
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE ADMINISTRATIUS DE SERVEIS 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT “SERVEI PÚBLIC DE VIGILÀNCIA, PREVENCIÓ, 

SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DEL MUNICIPI D'EIVISSA”

A. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

A.1 Preu a un tant alçat:

Import IVA exclòs: 462.800,00€

IVA: 97.188,00€

Total: 559.988,00€

A.2 Altres sistemes de determinació del preu (especificau-ne el que sigui d’aplicació):
Preu referit a unitat d’execució:
Preu referit a unitat de temps: 
Altres sistemes:

Pressupost de despesa màxima
(IVA exclòs): 

IVA:  IVA:

Total:  Total:

A.3 Lots
Pressupost de despesa màxima de cada lot (IVA 
exclòs):
Lot 1:
Lot 2:
….

Pressupost de despesa màxima de la 
totalitat dels lots (IVA exclòs):

IVA lot 1:
IVA lot 2:
….

IVA de la totalitat dels lots:

Total lot 1:
Total lot 2:
….

Import de la totalitat dels lots:

A.4 Valor estimat del contracte
462.800,00€ + 231.400,00€ = 694.200,00€

B. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I ANUALITATS

B.1 Distribució per anualitats: 

Any Total (IVA inclòs) Partida pressupostària

2015 139.997,00 € 17202-22799 
2016 139.997,00 € 17202-22799
2017 139.997,00 € 17202-22799
2018 139.997,00 € 17202-22799

B.2 Lots 

Any Lots Total (IVA inclòs) Partida pressupostària

2….. Lot 1 ------------- ----------
2. Lot 2
2. …
2.

B.3 Finançament conjunt
------------
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C. DURADA DEL CONTRACTE. TERMINI D’EXECUCIÓ
Durada del contracte:4 anys
Termini d’execució total: 4 anys
Terminis d’execució parcials: cada temporada estival
Data d’inici del servei: Acta d’inici del servei una vegada formalitzat el contracte

D. ADMISSIÓ DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE
 NO
 SÍ: dos anys més 

Condicions  en  què  es  durà  a  terme  la  pròrroga  (termini,  preavís,  etc.):  Obligatòria  pel 
contractista sempre i que s’acordi de manera expresa per l’Ajuntament amb una antelació de 30 
dies abans de la data de finalització del contracte.

E. TERMINI DE GARANTIA

1 any

F. SOLVÈNCIA

F.1 Classificació dels contractistes: No necessària  (CPV 75252000)
Grup Subgrup Categoria Tipus d’activitat

F.2 Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera. Art. 75 TRLCSP.Complimentat 
pels serveis econòmics

Criteris de selecció: Justificant d'existència d'un segur d'indemnització per riscos professionals.

F.3 Mitjans d’acreditació de la solvència tècnica. Art. 78 TRLCSP
Criteris de selecció: 

a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els darrers tres anys que inclogui 
import,  dates  i  el  destinatari  públic  o  privat  dels  mateixos.  Els  serveis  o  treballs  efectuats  
s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent quan el destinatari  
sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un 
certificat  expedit  per  aquest,  o  a  falta  d'aquest  certificat,  mitjançant  una  declaració  de 
l'empresari;  en  el  seu  cas  aquests  certificats  seran  comunicats  directament  a  l'òrgan  de 
contractació per l'autoritat competent. S'haurà d'acreditar com a mínim un contracte de similars 
característiques (socorrisme de platges) a l'objecte del contracte, en els darrers 3 anys.

b) Indicació de les mesures de gestió ambiental que l'empresari podrà aplicar a l'executar el  
contracte. S'haurà d'acreditar disposar d'un sistema de gestió ambiental implantat  i certificat a 
l'empresa segons norma UNE ISO 14.001 o Reglament EMAS.

