
 

 

 

 
 
1. ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament de Palma , segons el que disposa la Llei 22/1988 de Costes (art. 115),  la 
Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i sostenible del litoral i de modificació de la 
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes , el corresponent Reglament General de Costes 
(RD876/2014 de 18 d’octubre) i la vigent Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases 
del Regim Local (arts. 25 i 26), té competències en matèria de seguretat i salvament a 
les platges del seu terme municipal. A tal efecte en virtut d’acord plenari de 
l’ajuntament de Palma, de data 24 de desembre de 1996, es va aprovar un pla de 
conservació i millora de les platges del terme municipal, incloent l’esmentat pla, el 
tema de la seguretat. El 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 actualment obliga als ajuntaments a disposar 
d’aquests plans de salvament . L’ Ajuntament de Palma te  registrats els corresponents  
plans de salvament de les platges del seu terme municipal: Platja de Palma, Cala 
Estància, Ciutat Jardí, Can Pere Antoni i Cala Major  a la Direcció General d’ 
Emergències de la Conselleria d’ Interior. 
Així mateix, el Decret 27/2015, de 24 d'abril, de modificació del 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, 
determina el marc d’especificacions que han de regir els operatius de salvament 
municipals, a més d’altres extrems relacionats amb la seguretat en platges. Així mateix, 
per la redacció d’aquests plec s’han considerat les especificacions de la Instrucció 
tècnica 1/2016 , de 12 de desembre, del director general d’emergències, i interior, 
complementària al Decret 2/2005 i del Decret  27/2015, de mesures mínimes de 
seguretat i protecció en les platges, dirigida als secretaris i coordinadors municipals de 
platges de municipis costaners. 
 
Dins del programa d ‘accessibilitat a les platges, des de l’any 2004 , s’ha previst la 
presencia diària durant la temporada alta de personal (socorristes de suport al bany 
assistit) destinats a l’ atenció de les persones usuàries de les platges que vulguin fer ús 
de les instal·lacions, infraestructures i ajudes tècniques habilitades per garantir la 
accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. En la temporada 2015, es va 
certificar les platges de Palma i Ciutat Jardí amb la certificació UNE 170001-1:2007 
d’accessibilitat universal, que acredita el compliment dels criteris DALCO, a l’any 2016 
es va certificar la platja de Cala Estància  i en l’any 2017 es va certificar la Platja de Can 
Pere Antoni així com un nou punt a la Platja de Palma. 

DDeeppaarrttaammeenntt::  ECOLOGIA, AGRICULTURA I BENESTAR ANIMAL 

SSeerrvveeii::  COORDINACIÓ DE PLATGES 

AAssssuummppttee::  
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SEGURETAT I 
ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ACCESSIBLE  A LES PLATGES DE PALMA, 
PER UN PERÍODE D’1 ANY , NO PRORROGABLE  



 

 
 
Des de l’any 2010  l’Ajuntament de Palma , dins del model de gestió de qualitat  basat 
en la millora contínua, va implantar, entre altres,  la Carta de compromisos de platges 
,amb la missió de definir i difondre els compromisos de serveis que assumeix 
l’Ajuntament de Palma per a donar resposta als requeriments de la ciutadania, fer un 
seguiment del grau de compliment d’aquests compromisos i comunicar-ne els 
resultats. 
 
 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L'objecte del contracte és la prestació del servei de salvament, socorrisme, vigilància, 
seguretat i suport al bany assistit a les platges de Palma, amb els medis materials i 
personals detallats als annexes que formen part d’aquest plecs, en el marc del 
compliment de la normativa de seguretat en platges de les Illes Balears i permetin el 
compliment dels plans de salvament vigents per cada platja.  

 
3. AMBIT D’APLICACIÓ 
 
Les platges urbanes del municipi de Palma que s’especifiquen a continuació: 

 - Cala Major 
- Can Pere Antoni 
- Ciutat Jardí 
- Cala Estància  
- Platja de Palma 
Així mateix, s’inclou  sota el concepte de vigilància propera (sense presència continuada 
de l’operatiu de vigilància i salvament), per a les següents zones de bany: 
- Cala Nova, 
- Roques de Cala Major 
- Punta des Grells 
- Platja i passeig des Molinar 
- Es Penyó 
- Cala Gamba 
- Es Carnatge 
- Son Caios 

