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ANNEX 6 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AMBDÓS LOTS 

 

1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

que ens ajudaran a assolir una Universitat saludable i sostenible, són: 

 Legalitat. Complir la legislació vigent. 

 . Assolir les 

constantment una oferta variada i contínua de productes. 

 Sanitat i higiene. Complir les condicions higièniques i de neteja per tal de 

preservar la salut dels usuaris. 

 . 

 

 Solidaritat. Es considerarà que hi hagi productes que compleixin els criteris 

del comerç just. 

 Sostenibilitat. Fomentar el producte de temporada, ecològic i de 

proximitat. 

 Alimentació saludable. Es tindran en compte, com a requisits del servei, 

els productes ultra processats, les carns vermelles i les preparacions 

fregides. 

 Contacte. catari ha de proporcionar una adreça activa de correu 

electrònic i un telèfon per tal  les comunicacions amb les diferents 

unitats de la Universitat. 

-resum 

(Annex 11) dels principals ítems que es descriuen en aquest apartat. No obstant 

seus annexos.  

2. EQUIPAMENT I SERVEI OFERIT 

2.1. Equipament 

2.1.1. Els locals es lliuraran totalment equipats per poder efectuar el servei per al qual 

es destinen. Un cop acabat el període de garantia dels equips, l'adjudicatari 

serà responsable dels manteniments i les reparacions, i podrà assumir a càrrec 

seu els compromisos de postvenda que la Universitat tingui contractats. Els 
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cuinar. 

2.1.2. La Universitat farà l'inventari de tots els equips posats a disposició de 

l'adjudicatari, que hauran de ser acceptats en la totalitat i en les condicions de 

procedirà a fer la reparació quan es produeixi una avaria o a la seva substitució 

per tal de continuar donant el servei que es requereix. 

2.1.3. L'adjudicatari assumirà expressament l'obligació de mantenir i de reparar les 

instal·lacions que té encomanades. També es farà càrrec del mobiliari, la roba 

blanca i les cortines del local. 

2.1.4. Anirà a càrrec de l'adjudicatari l'adquisició i la reposició de la vaixella i el 

parament necessaris (coberts, safates...), com també de tots els 

electrodomèstics i complements que pugui aportar per millorar o ampliar el 

servei requerit. 

2.1.5. Els equips es lliuraran instal·lats i situats a l'emplaçament definitiu. Qualsevol 

modificació en la distribució dels equips, que impliqui o no reforma o 

ampliació de les instal·lacions, haurà de ser aprovada prèviament per la 

Universitat, i totes les despeses aniran a càrrec de l'adjudicatari.  

2.1.6. 

a via de contacte amb la comunitat universitària. 

 

2.2. Consideracions sobre les terrasses 

2.2.1. Els licitadors que vulguin presentar una proposta 

UIB disposa per a la possible ubicació de taules, cadires i para-sols, en les quals 

patrocinadores. Hauran de presentar: 

 

 Un llistat del nombre de taules, cadires, para-sols, qualsevol altre 

element de mobiliari, elements per a la recollida selectiva de residus, 

cendrers, etc. 

 Les especificacions tècniques de tots els elements esmentats, així com 

 

 La ubicació dels  

 

pels usuaris de la cafeteria, tant de les taules com del terrat, no tan sols 
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sinó també de les zones 

de detallar la freqüència amb què es durà a terme cada acció i el 

personal responsable de dur-les a terme. 
 

2.3. Remodelació:  

 

Els licitadors poden proposar remodelació raonada del local, per donar un servei 

que considerin més eficaç i eficient.  

estipulacions del Reial 

-

la utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions; la Llei 15/1995, de 30 

de maig, sobre límits del domini sobre immobles per eliminar barreres 

arquitectòniques a les persones amb discapacitat, i el Reial decret 173/2010, de 19 

decret

les persones amb discapacitat, així com, pel que fa a la normativa autonòmica, la 

les barreres a

arquitectòniques. 

 

2.4. Personal: 

 

2.4.1. . 

