot moment, en bones condicions d’aspecte i seguretat
els elements emprats en la prestació del servei, substituint els elements que no
ofereixin seguretat o bona presència, sigui pel seu nivell de desgast, utilització,
deteriorament, oxidació, corrosió o alteracions realitzades, no permetent-se
arranjaments que facin desmerèixer el conjunt. S’ha de complir amb les exigències de
salubritat, sanitat, nivells acústics, ornament i integració amb l’entorn o medi, i que a tal
fi pot requerir l’Ajuntament.
16- Respondre de que el personal encarregat de prestar els serveis i/o supervisar-los
observi les normes de cortesia i bon tracte per a atendre a l’usuari.

17- No abocar residus de qualsevol tipus al mar o a qualsevol de les zones de domini
públic, ni deixar cap tipus d’andròmina abandonada a la platja. No es permet
l’abocament a la platja d’aigües residuals, escombraries, olis, combustibles o altres
elements que danyin les condicions d’higiene, salubritat i estètica. Aquests
abocaments s’hauran de fer en els recipients disposats a aquests efectes i segons la
normativa i disciplina establerta.
18- Realitzar la recollida selectiva d’acord amb els criteris i disposicions que estableixi
o dicti l’Ajuntament de Vila-seca. L’adjudicatari ha de tenir la zona ocupada, i la seva
zona d’influència en el radi d’entorn establert, en continu i perfecte estat de neteja
diària i higiene i dipositar les bosses d’escombraries en hores autoritzades als
recipients instal·lats a l’efecte, segons el tipus de residus generats.
19- No emmagatzemar a l’exterior de la guingueta caixes, envasos o altres elements
propis o complementaris de l’activitat. Es permet únicament disposar d’aquelles unitats
estrictament necessàries d’ús diari per a la prestació del servei, si bé condicionat a les
instruccions municipals, o d’altre agent competent, que es donin en salvaguarda del
correcte ús de l’espai, de seguretat, d’integració i estètica. Les caixes de productes i
begudes, bidons, envasos reutilitzables, embalatges buits i qualsevol altre element
inherent al servei, seran guardats en magatzems o en un recinte situat fora de la platja.
Queda prohibida la seva acumulació i el seu emmagatzematge a l’exterior de
l’establiment amb ocupació de l’espai públic, a la vista dels usuaris de platja.
20- No utilitzar i/o ubicar-hi en el lloc a ocupar cap generador elèctric, ni artefacte amb
flama o combustió que no disposi de la corresponent protecció. No es permet la
realització de foc sobre la platja, ni els destinats a la cocció d’aliments (barbacoa,
forn,...).
21- No es permet encendre foc ni l’ús d’artefactes pirotècnics i/o similars.
22- No realitzar cap tipus de publicitat a les instal·lacions ni en la zona de domini públic
marítim- terrestre (platja), sigui per qualsevol tipologia de tanques, elements o suports
emprats, com pot ser a través de fulletons, senyalitzacions, banderoles, pancartes,
opis, rètols, o per mitjans acústics o audiovisuals, inclosa la realitzada cridant a viva
veu.
23- No tenir megafonia o altres formes d’amplificació de la veu. No es permet tampoc
la difusió musical que comporti una notòria molèstia als usuaris o destorbi el natural
gaudi de la platja. En tot cas haurà de respectar el Mapa Acústic aplicable al municipi
de conformitat amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, segons el règim establert pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament de l’esmentada llei o, en el seu cas, les ordenances municipals
que corresponguin. S’ha de desenvolupar la seva activitat sense molèsties als veïns més
propers i als usuaris de les platges amb sorolls, música o altres formes de contaminació
acústica, fums, bafs i olors.
L’adjudicatari haurà de demanar autorització per disposar de música de fons
ambiental. Les autoritzacions quedaran subjectes a les següents condicions: - El
volum del so generat s’haurà d’adequar als límits d’emissió establerts en l’autorització i
s’haurà de disposar d’un limitador-enregistrador, per tal d’assegurar que no se superin
aquests límits. La instal·lació l’ha de realitzar un instal·lador oficial reconegut per

