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PLEC TIPUS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS 
SERVEIS DE BAR-CANTINA, Expedient núm.: 046 / 2019 

1. OBJECTE 

El contracte tindrà per objecte la gestió del servei de bar–cantina als locals de L’INSTITUT RAMON 

CASAS I CARBÓ, amb subjecció a les següents condicions: 

▪ L'adjudicatari haurà de presentar les següents relacions de preus: 

- Relació 1: Llistat de productes a servir obligatòriament que estan relacionats a 
l'annex A  d’aquest plec de prescripcions tècniques. El licitador presentarà oferta dins 
els preus unitaris màxims que s'assenyalen pel centre. Els preus establerts en el plec 
de prescripcions tècniques no podran ser superats per les ofertes que es presentin. 

- Relació 2: Llistat de productes lliures. En aquest document els adjudicataris podran 
incloure i oferir els productes que estimin convenient no inclosos en l’annex A 
d'aquest Plec de prescripcions tècniques, i tenint en compte les limitacions (tabac, 
alcohol, etc.). Es podran oferir productes propis d'un servei de cafeteria, amb 
subjecció als preus que lliurement s'hagin ofert. 

▪ A més a més, l’adjudicatari podrà oferir altres productes, sempre amb subjecció als preus 
que hagi ofert prèviament. 

▪ En tot cas s'hauran de respectar les limitacions següents: 

- No es podran servir begudes alcohòliques ni tabac. 

- No es podran servir llaminadures ni fruits secs amb closca. 

- No es podran servir begudes energètiques. 

- Es prohibeix la instal·lació de qualsevol tipus de màquina recreativa, de joc o 
similar. 

2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 

▪ El nombre de persones vinculades al centre educatiu és de 829 persones (758 alumnes, 
66 professors; 3 subalterns i 2 administratius) 

▪ La superfície del local disponible és de 87 m2.  

▪ La capacitat del local del bar-cantina és de 50 places, de les quals, 40 assegudes. 

▪ Pel que fa referència als serveis, instal·lacions, elements, etc., cal tenir en compte les 
premisses següents: 

- Els serveis disponibles seran: aigua potable, telèfon intern per a recepció de 
trucades, energia elèctrica, i clavegueram, sense perjudici del pagament del 
cànon que s’estableix en aquest Plec. 

- Els bar–cantina es lliurarà equipat d'acord amb l'inventari reflectit en l’annex B. 

- L’adjudicatari haurà d’aportar els elements de cuina i d’hostaleria reflectits a 
l’annex C. 
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3. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

▪ Explotar els serveis d'acord amb allò que disposa el contracte i els Plecs, la legislació 
hotelera, laboral, les normes d’organització i funcionament del centre i d’altres aplicables 
al cas present. 

▪ Complir la normativa higiènica i sanitària vigent: 

- Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la 
higiene dels productes alimentaris. (DOUE L 226 de 25.06.04). 

- RD 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen les normes d'higiene per a 
l'elaboració, distribució i comerç de menjars preparats (BOE núm 11, de 12-01-01). 

- RD 202/2000, d'11 de febrer, pel qual s'estableixen les normes relatives als 
manipuladors d'aliments. (BOE núm.48, de 25-02-00). 

- Ordre de 26 de gener de 1989, per la qual s'aprova la norma de qualitat per als olis i 
els greixos escalfats. (BOE núm. 26, de 31-1-89). 

- RD 1254/1991, de 2 d'agost, pel qual es dicten les normes per a la preparació i 
conservació de la maionesa d'elaboració pròpia i altres aliments de consum immediat 
en els quals figuri l'ou com a ingredient. (BOE núm. 185, de 3-8-91). 

- Llei 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut. (DOGC núm. 3879 de 05.05.03). 
Deroga parcialment la Llei 15/1983. 

- Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i el control alimentaris. (DOGC núm. 347, 
de 22-7-83).  Derogada parcialment per la Llei 7/2003. 

- Decret 208/2001, de 24 de juliol, pel qual es regulen les condicions per a l'exercici 
d'activitats de formació de manipuladors d'aliments que es desenvolupen a Catalunya 
per part d'entitats autoritzades. 

- Ordre de 9 de febrer de 1987, sobre normes específiques per a la preparació i la 
conservació de la maionesa d'elaboració pròpia i d'altres aliments amb ovoproductes. 
(DOGC núm. 804, de 16-2- 87). 

▪ Utilitzar els locals i desenvolupar els serveis objecte de contractació, amb la finalitat de 
donar bon servei al personal vinculat al centre. 

▪ Obtenir els permisos i autoritzacions necessaris a fi i efecte d'exercir les activitats de bar-
cantina. 