2.4.2. El personal ha d'anar sempre uniformat i identificat de manera visible.  

2.4.3. Tots els serveis estaran atesos per personal degudament qualificat, amb 

formació en la branca d'hoteleria i que acreditin haver rebut la formació 

corresponent contínua en manipulació 

conformitat amb la normativa en vigor.  

2.4.4. 

percentatge mínim de plantilla indefinida del 60 per cent. 
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2.4.5. ersonal ho haurà de 

comunicar a la Universitat, i aquesta haurà de donar el vistiplau. 

2.4.6. 

t a la contractació de persones inscrites en 

 

2.4.7. Reserva de places per a persones amb discapacitat 

 Quan per executar el contracte es necessiti contractar almenys quinze 

superior al 33 per cent. 

 Si hi ha el deure de subrogar el personal, o altres circumstàncies en el 

discapacitat en les noves contractacions, baixes i substitucions que es 

produeixin o necessitin fins a assolir aquest percentatge. 

 

acreditar-ne el compliment a través de les mesures alternatives de la 

Llei 13/1982, de 13 

alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels 

il de 2005). 

2.4.8. Formació: 

programes de formació interna que assegurin que els seus empleats estiguin al 

dia en les tècniques culinàries, normes d'higiene i altres àrees relacionades, i 

tinguin con

seguretat alimentària. La universitat podrà impartir sessions formatives tant en 

matèria de salut com de sostenibilitat. 

 

2.5. Calendari i horaris: 

2.5.1. Calendari: Les instal·lacions de cafeteria i menjador, per proporcionar el servei 

que es pretén, romandran obertes des del primer de setembre al 31 de juliol, 

exceptuant els dissabtes, diumenges i festius, ajustant-se al calendari 

http://www.uib.cat/


www.uib.cat  

 

 

5 

 

 

gost 

només es podrà realitzar per petició expressa de la Universitat. 

 

2.5.2. Horari: A la cafeteria es prestarà com a mínim un servei ininterromput des de 

sol·licitar prèviament al vicerectorat competent mitjançant un correu 

cerectorat. 
 

2.5.3. 

 

 

2.6. Llistes de preus i comprovació de qualitats: 

 

2.6.1. a la proposta econòmica (Annex 

7), per poder fer-ne la valoració.  

2.6.2. 

llistes de preus. L'entrada en vigor de preus distints dels aprovats pot ser causa 

de resolució del contracte. 

2.6.3. 

exposades a la vista del públic, amb els preus unitaris de tots els tipus de 

begudes i de productes sòlids. 

2.6.4. La Universitat es reserva el dret d'efectuar en qualsevol moment totes les 

comprovacions de les qualitats de les primeres matèries i les manipulacions 

que cregui convenients amb la finalitat de comprovar el compliment de la 

normativa vigent, i aixecarà, si escau, acta de no conformitat, que podrà 

ocasionar la resolució del contracte. 

 

3. ALIMENTACIÓ SALUDABLE 

3.1. Consideracions generals sobre els productes 

Qualsevol producte o elaboració ha de comptar amb la respectiva fitxa tècnica 

amb la informació sobre al·lèrgens que especifica la legislació vigent. 

3.1.1. Els Productes que vol potenciar la Universitat són els de proximitat (fruites, 

verdures, llegums, pans, etc.) i, tant com sigui possible, balears; com també, els 

productes no processats, productes que provenen de produccions ecològiques i 
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dels que es comercialitzen segons els criteris del comerç just (per a més 

informació, veure Annex 9). 

3.1.2. 

te, que han de ser obligatòriament de comerç just.  

3.1.3. Les fruites, verdures, llegums i olis han de ser de proximitat. Sempre que es 

pugui, que els productes siguin de temporada.   

3.1.4. 

especifi

 

3.1.5. 

que es compromet a utilitzar de manera habitual en el desenvolupament del 

servei, la qual es tindrà en compte en la valoració del Pla de realització del 

servei. 

3.1.6. ssats, com a mínim, pel que fa a la 

carn, el peix, les verdures i els llegums.  

 

3.2.  

 

  

 uita 

seca (ametlles, nous, avellanes, etc.) 

 

arròs, etc.) al mateix preu que la llet semidesnatada.  