 
4. RECURSOS MUNICIPALS POSATS A DISPOSICIÓ DE L’ADJUDICATARI 
 
L’Ajuntament de Palma disposa de les següents infraestructures i recursos materials, 
necessaris pel desenvolupament del servei objecte de licitació, que es posen a disposició 
de l’adjudicatari, per a la correcta realització del servei: 

a) 26 Cartels informatius  
5 cartels informatius adaptats per a persones amb visió reduïda 
5 cartels informatius del punts d’accesibilitat 

b)  4 Llocs/casetes  de vigilància i assistència en platja (llocs de socors) més 1 
addicional facilitada per l’explotador de les instal·lacions de temporada de la 



 

Platja de Cala Major i que haurà de mantenir-se en condicions correctes de 
manteniment i conservació durant el se ús. 

c) 5 casetes de dutxa i vestuari per a persones amb mobilitat reduïda més 1 
caseta de dutxa i vestuari per a persones amb mobilitat reduïda posada a 
disposició per part dels adjudicataris de les instal·lacions de temporada de la 
Platja de Cala Major, Major i que haurà de mantenir-se en condicions 
correctes de manteniment i conservació durant el se ús. 
d) 12 Torres de vigilància 
e) 1 embarcació semirígida, amb el remolc. 

f) 6 punts d’accessibilitat dotats de: 
- Itinerari adaptat des de la parada d’autobús de l’EMT 
- Plaça de aparcament reservada per a persones amb minusvalia 
- Mòduls adaptats: Bany,vestidor i dutxa amb cadira 
- Pasaarenes 
- Zona de repòs (trespol, sense para-sols) 
- Delimitació amb boies de la zona de bany 
- Mínim 1 cadira de rodes amfíbies per platja (model Tiralo) 
- 1 cadira de suport al bany assistit, model Tumbo-roler o similar. 
- Jocs de crosses adaptades amb dos suports (1 per l’aigua i un per a 

l’arena). 1 joc complet per a cada punt de suport al bany. 
- 2 banquetes de suport a les dutxes per a persones amb problemes 

de mobilitat. 
- 1 estora adaptable ( 5 m) als trams finals de pasarena per facilitar la 

circulació de les cadires amfíbies fina la vorera. 
 

g) 31 boies d’abalisament de zona de seguretat per al bany en platja, 
destinades a l’execució de l’abalisament de Platja de Palma. 
h)  Els ancoratges ecològics, tipus manta-ray, destinats a la fixació de les 
boies en l’abalisament de seguretat de la platja de Ciutat Jardí. 

 
Existeix la possibilitat de què s'incorporin altres materials, cedits per l'Ajuntament, per 
poder ser utilitzats per l'adjudicatari, de la qual cosa es detallaren i es formalitzaran 
mitjançant l’oportuna acta de cessió. 
 
L’adjudicatari haurà de mantenir els recursos esmentats en perfectes condicions d’ús i 
presentació durant tot el servei, i comunicar de forma immediata qualsevol anomalia o 
deficiència que els afecti. Així mateix, l’adjudicatari és responsable de retornar el 
material relacionat en bones condicions als serveis municipals,al final del període de 
servei, mentre no es pugui demostrar que els material ha arribat al final de la seva vida 
útil. 
  
La resta de recursos necessaris mínims, detallats a l’annex I,  seran aportats i mantinguts 
pels licitadors, podent-se llogar, subcontractar o tenir-los en propietat, sempre en 
òptimes condicions de funcionament i presentació. A l’annex II, s’exposen els plànols de 
les zones objecte d’aquest contracte i de la ubicació de les infraestructures a cada una 
d’elles 
 



 

 
 
5. CALENDARI I HORARI ININTERROMPUT DEL SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME 
 
Per a les platges Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Estància i Platja de Palma 

• Ordinari (temporada alta):  
  Del dia 16 de juny fins al dia 15 de setembre: 
  Inici de servei 10:00 hores 
  Tancament de servei 19 hores 

• Extraordinari (temporada mitja):  
  Del 1 de maig fins al 15 de juny 
  Del 16 de setembre fins al 31 d’octubre. 
  Inici del servei: 11.00 hores 
  Tancament de servei 18 hores 

Per a la platja de Cala Major 

• Ordinari (temporada alta):  
  Del dia 16 de juny fins al dia 15 de setembre: 
  Inici de servei 10:00 hores 
  Tancament de servei 19:30 hores 

• Extraordinari (temporada mitja):  
  Del 1 de maig fins al 15 de juny 
  Del 16 de setembre fins al 31 d’octubre. 
  Inici del servei: 11.00 hores 
  Tancament de servei 19 hores 
 
L’Ajuntament podrà canviar, cada any, les dates de l’inici i final de la temporada, així com 
l’horari del servei segons les necessitats, i possibles requeriments de la Direcció General 
d’Emergències, adaptant el pressupost de la contracta. 
 