▪ La cafeteria romandrà oberta els dies lectius, de dilluns a divendres, de 8.00 hores a 
13.00 hores. Opcionalment, podrà romandre oberta els dies lectius a partir de les 7.45 
hores i fins l’acabament d’activitats. 

▪ Cobrir els llocs de treball de forma immediata, en cas d’absència per malaltia, sancions 
de l’empresa, baixes del personal o d’altres causes anàlogues. 

▪ Exposar i respectar les llistes de preus autoritzades pel centre. 

▪ Mantenir les instal·lacions, aparells i altres elements propietat del Departament, en 
perfecte estat de conservació i funcionament, efectuant a càrrec seu totes aquelles 
reparacions o reposicions que esdevinguin o puguin esdevenir. 

▪ Comunicar al responsable del contracte, en el termini més breu possible, qualsevol tipus 
d’incidència en el servei en que es vegi involucrada qualsevol persona que en faci ús així 
com qualsevol tipus  d’incidència en la instal·lació  en que s’hagi d’efectuar algun tipus de 
manteniment o reparació. 

▪ Fer-se càrrec de la neteja total de les instal·lacions i del mobiliari i de les escombraries 
que s’originin amb motiu de la prestació del servei, les quals seran dipositades en bosses 
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de plàstic al lloc que el centre determini. Es tindrà especial cura de la neteja de la 
campana extractora, essencialment dels filtres. 

▪ Mantenir lliure d’obstacles la via d’evacuació d'emergència. 

▪ Signar un document acreditatiu de l'inventari de tots els béns que es posin a la seva 
disposició. 

▪ Abonar tots aquells impostos, arbitris i gravàmens de l'Estat, Comunitat autònoma, 
província o municipi, que afectin a l'activitat objecte d’aquesta contractació; a tal efecte 
s'haurà d'exhibir, a petició del Centre, els documents acreditatius d’haver-los abonat. 

▪ No s’escau abonar despeses, per trimestre vençut, del cànon per a compensar l’ús de les 
instal·lacions i immobilitzat i pel subministrament de serveis i fluids (aigua i electricitat). 
No escau l’actualització d’aquesta quantitat cada 12 mesos des de l’inici de l’activitat, 
d’acord amb la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola. 

▪ El Departament es reserva el dret d'inspecció de la qualitat dels productes, el grau de 
prestació del servei i del compliment de la legislació d'higiene i sanitat. 

▪ Un cop finalitzada la relació objecte del contracte, l'adjudicatari haurà de retirar aquells 
elements de la seva propietat que hagi incorporat posteriorment al començament de la 
prestació dels serveis i que siguin susceptibles de trasllat, deixant el recinte i les 
instal·lacions tal i com les va trobar en el moment inicial, però no els elements que 
s’incorporin o quedin subjectes a l’edifici, els quals passaran a ser titularitat del centre, 
sense indemnització. 

4. RESPONSABLITATS I ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Les empreses adjudicatàries seran responsables dels danys i perjudicis causats a l’Administració 
i a tercers en el desenvolupament dels contractes i, per tant, l’Administració queda eximida de 
tota responsabilitat pels danys i perjudicis causats a tercers. 

En aquest sentit, les empreses proposades com a adjudicatàries han de tenir contractada una 
pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil, amb un capital mínim assegurat de 600.000 
euros per sinistre i any. 

Així mateix, les empreses adjudicatàries han de comunicar de manera immediata al Departament 
qualsevol modificació en la pòlissa d’assegurança que alteri o variï les condicions de cobertura. 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució comprendrà des del 18 de novembre de 2019 fins al 31 de desembre de 
2019. 
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ANNEX A 

RELACIÓ 1: PRODUCTES OBLIGATORIS I PREUS 

Begudes Preus màxims (IVA inclòs) Preus oferts pel licitador (IVA inclòs) 

Aigua 50 cL 1.00  

Refresc envasat 33 cL 1,40  

Suc fruita envasat 20 cL 1,20  

Cafè 1,00  

Tallat 1,20  

Cafè amb llet 1,30  

Infusions 1,00  

Batut de xocolata 20 cL 1,20  

Got de llet de 20 cL 0,80  

 

Menjar Preus màxims (IVA inclòs) Preus oferts pel licitador (IVA inclòs) 

Entrepà fred gran (1) 2,60  

Entrepà fred petit (2) 1,50  

Entrepà calent gran (3) 2,70  

Entrepà calent petit (4) 1,60  

Pastisseria fresca (5) 1,70  

Donut o equivalent 1,00  

Donut o equivalent de xocolata 1,00  

Iogurts 0,70  

Fruita del temps –peça o ració– 0,70  

Plat combinat petit (6) 4,50  

Plat combinat gran (7) 6,50  

 
(1) Consisteix en un entrepà de mida equivalent a ½ barra de quart amb fiambres o formatges (xoriç, 

fuet, salami, pernil dolç, pernil serrà, tonyina, formatge, etc). 