l’empresa fabricant del limitador acústic. - L’horari permès per tenir música de fons
ambiental serà a partir de les 10 fins les 14 hores i de les 16 fins a les 20 hores.
24- No estacionar ni circular amb vehicles de motor en la platja i restant zona de
domini públic marítim- terrestre, excepte per a realitzar les tasques de muntatge i
desmuntatge de les instal·lacions , havent d’obtenir prèviament autorització. El
proveïment s’haurà de realitzar amb carretons amb rodes de goma.
25- No col·locar tanques i acordonaments de qualsevol mena que impedeixin el lliure
accés a les zones determinades per l’ocupació amb serveis de temporada, o el trànsit
dels usuaris de la platja.
26- Disposar de fulls de reclamació/denúncia oficials d’acord amb el que estableix el
Decret 70/2003, de 4 de març (DOGC 3853, de 28.3.2003), i exhibir al públic en un lloc
visible un cartell on s’anunciï la seva disponibilitat per a les persones usuàries.
27- Col·locar en un lloc ben visible pel públic i dins l’àmbit de la instal·lació el quadre
de preus dels serveis i productes oferts. Hauran de ser fàcilment entenedors i
s’utilitzarà obligatòriament el català i el castellà i, com a mínim, dos idiomes més.
28- Pagar amb puntualitat les taxes, cànons i altres obligacions pecuniàries que així li
correspongui satisfer d’acord amb l’establert en aquest plec de condicions i amb les
condicions de l’oferta.
29- Vetllar pel manteniment de l’ordre públic i la tranquil·litat veïnal en l’àmbit de
l’autorització d’explotació del servei de temporada i les zones immediatament limítrofes
durant l’horari d’obertura de l’activitat, evitant, sota la seva responsabilitat, qualsevol
tipus de desordre, aldarull, molèstia o infracció administrativa o penal.
30- Atendre i complir puntualment les instruccions i requeriments que es realitzin per
l’Ajuntament, o altra Administració competent, sigui per escrit o mitjançant
compareixença dels seus inspectors o agents, per ajustar l’ocupació i activitat en els
termes autoritzats, incloses les encaminades al bon servei i ajust a prescripcions
mediambientals o certificacions de qualitat.
31- Respecte del personal, l’obligat al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball, de protecció de
l’ocupació, de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient, d’integració
social i a mantenir l’equiparació salarial entre homes i dones, respectant en tot cas les
condicions mínimes establertes en el Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel
que es fixa en salari mínim interprofessional per al 2019, o norma que el modifiqui.
32- Contractar, sempre que sigui possible, persones desocupades amb dificultat
d’accedir a l’ocupació (discapacitats, aturats de llarga durada, etc).
CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Explotació.

a) Les autoritzacions són personals i intransferibles i no poden ser cedides o
traspassades sota cap concepte. L’adjudicatari és responsable de la gestió directa i
personal de l’explotació i solament podrà utilitzar com a col·laboradors persones
laboralment dependents. El concessionari serà qui únicament respondrà a l’administració

i de tercers.
El seu incompliment donaria lloc a la retirada automàtica de la autorització sense tenir
dret a cap tipus d'indemnització.
b) No es permetrà cap altre ús i destinació que els autoritzats i previstos en el Pla d'Usos
aprovat.
c) No és permesa la utilització d'envasos o productes de vidre. Solament estaran
autoritzats els productes de plàstic.
Les guinguetes disposaran de productes envasats d'origen, amb registre sanitari i marca
registrada. També podran disposar d'expenedors de begudes servides pel sistema de
barril i extracció a pressió. Queda terminantment prohibit oferir altres productes.
L'alteració d'aquesta norma farà que es pugui retirar automàticament l’autorització.
d) Els tendals hauran d'ésser nous i presentar bones condicions estètiques, de lona de
color verd 368 C, suportats per estructura indeformable de ferro galvanitzat. Les
hamaques i gandules hauran d'ésser de trama blanca, amb el matalàs de color taronja
151 C. Només es podrà instal·lar el 10% de les hamaques; la resta no es podrà obrir ni
instal·lar sobre la sorra fins que els usuaris les demanin.
e) Els adjudicataris d'artefactes flotants d'esbarjo hauran de mantenir vigent l'autorització
de funcionament tal com estableix l'article 111.11 del Reial Decret 1471/89, pel qual
s'aprova el Reglament General per al desenvolupament i execució de la Llei 22/88 de 28
de juliol sobre Costes.
f) Els patins, canoes, planxes de windsurf i altres elements flotants, s'hauran de retirar
fins a sis metres de la línia de mar quan no s'utilitzin. A la nit s'alinearan amb els tendals
per facilitar la neteja de la platja.
g) Els titulars d’autoritzacions resten obligats a netejar al seu càrrec l'àmbit de la seva
concessió (guinguetes, zona de tendals, plataformes de les dutxes i zones mortes on la
maquinària del servei de neteja de platges no hi accedeix, on hauran de remoure la sorra
amb un rasclet). Aquesta obligació comprèn una àrea de neteja de 5 metres d’amplada
al voltant de l’àrea ocupada, la qual serà responsabilitat del titular de la llicència. Així
mateix tindran cura del bon estat de servei de la passarel·la de fusta per a l’accés dels
minusvàlids.
h) Quant a les dutxes, els adjudicataris seran responsables de garantir al seu càrrec i de
forma permanent la neteja del plat de dutxa, rasclar la sorra pròxima a la dutxa on
s’entolla l’aigua per evitar la proliferació d’algues, i garantir el funcionament dels
polsadors, així com evitar les fuites d’aigua, en aquest últim supòsit s’encarregaran
d’avisar als serveis públics municipals.
i) Cada guingueta haurà de disposar de 2 papereres al costat de la seva instal·lació.
j) La brossa resultant de l’activitat diària de la guingueta no es podrà dipositar mai en els
contenidors de brossa de la platja, sinó que cada guingueta haurà de disposar d’un
contenidor de rebuig de 120 l. de capacitat per emmagatzemar les deixalles, recobert per
la seva corresponent bossa d’escombraries.