 
6. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES, CALENDARI I HORARI ININTERROMPUT DEL SERVEI 
DE SUPORT AL BANY ACCESSIBLE 
 
Aquest servei s’ajustarà a les disposicions i recomanacions del Manual de Gestió de 
l’Accessibilitat Universal de l’Ajuntament de Palma, així com a les indicacions operatives 
del departament municipal d’accessibilitat. 
 
L’adjudicatari haurà d’habilitar una zona d’ombra,per a cada punt de bany assistit, que 
haurà de comptar com a mínim d’una marquesina o estructura similar que permeti crear 
un espai accessible d’ombra i repòs en cada platja. 
 
El personal que realitzi les tasques d’assistència al bany, serà personal que disposi de la  
titulació de socorrista d’espais naturals. 
 
Per a les platges Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Estància i Platja de Palma l’horari i 
calendari de servei serà, com a mínim: 

      Del dia 16 de juny fins al dia 15 de setembre: 



 

  Inici de servei 10:00 hores 
  Tancament de servei 19:00 hores 
       Del dia 1 de juny fins al 15 de juny i del 16 de setembre fins al 30 de setembre 
          Inici de servei 11:00 hores 
           Tancament de servei 18:00 hores 

 
Per a la platja de Cala Major, l’horari i calendari de servei serà com a mínim:   

       Del dia 16 de juny fins al dia 15 de setembre: 
  Inici de servei 10:00 hores 
  Tancament de servei 19:30 hores 
       Del dia 1 de juny fins al 15 de juny i del 16 de setembre fins al 30 de setembre 
          Inici de servei 11:00 hores 
           Tancament de servei 19:00 hores 

    
7. DURADA DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
 
La durada del contracte de serveis serà d’any (temporada de bany 2018), no prorrogable. 
 
8. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 
 
Aquest servei es prestarà sota la supervisió coordinada de la coordinador municipals de 
platges i dels tècnics de medi ambient  de l’Ajuntament de Palma i, a tal efecte, i en 
concret,  la persona  Coordinadora de platges establirà els mecanismes de coordinació i 
d’inspecció. 
 
9. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DEL SERVEI 
 
9.1. SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME 
 
L’organització del servei s’haurà d’incloure les següents tasques i objectius bàsics:  
 
1. La prevenció d’actituds i d’activitats que resultin perilloses per als usuaris. 
2. Col·locació de  les banderes de senyalització de l’estat de la mar. El canvi de banderes 
s’ajustarà als protocols de la normativa vigent i a les instruccions tècniques dictades per 
l’Àrea de Coordinació de Seguretat de Platges en el seu cas. 
3. Informar sobre la prohibició que les embarcacions, amb motor o sense, les motos 
aquàtiques i els practicants d’esports aquàtics que impliquin un risc potencial per a les 
persones envaeixin la zona abalisada reservada als banyistes (200 metres mar endins des 
del trencant de la platja) i la prescripció que efectuïn les entrades i sortides pels carrers 
especialment abalisats a aquest efecte, d’acord amb les disposicions vigents. 
4. Col·locar els cartells necessaris per tal de donar a conèixer el servei i alertar dels perills 
als usuaris, segons les indicacions del coordinador municipal de salvament de les platges. 
5. Informar als usuaris que la platja i les zones de bany han d’estar completament lliures 
d’animals i d’objectes que puguin representar un perill per als banyistes. 
6. Vetllar per la conservació en perfecte estat dels senyals i del material municipal adscrit 
al servei. 



 

7. Garantir que el servei objecte de contracte estarà dotat dels elements i dispositius 
d’auxili que siguin necessaris per prestar-lo eficaçment i que es mantindrà en disposició 
permanent d’actuar durant tota la temporada. 
8 . Haurà de proveir i disposar, en tot moment, del material de comunicacions, del 
material sanitari i instrumental, del material d’intervenció així com dels vehicles i 
embarcacions necessaris per la prestació del servei, així com tot el previst en el Pla de 
Salvament de les platges de Palma.  
9. L’adjudicatari s’adaptarà en tot moment al material i equipament requerit pel Decret 
Autonòmic 2/2005  i la seva modificació en el  Decret 27/2015, de 24 d’abril, de 
modificació del 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.  
10.El servei inclourà la garantia  substitució immediata dels mitjans materials, dels 
vehicles i embarcacions de salvament, en cas d’avaria o d’una altra circumstància. 
11. El servei  haurà de realitzar la substitució immediata del personal que hagi de retirar-
se del servei per qualsevol circumstància sobrevinguda. 
 