F.4 Mitjans d’acreditació de la solvència d’empreses no espanyoles d’estats membres de la UE. 
Art. 66.1 TRLCSP

Criteris de selecció: els establerts a F2 i F3

F.5 Concreció de les condicions de solvència 
A més de la solvència o classificació indicades, s’exigeix l’adscripció a l’execució del contracte, 
com a mínim, dels mitjans personals i/o materials següents:
El personal recollit a la clàusula 8 del PPTP i l'equipament material recollit a la clàusula 9 del 
PPTP

Especificació dels noms i la qualificació professional del  personal responsable d’executar la 
prestació. Art. 64.1 TRLCSP
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 SÍ
 NO

Compromís de dedicar o d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials 
indicats. Art. 64.2 TRLCSP

 SÍ. Com a mínim el personal recollit a l’annex II del PPTP
 NO

Caràcter d’obligacions essencials als efectes prevists en l’art. 223.f:
 SÍ
 NO

F.6 Habilitació empresarial o professional exigida

Tots els socorristes hauran de comptar amb la titulació de socorrisme establerta al Decret 
2/2005, de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de 
complir les platges i zones de bany de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears així com a  
possibles modificacions o substitucions del mateix.

G. REVISIÓ DE PREUS
  No escau
 Fórmula: 
 Variació de l’IPC
 Altres: En els casos en que procedeixi d’acord al TRLCSP, el  contractista presentarà el 

corresponent estudi econòmic justificatiu, que no podrà referir-se a variació de preus en la mà 
d’obra, i s’informarà pels SSTT de la corporació.

H. GARANTIES

H.1 Garantia provisional: màxim 3 % del pressupost de licitació (IVA exclòs) 

Import:              
No escau

H.2  Garantia  definitiva:  5 % de l’import  d’adjudicació  (o  del  pressupost  de licitació quan la 
quantia del contracte es determina en funció de preus unitaris; o del preu màxim fixat, en el cas 
dels contractes amb preus provisionals) (IVA exclòs)
Forma de prestar la garantia:

 En qualsevol de les formes regulades en l’art. 96.1 TRLCSP  
 Mitjançant retenció de preu (art. 96.2 TRLCSP)
 No escau

H.3 Garantia complementària: màxim 5 % de l’import d’adjudicació (IVA exclòs) 

 NO
 SÍ 

Percentatge: 

I. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Lloc: Registre General d’Entrada (RGE) 

Plaça Espanya nº1 ó c/ Canàries nº35 
07800 Eivissa

Data límit: 15 dies des del dia següent a la publicació al BOIB 
Hora límit: 14:00h
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Adreça a què es pot anunciar la tramesa per correu de l’oferta:
- Fax: 971 39 75 85
- Correu electrònic: contractacio@eivissa.es

J. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS O MILLORES 
 NO
 SÍ 

Elements i condicions sobre els quals s’accepten: Les recollides als criteris d'adjudicació del 
contracte

K.  PARÀMETRES  OBJECTIUS  PER  APRECIAR  VALORS  ANORMALS  O 
DESPROPORCIONATS. Art. 152 TRLCSP

L’article 85 RLCAP

L. CIRCUMSTÀNCIES DETERMINANTS DE L’ADJUDICACIÓ EN ELS CASOS D’IGUALTAT 
DE PROPOSICIONS (clàusula 15.5 i DA 4a TRLCSP)
Quan es cregui convenient, a l’efecte de la solució d’empats, i quan escaigui segons la clàusula 
15.5, la proposta d’adjudicació es farà a favor de l’empresari que acrediti la circumstància 
següent (indicau-ne una o l’ordre de preferència): 

Nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 % en els termes de la DA 4a.2
1 Empreses d’inserció (DA 4a.3)
2 Entitats sense ànim de lucre en els termes de la DA 4a.4

Entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just en els termes de la DA 4a.5

M. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. Art. 118 TRLCSP
no

N. IMPORT MÀXIM DESPESES DE PUBLICITAT 

1.500 €

O. PROGRAMA DE TREBALL EN CONTRACTES DE TRACTE SUCCESSIU

  SÍ. Termini de presentació per a l’aprovació:
  NO

P. PAGAMENT DEL PREU. Art. 216 TRLCSP

L'import anual del contracte es distribuirà proporcionalment entre el 15 de maig i el 15 d'octubre 
de l'any en vigor. Facturant-se del 15 al 30 de maig i de l'1 al 15 d'octubre la part de l'import del 
contracte corresponent als 15 dies de treball realitzat cada mes i els mesos de juny, juliol, agost 
i setembre la part mensual corresponent.