k) Amb caràcter general els concessionaris hauran de complir l’ordenança municipal
sobre sorolls, vibracions i altres molèsties. Els titulars de concessions sobre guinguetes
podran disposar d’equip de música ambiental, entenent com a tal la que permet la
conversa de les persones que estan consumint a la terrassa. Es prohibeixen les
actuacions musicals.
l) Les instal·lacions amb servei de bar podran servir entrepans freds i calents, però no
plats combinats ni menús ràpids. Amb aquest objectiu podran disposar d’aparells
generadors de calor però no d’elements addicionals de cocció o preparació d’aliments. Es
serviran en plats reutilitzables de plàstic d’un sol ús de material compostable
ll Diàriament hauran de col·locar la bandera de senyalització de l’estat de la mar al pal
de la guingueta, d’acord amb les indicacions rebudes de part de l’adjudicatari del
servei de vigilància i socorrisme de les platges de Vila-seca.
En tot allò no previst ni regulat en el Pla d'Usos ni en aquestes bases, seran d’aplicació
"Normes generals per a l'establiment dels serveis de temporada", dictades per la Direcció
General de Ports, Aeroports i Costes.
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Infraccions. Règim Sancionador.

Amb independència del règim sancionador previst en aquest plec, l’adjudicatari serà
responsable i podrà ser sancionat, tant per l’Ajuntament de Vila-seca com per altres
administracions competents per raó de la matèria, per qualsevol infracció prevista per
l’ordenament jurídic que tingui relació directa o indirecta amb l’execució de les
prestacions incloses en l’autorització i/o per l’ús del domini públic.
En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides per l’adjudicatari,
l’administració competent podrà imposar les sancions segons el règim d’infraccions
següent, les quals es classifiquen com a lleus, greus i molt greus.
Són infraccions molt greus:
a) La venda, cessió, traspàs o arrendament de l’explotació o dels drets de l’autorització
a favor de tercera persona sense autorització prèvia i per escrit de l’Ajuntament.
b) No desmantellar o retirar les instal·lacions del domini públic en el termini previst.
c) Causar danys per dol, frau o negligència al domini públic, a tercers, usuaris o no de
l’explotació, o no assumir i/o satisfer les responsabilitats derivades d’aquests danys.
d) Llençar escombraries, residus o altres deixalles al mar, zona de platja o, en general,
o no realitzar la recollida selectiva d’acord amb les disposicions establertes per
l’Ajuntament de Vila-seca.
e) Impagament dels cànons previstos en aquest plec dins els terminis atorgats.
f) Incomplir, més d’una vegada en la mateixa temporada estival, els dies i horaris
d’obertura o tancament.