 Sucre i ed

comerç just i edulcorants aptes per a persones amb diabetis. Els sobres 

 

 per amanir. 

girasol amb alt contingut en 

àcid oleic. No es poden mesclar olis de diferents qualitats o tipus.  

que estableix la normativa vigent (article 4.2 del Reial decret 895/2013). 

herbes aromàtiques, etc.), passa a ser un altre aliment i, per tant, no es 
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-se d'un 

producte elaborat ha de tenir una fitxa tècnica on apareguin tots els 

ingredients utilitzats per a la seva elaboració. 

 Sal: només és permès l «sal marina» no refinada. 

No es podrà disposar de saler a les taules.  

 Pa: És obligatori disposar i oferir sempre pa integral de forn local tant als 

menús com als entrepans, com a màxim al mateix preu que el blanc. El 

pa adquirit no podrà dur envoltori de plàstic. 

 

aliments utilitzant espècies i herbes aromàtiques.  

 

evaporada. 

 rà de servir en gerres i 

haurà de procedir de garrafes o de garrafes adaptades a fonts 

seu consum gratuït. 

Les garrafes de les fonts automatitzades seran reutilitzables i el material 

-  

complir amb les exigències previstes a la normativa vigent (article 3.1. del 

Reial Decret 1798/2010). Hauran de ser aigües nacionals inscrites en el 

Registre General Sanitari d'Aliments.  

Reial Decret 1799/2010.  

(fins a 500 mg/l de residu sec) a molt dèbil (fins a 50 mg/l de residu 

sec).  

 

3.3. Publicitat 

3.3.1. Per tal de potenciar els hàbits saludables, no es permet la publicitat explícita 
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 Productes sòlids: brioxeria, ga

hamburgueses, "perritos", kebabs, salsitxes, patates fregides i 

similars. 

 Begudes: refrescs, alcohol, begudes amb fruita i sucre o edulcorants 

afegits: nèctars i sucs amb llet; aigua o altres begudes saboritzades; 

begudes amb llet i begudes per a esportistes i similars. 

3.3.2. No es permet la utilització de nomenclatures tipus: saludable, lleuger, sa, 

 

3.3.3. 

poden ser dissenyats per la UIB, la següent informació:  

  

 

 tots els productes de comerç just i ecològics dels que disposa 

 

 el pa integral de forn local 

3.3.4. Qualsevol publicitat sobre aliments i begudes, incloses les estovalles de paper 

Saludable i Sostenible (OUSIS). 

3.3.5. La Universitat es reserva el dret de donar publicitat a les recomanacions 

donar-li difusió, tal com estovalles individuals.  

 

3.4. Esdeveniments: pausa per a cafè (coffee break) 

3.4.1. 

diverses opcions de refrigeris saludables a les pauses cafè (coffe break), 

incloent: 

 preparats amb vegetals, fruita fresca, productes no refinats 

(integrals) i elaboracions més lleugeres, en què el greix utilitzat per 

cuinar i amanir sigui l'oli d'oliva verge.  

 El cafè i les infusions de te hauran de ser de comerç just 

Per contra, dins els saludables, no es podrà oferir brioxeria, refrescs, 

embotits o nèctars. 

 

3.5. Dinar 

3.5.1. La distribució del menjar es podrà fer mitjançant el sistema d'autoservei i/o 

servei directe. 
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3.5.2. Els menjars s'elaboraran íntegrament a les dependències de cada restaurant. 

3.5.3. El menú diari és de caràcter obligatori i es compondrà de dos plats, postres i 

beguda. El preu del me

almenys tres opcions del primer plat i tres del segon, de manera que els usuaris, 

a més de triar les combinacions que els vinguin més de gust, puguin seleccionar 

menús equilibrats des del punt de vista nutricional.  

3.5.3.1. En el menú s'inclourà de forma obligatòria:  

- entre els primers plats: opció vegetariana. 

- entre els segons plats: opció de peix, carn o ou i opció vegetariana. 

- en les postres: fruita de temporada fresca, sencera o mínimament 

processada (sense sucres afegits) i iogurt natural (no ensucrat); tant la 

fruita com els iogurts han de ser visibles per al consumidor i amb 

presentació atractiva. 