(2) Consisteix en un entrepà de mida equivalent a ¼ barra de quart amb fiambres o formatges (xoriç, 
fuet, salami, pernil dolç, pernil serrà, tonyina, etc).  

(3) Consisteix en un entrepà de mida equivalent a ½ barra de quart amb salsitxes, truita o cansalada. 

(4) Consisteix en un entrepà de mida equivalent a ¼ barra de quart de amb salsitxes, truita o 
cansalada. 

(5) Croissants, ensaïmades, canyes de xocolata, palmeres, etc. no procedents de pastisseria industrial. 

(6) Plat combinat consistent en ½ ració d’amanida, pasta, arrossos, verdures o llegums i ½ ració de 
carns vermelles, carns blanques, peix o ous, amb guarnició. 

(7) Plat combinat consistent en 1 ració d’amanida, pasta, arrossos, verdures o llegums i 1 ració de 
carns vermelles, carns blanques, peix o ous amb guarnició. 
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RELACIÓ 2: PRODUCTES NO OBLIGATORIS I PREUS OFERTS 

 

Productes proposats pel licitador Preus (IVA exclòs i IVA inclòs) 
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ANNEX B 

INVENTARI DE MATERIAL DEL BAR–CANTINA DE QUÈ DISPOSA EL CENTRE DOCENT 

40 cadires de menjador normalitzades de color verd 
10 taules de menjador normalitzades de color verd 
1 mirall de lavabo 
1 campana extractora de gasos d’acer inoxidable 
3 cortines Louverdrape® gris clar 
1 terminal de telèfon Movistar 10TD1L Office 60 neris I6 V2-2 
 

  ANNEX C 

RELACIÓ DE MATERIAL D’HOSTALERIA QUE HA D’APORTAR L’ADJUDICATARI 

Taula d’entrada de rentaplats de dues cubetes d’acer inoxidable amb accionament 
d’aixeta mitjançant pedal. 
Rentaplats professional de cúpula d’acer inoxidable 
Taula lateral de sortida de rentaplats d’acer inoxidable 
Taula acer inoxidable per tallar el pa 
Moble prestatgeria d’acer inoxidable per a desar parament de la cuina 
Cuina professional d’acer inoxidable amb forn gratinador 
Taula auxiliar d’acer inoxidable al costat de la cuina 
Refrigerador sota taulell d’acer inoxidable 
Congelador 
Cafetera exprés 
Servidor de paper d’eixugar mans a la cuina del bar–cantina 
Servidor de paper d’eixugar mans al lavabo del bar–cantina 
Servidor de paper higiènic al lavabo del bar–cantina 
Servidor de paper d’eixugar mans al lavabo del personal del bar–cantina 
Servidor de paper higiènic al lavabo del personal del bar–cantina 
Armari per desar la roba de treball al vestidor del personal del bar–cantina 
 

ANNEX D  
 

TREBALLADORS/ES A SUBROGAR (si és el cas) 
 

TREBALLADOR/A 

(inicials del nom) 

TIPUS DE 

CONTRACTE 

CATEGORIA 

PROFESSIONAL 

ANTIGUITAT HORES 

SETMANALS 

SALARI ANUAL OBSERVACIONS 
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ANNEX 1 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE VALORACIÓ TÈCNICA 

1. Descripció de l’organització, disposició i logística de la prestació del servei de Bar-
cantina (aprovisionament, emmagatzematge, elaboració, servei recollida, neteja,etc.); 

2. Relació en la que figuri els productes a consumir en el servei de Bar-cantina. (embotits, 
pastisseria, pa).  

3. Relació de màquines expenedores de productes i classe de productes; 

4. Plantilla de personal que s’obliga a ocupar a la prestació d’aquests serveis, amb detall 
dels seus respectius llocs de treball segons la classificació del Conveni Col·lectiu 
aplicable i horari de cadascun dels empleats; 

5. Compromís de què en cas d’absències per malaltia, sancions de l’empresa o baixes del 
personal, o d’altres causes anàlogues, els llocs de treball hauran  d’ésser coberts; 

6. Procediment per al manteniment de la higiene i neteja de l’establiment; 

7. Memòria en què s’especificarà, en el seu cas, les millores i variacions tècniques ofertes 
per l’empresa.  

8. Altres documents que vulgui presentar l’empresa per al coneixement més ampli de la 
seva activitat.  
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ANNEX 2 

 