g) Causar molèsties als veïns per sorolls o per música excessivament elevada més
d’una vegada en la mateixa temporada estival. Cal remetre’s als articles 53 i 77 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP), que estableix el principi de veracitat de les
actes d’inspecció aixecades per funcionaris públics. Queda fora de tota dubta la
especialització i capacitats dels agents en quant a diferenciar i discernir la percepció
de sorolls molestos pròpia de l’activitat que poden generar pràctiques acústiques
contaminants. Aquest principi de certesa només cedeix si l’interessat presenta prova
suficient en contra, és a dir, la càrrega probatòria es desplaça de l’administració a
l’Administrat, que és qui ha de provar que els fets consignats pels agents de l’autoritat
no s’ajusten a la realitat, cosa que no ha succeït en les al·legacions presentades.
h) Utilitzar elements d’obra fixa en la instal·lació de les guinguetes o altres serveis de
temporada, o infringir en qualsevol d’ells les condicions relatives a materials, disseny
i/o volums.
i) Mantenir les guinguetes en condicions higièniques i de conservació totalment
inadmissibles.
j) Permetre, per acció o omissió, l’alteració de l’ordre públic i la tranquil·litat veïnal en
l’àmbit de l’autorització de domini públic i les zones immediatament limítrofes durant
l’horari d’obertura de l’activitat, així com no tractar d’evitar qualsevol tipus de desordre,
aldarull, molèstia o infracció administrativa o penal.
k) Infringir la reglamentació tècnica sanitària.
l) Excedir més d’una vegada l’ocupació establerta en al Pla d’Usos de temporada.
ll) Destinar el bé demanial a un ús o finalitat diferent a l’autoritzat.
m) Desenvolupar l’activitat o servei per personal que no disposi dels requisits
professionals exigits ni de les llicències, permisos o habilitacions legalment
necessàries.
n) Falta de col·laboració o obstrucció en les tasques d’inspecció o comprovació de
l’Administració sobre aspectes essencials de l’autorització.
o) La desobediència, resistència, o manca de respecte als requeriments rebuts dels
agents municipals per regularitzar l’ocupació atorgada o pel desenvolupament i
exercici de les activitats autoritzades.
p) No haver contractat, com no mantenir-la vigent durant tota temporada d’activitats, la
pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per danys exigida normativament
segons el tipus d’activitat exercida o bé que s’utilitza.
q) Ocupar, sense autorització expressa de l’Ajuntament, un espai diferent a l’assignat o
de forma desajustada a l’establerta.
r) La comissió de tres faltes greus durant la vigència de l’autorització i, en general,
qualsevol incompliment de les condicions i obligacions essencials establertes en
aquest plec o en l’autorització.

Són infraccions greus:
a) Inserir publicitat en les instal·lacions, en l’espai d’ocupació o al voltant.
b) Deficient estat de neteja, manteniment i conservació dels béns, mobiliari,
maquinària i vehicles i embarcacions adscrits al servei.
c) Incomplir l’obligació de la neteja de la zona d’influència.
d) Incomplir l’horari d’obertura o tancament una sola vegada.
e) Causar molèsties als veïns per sorolls o per música excessivament.
f) Excedir l’ocupació establerta en al Pla d’Usos de temporada.
g) Incomplir la normativa i les disposicions aplicables en matèria tributària, laboral, de
la seguretat social i de seguretat i higiene en el treball.
h) No estar exhibit en l’emplaçament assignat i en lloc visible l’autorització, la tarifa de
preus i aquells altres cartells informatius exigits en aquest plec o normativa sectorial
aplicable, o no trobar-se ajustats a les condicions establertes.
i) La resistència als requeriments verbals i escrits efectuats per l'Administració, o la
seva inobservança, quan no estigui tipificada com a molt greu.
j) La manca de respecte als usuaris i tercers, als inspectors municipals o agents de
l’autoritat per part de l’adjudicatari o els seus empleats.
k) L’inici de l’activitat sense haver aportat degudament la documentació i acreditacions
que amb caràcter previ és d’obligada presentació segons l’assenyalat en aquest plec o
a l’autorització, o qualsevol altre incompliment formal establert.
l) La comissió de dues faltes lleus dins una mateixa temporada.
ll) Qualsevol altre incompliment de les obligacions previstes en aquest plec que a judici
de la Corporació municipal mereixin la qualificació de greu.
Són infraccions lleus:
Qualsevol incompliment de les obligacions, condicions o prohibicions de l’autorització
no tipificat com a falta greu o molt greu al llarg de la redacció del present plec, així com
aquelles infraccions imputables al concessionari que impliquin deficiència en el normal
desenvolupament de la prestació del servei objecte de la concessió
Sancions:
2. Les sancions que podran imposar-se als infractors, d’acord amb els límits de l’article
141 Llei 7/1982, de 2 d’abril (LBRL), seran les següents:
a) Per les qualificades de molt greus, multa de 1.5001 a 3.000.- € i/o la resolució de
l’autorització, sense dret a indemnització.
b) Per les qualificades de caràcter greu, multa de 750,01 a 1.500,00.- € i/o la clausura
de l’activitat per un termini de 15 a 30 dies naturals.
c) Per les qualificades de caràcter lleu, multa de fins a 750.- € i/o la clausura de
l’activitat per un termini no superior a 14 dies naturals.
2. Les sancions previstes en el punt anterior, sigui quina sigui la qualificació de la
infracció, es graduaran de conformitat amb els criteris següents:
a) l’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) la naturalesa i entitat dels perjudicis causats.
c) la reincidència per comissió.