L’organització del servei haurà d’incloure els següents equipaments mínims en el disseny 
de la seva organització: 
 
12. Acceptarà la cessió d’ús i manteniment de l’embarcació de salvament ONA GR 3, se’n 
farà càrrec del seu manteniment i custòdia, actualització de documentació preceptiva i 
tràmits necessaris en la Capitania marítima  per al seu ús ordinari i la tendrà operativa 
durant tota la temporada de bany. 
13. L’adjudicatari aportarà al servei un mínim de tres motos aquàtiques de rescat, tal i 
com apareix especificat en l’annex 1. 
14. L’adjudicatari disposarà, com a mínim, d’un vehicle de transport terrestre assignat al 
servei de salvament i socorrisme, que farà les funcions auxiliars de transport de personal i 
material, desplaçaments d’emergència, mobilització urgent d’efectius i materials, etc., i 
que facilitarà una gestió integrada dels diferents punts de socors en les diferents platges 
del municipi. Aquest vehicle estarà preparat per a la tracció de remolcs. 
15. L’adjudicatari disposarà d’un vehicle escuter de 125 cc, equipat amb farmaciola 
portàtil amb oxigenoteràpia, un desfibril·lador semiautomàtic, prismàtics, llums, sirena i 
un casc integral, d’acord amb el que disposa la. 
 
 
9.2. SERVEI D’ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT 
 
L’adjudicatari haurà de posar tots els mitjans personals i materials per a donar 
complement a les següents obligacions 
 
1. Facilitar l’assistència al bany a les persones amb discapacitat que sol·licitin el servei i 
portin la cadira adaptada o vulguin utilitzar el servei  de banya assistit, sigui o no amb  la 
cadira amfíbia a la platja que disposi d’aquest servei. 
2. Per complir en el servei d’atenció personalitzada al bany assistit, la persona designada 
s’encarregarà d’ajudar als familiars, monitors o acompanyants de les persones amb 



 

discapacitat per entrar i sortir de l’aigua, facilitar l’accés als Punts d'Accessibilitat, mòduls, 
etc 
3. El servei inclou el proveïment i instal·lació de  l'àrea d'ombra i repòs que s’haurà de 
mantenir en condicions higièniques adequades els Punts d'atenció a l’accessibilitat 
instal·lats a les platges i les passarel·les. En cas que el punt d’atenció sia desmuntable, 
diàriament el personal l’haurà de muntar abans de l’hora de l’inici del servei. Les 
dimensions de la zona d’ombra seran d’un mínim de 25 m2 , amb l’excepció del cas de la 
Platja de Ciutat Jardí, que tendrà una superície mínim a de 50 m2 (continus o separats). 
4. Executar aquest servei d’acord als calendaris i horaris especificats en aquest plec per a 
cada platja. 
5. El personal designat al punts d’atenció personalitzada al bany assistit seran socorristes 
titulats amb les mateixes exigències que la resta de personal del servei a platges. 
6. Adaptar-se als protocols i recomanacions de la certificació de les platges de Palma, 
Ciutat Jardí, Cala Estància i Can Pere Antoni  amb la certificació UNE 170001-1:2007 
d’accessibilitat universal, que acredita el compliment dels criteris DALCO. 
7. Diàriament s’instal·laran tots aquells elements de suport (municipals o propis de 
l’empresa)a l’atenció personalitzada que facin falta per a la correcta prestació del servei, 
incloent les estores adaptades per facilitar la circulació fins al mar de les cadires amfíbies. 
8. S’acceptarà i coordinarà la recepció de visites grupals concertades, quan acudeixin amb 
un responsable de grup i els seus propis monitors, amb els quals es col·laborarà en tot 
moment. 
9. S’instal·larà, en la làmina d’aigua propera al final de les pasarenes d’accessibilitat, una 
zona abalisada de seguretat que serà la zona de seguretat dins aigua per al bany assistit, 
en unes dimensions adequades i suficients. 
 
 
10. OBLIGACIONS DELS ADJUDICATARIS 
 
A més dels requeriments bàsics del servei detallats en l’apartat 9, i  independentment de 
tot l’exigit a la normativa corresponent i a l’especificat a l’annex 1 d’aquest document, 
l’adjudicatari serà en tot moment responsable del compliment de les següents 
obligacions:  
 
10.1 OBLIGACIONS GENÈRIQUES I NORMATIVES 
 

• Complir la totalitat de l’horari i calendari del servei. 

• No abandonar el lloc de vigilància sense causa de força major. 