Declaració responsable per a persona jurídica 
 
En/na senyor/a ............................................................., amb DNI………., en nom i 
representació de l’empresa ......................................., amb CIF ……………..,  com 
apoderat/ada o administrador/a únic/a, solidari/ària o mancomunat/da, segons escriptura 
pública amb núm.de protocol…………………., atorgada en data…………, davant del Notari de 
l’Iltre. Col·legi de……….., Sr…………….., vigent en data d’avui, declaro sota la meva 
responsabilitat que l’empresa a la qual represento, com a empresa licitadora  del contracte 
........................: 
 
a) Està facultada per a contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, no es 

troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les 
Administracions Públiques assenyalades en l’article 60 del TRLCSP. 

 
b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de 
la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
c) Si s’escau, la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones 

treballadores amb discapacitat de, com a mínim, el 2%, o que s’ha adoptat alguna de les 
mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril . 

 
d) En cas de ser una empresa estrangera, se sotmet als jutjats i tribunals espanyols per a 

totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi 
fur.  

 
e) Si s’escau, disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 
f) No forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap persona 

d’aquelles a les que fa referència la Llei 5/2006 de 10 d’abril de regulació dels conflictes 
d’interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de 
l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. 

 
g) En cas de tenir establiment, compleix tots els requisits i obligacions exigits per la 

normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 
 
h) Autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius 

competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu 
cas,  a l’adjudicació del contracte. 

 
i) L’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de 

licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, 
negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte 
és____________________________ 
 

j) L’empresa adjudicatària es compromet a acreditar que tot el personal que tingui contacte 
amb menors no ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexual, mitjançant l’aportació dels certificats negatius del Registre 
central de delinqüents sexuals (transitòriament, fins a la creació d’aquest registre, 
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s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat d’antecedents penals corresponent, de 
conformitat amb l’article 8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de protecció a la infància i 
l’adolescència). 
 

 
 

 
.................................... 

 
 
I perquè consti signo aquesta declaració responsable. 
(lloc i data )       
Signatura  de l’apoderat 
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Declaració responsable per a persona física 
 
En/na senyor/a ................................................................., amb DNI……………. en nom propi, 
declaro sota la meva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte 
................................. que, 
 
a) Estic facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que, tinc capacitat d’obrar, no em 

trobo comprès/a en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les 
Administracions Públiques, d’acord amb l’article 60 TRLCSP. 

 
b) Estic al corrent en el compliment de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de 
la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
c) No incompleixo cap d’aquelles circumstàncies a les que es refereix la Llei 5/2006 de 10 

d’abril de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels Alts 
Càrrecs de l’Administració General de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i la 
Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei 
de la Generalitat. 

 
d) Si s’escau, ocupo un nombre de persones treballadores amb discapacitat de, com a 

mínim, el 2%, o he adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del 
Reial decret 364/2005, de 8 d’abril. 

 
e) En cas de ser una persona estrangera, em sotmeto als jutjats i tribunals espanyols per a 

totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al meu propi 
fur.  

 
f) Si s’escau, disposo d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 
g) En cas de tenir establiment, compleixo tots els requisits i obligacions exigides per la 

normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.  
 
h) Autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius 

competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu 
cas,  a l’adjudicació del contracte. 

 
i) L’adreça electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació 

i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, 
execució i extinció normal o anormal del contracte és  ____________________________ 
 

j) L’empresa adjudicatària es compromet a acreditar que tot el personal que tingui contacte 
amb menors no ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexual, mitjançant l’aportació dels certificats negatius del Registre 
central de delinqüents sexuals (transitòriament, fins a la creació d’aquest registre, 
s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat d’antecedents penals corresponent, de 
conformitat amb l’article 8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de protecció a la infància i 
l’adolescència). 
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I perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 
(lloc i data ) 
Signatura  
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ANNEX 3 
 
 
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA  
 
   
El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a 
......................................., al carrer.....................................................................  
número............, i amb NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els 
requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte ................., amb 
expedient número  ............................  , es compromet (en nom propi / en nom i representació 
de l’empresa/entitat…………………) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats, i presenta la següent proposició econòmica:  
 
RELACIÓ núm. 1: Llistat de preus dels productes que s’han de servir obligatòriament segons 
l’annex A del Plec de Prescripcions Tècniques. Aquests preus no podran ser superats per les 
ofertes que es presentin.  
 
 
RELACIÓ núm. 2: Llistat de preus dels productes lliures. En aquest document els licitadors 
podran oferir els productes que estimin convenients no inclosos en l’annex A del Plec de 
Prescripcions Tècniques, i tenint en compte les limitacions (tabac, alcohol, etc.) esmentades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques  
 
I perquè consti, signo aquesta oferta econòmica.  
 
 
(lloc i data )  
 
 
Signatura de l’empresa licitadora o de l’apoderat  
 
 
 
 

 