En tot cas, es tindrà en compte a l’hora de fixar l’import de la sanció pecuniària, la
prohibició de que la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a l’infractor
que el compliment de les normes infringides.
Si un mateix fet o omissió es constitutiu de dues o més infraccions administratives
fonamentades o vinculades als mateixos interessos públics protegits, l’Ajuntament les
tramitarà acumulativament.
L’adjudicatari serà, en tot cas, responsable de les infraccions que hagin tingut l’origen
en accions o omissions imputables al seu personal.
3. Les infraccions seran sancionades mitjançant el procediment regulat en el Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits
de competència de la Generalitat. L’òrgan competent per a la imposició de sancions
serà l’òrgan municipal atorgant de l’autorització. La competència i quantia es
determinarà conforme el que disposen els arts. 21.1 n) de la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, 53.1, n) i 237.5 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC, i 111.1 del
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny, i l’article 99.1 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, segons
redacció donada pel número 36 de l’article primer de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de
protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de Costes.
4. Les multes i sancions imposades seran immediatament executives. Quan
l’adjudicatari infractor es resisteixi a fer-les efectives, es liquidaran amb càrrec a la
garantia definitiva constituïda, sent les despeses que aquesta actuació origini per
compte de l’adjudicatari, com els interessos de demora i recàrrecs d’apremi que
corresponguin. Si la garantia definitiva no arribés a cobrir l’import de la sanció, es
podrà reclamar la diferència per via administrativa de constrenyiment.
5. La imposició de sancions és independent, i per tant no eximeix, de l’obligació de
l’adjudicatari de rescabalar dels danys i perjudicis que hagi ocasionat.
CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Extinció de l’autorització.

A més de les causes generals d’extinció establertes en la legislació patrimonial de les
administracions públiques i en la de costes, l’autorització d’ocupació demanial
s’extingeix també pels següents motius:
a) La comissió per l’adjudicatari de les infraccions qualificades com a molt greus en
aquest plec que comportin aquesta conseqüència.
b) Per qualsevol altra causa d’extinció o resolució establerta expressament al llarg
d’aquest plec.
c) La manca d’obtenció, o pèrdua de vigència, de les llicències, permisos o
habilitacions necessàries per prestar el servei o activitat de temporada adjudicat. .
d) Per haver falsejat l’adjudicatari les dades aportades o manifestades al concórrer al
concurs o durant la vigència de l’autorització.

La resolució de l’autorització requereix sempre la prèvia audiència de l’adjudicatari per
un termini no inferior a 10 dies hàbils. La resolució per incompliment és independent
de la imposició de les sancions que corresponguin per les mateixes infraccions.
Extingit el dret d’ocupació, l’Ajuntament no assumirà cap tipus d’obligació laboral del
titular de l’autorització municipal ni, en cap cas, es produirà la successió d’empresa
prevista en la legislació laboral.
CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Règim de recursos.

Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial
en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari
que correspongui d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Les resolucions i actes establerts a l’art. 112.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan no posin fi
a la via administrativa, pondran ser recorreguts en alçada davant l’òrgan de
contractació, en el termini d’un mes.
Les resolucions i actes que posen fi a la via administrativa podran ser
recorregudes potestativament en reposició davant l’òrgan de contractació, en el termini
d’un mes, o ser impugnats directament mitjançant recurs contenciós administratiu
davant del Jutjats del contenciós administratiu de Tarragona.
Vila-seca, 27 febrer de 2019
El cap de l’Àrea de Governació,

Conforme,
El Secretari general,