Es presentarà factura d’acord amb la DA 33ª del TRLCSP amb caràcter mensual, en el RGE, 
entre el 1 i el 10 del més facturat, caldrà que el/la responsable del contracte validi la factura i 
s’aprovi la mateixa pel Regidor Delegat, el pagament s’efectuarà als trenta dies a comptar des 
de l’aprovació de la factura.

Q. SUBCONTRACTACIÓ. Art. 227 TRLCSP
  No es permet
  Es permet en les condicions següents:
  S’exigeix la presentació d’una declaració sobre la part del contracte que el licitador tingui 
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previst subcontractar en els termes de l’article 227.2.a del TRLCSP
  S’exigeix la subcontractació amb empreses especialitzades. Parts del contracte que s’han de 
subcontractar i habilitació professional o classificació exigides:

R. LLOC DE LLIURAMENT O PRESTACIÓ
 Platges del TM d’Eivissa

S. PENALITATS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE NO INCLOSES EN L’ART. 
212 TRLCSP

En cas d’incompliment de terminis parcials:

En cas d’incompliment del termini total:

En cas d’incompliment o compliment defectuós de la prestació: 

Es considera falta penalitzable tota acció u omissió del contractista que suposi un quebrantament  
de les exigències específiques del PCAP o del PPT.
 Les faltes es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Faltes lleus

Les faltes lleus són aquelles que, sense ser perilloses, no molestes per les persones, materials o 
animals, ni resultin un perjudici econòmic per a l’entitat municipal, sí afecten desfavorablement a 
la qualitat en la prestació del servei. En concret es consideraran faltes lleus:

-      Desatendre  i  no  prestar  l’atenció  deguda  als  usuaris  quan  això  no  hagi  suposat  un 
perill per als usuaris de la platja.

-      La  no  presència  d’algun  membre  del  personal  de  salvament  i  socorrisme que  hagi 
d’estar  present  a  la  platja  per  un  període  màxim d’una  hora,  quan  aquesta  falta  de 
personal no hagi suposat un perill per als usuaris de la platja.

-     El retard en l’horari d’inici de la prestació del servei per un període no superior a una hora  
quan aquest retard no hagi suposat un perill per als usuaris de la platja. 

-      La no presència a les instal·lacions de socors del  material  recollit  a l’annex IV,  quan 
aquest material no sigui reposat  en 24h després de la seva mancança.

-      La no presència a la platja de les embarcacions recollides als plecs necessàries per a la 
prestació del servei, quan aquesta mancança no hagi suposat un perill per als usuaris de 
la platja i sigui reposada en un període de 24h.  

-     La mala imatge en el vestuari i imatge personal dels socorristes a la platja.
-     La falta de neteja e higiene a les instal·lacions de socors.
-     El retràs en l’entrega dels informes pertinents a l’Ajuntament en més d’una setmana.
-     No comunicar a qui correspongui les incidències o irregularitats que puguin detectar i que 

repercuteixin en la qualitat del servei.
-     Incompliment de les responsabilitats ambientals per part de l’adjudicatari
-     Incompliment de qualsevol altra tasca recollida al plec no qualificada com a greu o molt 

greu.
 

Faltes greus

 Les  faltes  greus  són  aquelles  que  sense  ser  perilloses,  sí  són  molestes  per  les  persones, 
materials o animals o resulten un perjudici econòmic per l’entitat municipal. Es consideraran faltes 
greus:

-      La no presència d’algun membre del personal de salvament i socorrisme que hagi d’estar 
present a la platja per un període comprés entre 1 i 3 hores o quan, en temps inferior,  
aquesta mancança de personal hagi suposat un incident lleu a la platja.