- Pa integral o morè de forn per defecte (pa blanc només si el client ho 

sol·licita). 

- Aigua 

3.5.3.2. tat de demanar mig menú. 

3.5.3.3. 

específics per a persones amb celiaquia, com també per a altres 

patologies, intoleràncies o al·lèrgies on hi hagi requeriments dietètics 

especials. El licitador pot co

 

3.5.3.4. 

raons culturals, morals o religioses. 

3.5.3.5. El licitador s'ha de comprometre a mantenir les opcions durant tota la 

jornada, per tal que, si se n'acaba una, tingui preparada una altra opció 

equivalent (quant a perfil nutricional i mètode de cocció). A primera 

hora del matí ha de figurar el menú del dia tant a les cafeteries del 

concessionari com als taulers informatius del menjador, i a la pàgina 

 

3.5.3.6. La universitat vol que en els seus menjadors se serveixi una dieta sana i 

es dietes i de les 

rotacions dels menús.  

3.5.3.7. Perquè la Universitat les pugui supervisar a través dels seus mitjans, la 
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dilluns, els menús programats per a la setmana següent. Es pot afegir 

informació sobre la naturalesa dels ingredients (producte ecològic, 

producte balear, producte de comerç just, etc.). A més a més, en el cas 

descriure els plats, indicant ingredients i tècnica culinària, perquè la UIB 

pugui procedir a fer-

cardiosaludable, vegetarià...).  

3.5.3.8. 

avaluació es realitzarà comptant amb la informació aportada per la 

concessionària mitjançant les fitxes de cada un dels productes i 

elaboracions. 

3.5.3.9. 

substituïts per altres equivalents quant a perfil nutricional i mètode de 

cocció, emprant aliments de la mateixa naturalesa, per exemple: es pot 

canviar llenties per ciurons, macarrons per espaguetis, etc. 

3.5.3.10. Condicions a complir en la preparació dels menús: 

- Com a màxim, el 20% de tots els plats ofertats durant la setmana -

incloent les guarnicions- seran elaborats amb tècniques culinàries 

greixoses, incloent elaboracions amb nata, mantegues, fregits, etc.  

- ració per dia 

(entenent com a ració uns 125-150 g). 

- 

pilotes de carn, embotits, etc.) al llarg de la setmana. La freqüència 

enent com a 

ració uns 125-150 g). 

- Seran utilitzats cereals no refinats i pseudocereals (arròs integral, pasta 

integral, cous cous integral, farina integral, quinoa, etc.) amb freqüència 

 

- ura i hortalisses (no inclou tubercles ni 

blat de les Índies) ha de ser com a mínim de dues vegades per dia.  

- Es permetrà que, com a màxim, un 50% de les verdures, hortalisses i 

patates siguin congelades o en conserva. 

- precuinats (patates, croquetes, 
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-  

- ïnes alternatives en les opcions vegetarianes (tofu, 

vegada cada 15 dies. 

- Almenys dues vegades per setmana han d'oferir-se llegums. 

-  canviïn, al 

manco, cada dues setmanes. Els productes han de ser de temporada, 

frescs i locals. 

3.5.4. Menjar a la carta: es podrà oferir també una carta de plats i vins, fora del menú 

normal, amb preus diferents dels menús i plats combinats. 

3.5.5. Plats combinats: en el cas de voler servir plats combinats, tots ells hauran de 

 

 Proteïna animal (carn, peix o ou) o vegetal (p.e.: Llegum, tofu, seitan o 

tempeh). 

 Hidrats de carboni (p.e.: Arròs, pasta, patata, llegum o pseudocereals 

tipus quinoa, blat sarraí) 

 Vegetals (cuinats o crus) 

3.5.6. Tapes, racions i entrepans 

3.5.6.1. -se les següents opcions 

 

-  

- Amb formatge i/o ou 

- Amb carn no processada ni embotits 

- Amb peix  

3.5.6.2  

 

tomàtiga si no hi ha petició en contra per part del client. 