-     El retard en l’horari d’inici de la prestació del servei per un període comprés entre 1 i 2 
hores o quan, en temps inferior,  aquest retràs hagi suposat un incident lleu a la platja.

-     No comunicar a la Direcció General d'Emergències l’obertura de la platja en el temps i 

5



forma establerts. 
-     La no presència a les instal·lacions de socors del material recollit a l’annex IV quan hagin 

transcorregut 48h sense que el material hagi estat reposat.
-     La no presència a la platja de les embarcacions de socorrisme  per un període superior a 

48h.
-     El mal manteniment de les embarcacions i de les instal·lacions de socors.
-     La no prestació del servei de cadira amfíbia o audioplatja quan les condicions de la platja 

ho permetin i sigui requerit per algun usuari.
-     El retràs en l’entrega del informes pertinents a l’Ajuntament en més de quinze dies.
-     L’incompliment en dos ocasions de qualsevol de les faltes considerades lleus.

 

Faltes molt greus

Les faltes  molt  greus  són aquelles que són perilloses per  les persones,  materials  o animals, 
resulten  un  perjudici  econòmic  per  l’entitat  municipal  o  oculten  la  realitat  en  perjudici  dels 
interessos  municipals.  En  aquest  sentit  es  consideraran faltes  molt  greus  totes  les qüestions 
atribuïbles a la prestació del servei que hagin suposat el desencadenament d’un accident greu a  
la platja o un tractament incorrecte d’aquesta situació i en particular:

       -          No disposar o facilitar les titulacions mínimes exigides al personal del servei.

-          Incomplir en dos ocasions qualsevol de les faltes considerades greus.
-          Alienar instal·lacions o bens de l’Ajuntament.

 Excepcionalment,  quedarà a  criteri  del  tècnic  responsable per  part  de l’Ajuntament  d’Eivissa 
canviar la tipificació de la falta en la que puguin incòrrer les actuacions de l’entitat adjudicatària 
quan per  circunstàncies  d’especial  rellevància,  gravetat  de la  situació  i  perjudici  ocasionat  al 
servei així es consideri, elevant per a això informe motivat.

 Quantia de les penalitzacions

Les faltes classificades com a lleus seran penalitzades amb descomptes en les certificacions de 
fins a 600 euros.

Les faltes classificades com a greus seran penalitzades amb descomptes en les certificacions de 
fins a 601 a 6000 euros.

 Les faltes classificades com molt greus es penalitzaran amb descomptes en les certificacions de 
6001 a 12.000 euros i/o resolució del contracte.

En cas d’incompliment parcial de l’execució de l’objecte del contracte:

En cas que l’incompliment afecti característiques tingudes en compte per definir els criteris 
d’adjudicació (art. 150.6): Penalització molt greu i resolució del contracte

En cas d’incompliment de compromisos o de condicions especials d’execució del contracte (art. 
64.2 i 118.1): 

Altres:

T. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
 Es permet en les condicions següents: NO ES PREVEU
 Abast i límits de la modificació:
 Percentatge sobre el preu del contracte al qual pot afectar com a màxim: 
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U. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Causes especials de resolució del contracte: SI

Incompliments de la prestació que n’afectin característiques que s’hagin tingut en compte per 
definir els criteris d’adjudicació, als quals s’atribueix caràcter d’obligació contractual essencial als 
efectes de l’art. 223.f (art. 150.6 TRLCSP): Sí.
Incompliments parcials que poden suposar causa de resolució del contracte: Faltes molt greus 
definides a la clàusula S

V. TERMINI ESPECIAL DE RECEPCIÓ. Art. 222.2 TRLCSP
no

W. NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
  SÍ
  NO

X. INFORMACIÓ DE CARÀCTER CONFIDENCIAL
no

Y. OBSERVACIONS
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