 

4. CONTROL I NETEJA 

4.1. Control 

4.1.1. 

pugui garantir que cada dinar o plat que prepara compleix la legislació i 

regulacions locals en matèria de sanitat. Haurà de disposar del control i 

seguiment dels seus sistemes i procediments dins de les instal·lacions que 
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gestiona, d'acord amb els sistemes de gestió de la qualitat i seguretat 

alimentària implantats a nivell local, amb l'objecte de: 

 Assegurar la idoneïtat dels llocs de treball i que els equips d'higiene es 

proporcionen correctament a tots els empleats. 

 Mantenir els més alts estàndards d'innocuïtat dels aliments a través dels 

mateixos empleats i una supervisió adequada i propera. 

 Garantir la millora contínua amb un constant seguiment i revisió 

 Assegurar que el personal compleix amb tots els procediments, codis de 

bones pràctiques i normes establertes per l'Administració. 

4.1.2. Els utensilis de cuina es mantindran en bones condicions, respectant el seu cicle 

de vida, renovant-los quan sigui necessari perquè compleixin amb els estàndards 

de qualitat. 

4.1.3. Els guants de làtex no es podran utilitzar per a la manipulació o higienització 

 causar reaccions al·lèrgiques en persones 

sensibilitzades. 

4.1.4. 

podran fer fotografies i altres enregistraments gràfics. Es pot pactar amb 

 les inspeccions amb una 

 

 

4.2. Neteja i control de plagues 

4.2.1. 

periòdica del local i de la maquinària, la neteja periòdica dels vidres i la de la 

inclourà també les àrees que ocupi. 

de disposar dels corresponents comprovants. 

 

5. RESIDUS 

5.1.  

5.1.1. Els torcaboques hauran de ser de paper reciclat i/o paper certificat. 
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5.1.2. -

han de servir-se en envasos que han de complir els següents criteris:  

-  

- erial reutilitzable o de material biodegradable 

certificat. En cas de que sigui de material reutilitzable, es podrà 

 

- envàs es apte per a microones 

5.1.3. Per la recepció de productes. Les caixes en les que es recepcionin les fruites, 

verdures i/o altres productes han de ser reutilitzables, per exemple de plàstic, 

que pugui ser tornada al proveïdor una vegada utilitzada.  

5.1.4. En la 

dels productes que es facin servir (tassons, tasses, plats, coberts, etc. si escau) 

ecifiqui les característiques del material quant a la seva 

composició i biodegradabilitat, vida útil, etc.  

 

5.2. Reducció de residus.  

5.2.1. Per tal de reduir la generació de residus de envasos lleugers i envasos de 

següents especificacions: 

- Envasos lleugers. No es permet la utilització de tassons, plats, coberts i 

 

- Envasos de vidre. Les cerveses i els refrescos han de complir amb el 

sistema de retorn (Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn, SDDR).  

 

5.3. Gestió de residus.  

5.3.1. 

mínim i per cada un dels lloc assenyalats, les diferents fraccions segons el que 

güent taula (Taula 1).  Per això, haurà de comptar amb els 

diferents contenidors per a la recollida selectiva. 

 

Tipus de residu Zona oberta 

al públic 

Zona de 

barra i cuina 

Serveis 

Higiènics 
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Envasos lleugers x x  

Envasos de vidre x x  

Paper i Cartró  x x  

Matèria orgànica x x  

Rebuig x x x  

Oli de cuina  x  

Residus higiènics   x 

Taula 1. Descripció dels diferents contenidors de fraccions  

 

5.3.2. 

lleugers, envasos de vidre, paper i cartró i rebuig al corresponent contenidor a 

retirada de la matèria orgànica, se seguirà el procediment  

condicions- que estableixi EMAYA en cada període. 

5.3.3. Pel q

 

 

6. INDICADORS DE SOSTENIBILITAT 

6.1. 

de tenir a la seva disposició un registre dels consums mensuals 

dutes a terme per un gestor autoritzat (oli i residus higiènics).  

6.2. A més, al llarg del desenvolupament del servei la Universitat podrà 

matèries, com poden ser Kg de residus generats per fracció o envasos 

de productes inclosos al sistema de retorn SDDR, com a exemple. 
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