• No realitzar durant les hores de treball cap tasca aliena a la seva funció (escoltar 
música, llegir, jugar videojocs, parlar amb el mòbil assumptes personals, etc.). 

• Mai hi haurà dos socorristes alhora a la torre de vigilància. 

• Seguir els protocols de salvament i els sistemes d'acció de emergències especificats 
en el pla de salvament corresponent a cada platja.  

• Adaptar-se als objectius i  especificacions de la carta de servei de platges de 
l’Ajuntament de Palma. 

• Adaptar-se als objectius i especificacions del Manual de Gestió de l’Accessibilitat 
Universal de les platges de Palma. 



 

• Organitzar un simulacre d’emergència anual per a comprovar el correcte 
funcionament del servei i detectar possibles punts de millora.  

• Realitzar un segon simulacre d’emergències addicional i complementari al 
primer en el municipi de Palma.   

• Recollir en les platges objecte de servei, les mostres  per a l’anàlisi de qualitat d' 
aigua i d’arena a lliurar al Laboratori Municipal, segons protocol i calendari 
aportat a l' inici de la temporada per l 'àrea de Medi Ambient i, en cas 
d’emergència, sempre que sigui requerit pel coordinador municipal de platges. 

• Col·laborar, en qualsevol cas, amb el coordinador de platges en la seva labor 
inspectora, així com amb qualsevol autoritat que ho requereixi. 

• L’adjudicatari assumirà la imatge corporativa  de l’Ajuntament de Palma en els 
equipaments dels socorristes i els vehicles posats a disposició del servei. 

• L’adjudicatari haurà de mantenir i reparar, en tot cas, els vehicles, les 
embarcacions, l’equipament i el material propietat de l’ajuntament. El 
pagament de les assegurances serà a càrrec del concessionari. 

• L’adjudicatari proveirà als socorristes i al seu personal en platja de l’equipament 
necessari per al correcta realització del servei, que inclourà com a mínim, el 
detallat en la nota del punt 4 de la Instrucció tècnica 1/2016 , de 12 de 
desembre, del director general d’emergències, i interior, complementària al 
Decret 2/2005 i del Decret  27/2015, de mesures mínimes de seguretat i 
protecció en les platges, dirigida als secretaris i coordinadors municipals de 
platges de municipis costaners. 

• El perfil professional del personal del servei s’ajustarà al que disposa l’article 15 
de la Instrucció tècnica 1/2016 , de 12 de desembre, del director general 
d’emergències, i interior, complementària al Decret 2/2005 i del Decret  
27/2015, de mesures mínimes de seguretat i protecció en les platges, dirigida 
als secretaris i coordinadors municipals de platges de municipis costaners. 

 
 

10.2. OBLIGACIONS DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 
 

• Establir la comunicació immediata de incidències segons el protocol establert amb 
la Direcció General d' Emergències del Govern de les Illes Balears i el Àrea de 
Medi Ambient de l’ Ajuntament de Palma 

• Presentar un resum mensual del servei a l' àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar 
animal de l' Ajuntament de Palma. Així com la corresponent memòria al final de 
cada temporada. 

• Comunicar diàriament (per correu electrònic a la coordinació municipal de plages) 
i, abans de l’inici de la jornada de servei, la relació nominal dels socorristes i 
supervisors assignats a cada platja. 

• El servei d’accessibilitat haurà de presentar a l’àrea d’Ecologia, Agricultura i 
Benestar animal, un informe mensual i una memòria final d’aquest servei. 
Detallant l’edat, gènere i necessitats especials de les persones ateses a cada 
platja accessible.  

 



 

• Recollir informació diàriament (a l'inici i final del servei) sobre l’estat ambiental i 
de neteja de la platja i lliurar, mensualment, les fitxes correctament emplenades 
al coordinador municipal de platges.  Caldrà lliurar aquesta informació en 
format digital 

• Presentar diàriament,en format digital i de forma prèvia a l’inici del servei, el full 
de servei que inclogui la relació de personal del servei diari, amb la distribució 
de la dotació de personal i la seva distribució per platges, així com la seva funció 
assignada (socorrista, patró, supervisor, etc.) 

• Col·locar al tauler informatiu del lloc de socors i als cartells d’informació 
municipals informatiu els resultats dels  anàlisis d' aigua oficials actualitzats.  

• Després de cada assistència es facilitarà als usuaris, tan del servei de socorrisme 
com d’atenció a l’accessibilitat, un qüestionari de valoració de l’atenció i qualitat 
del servei rebut. Aquests qüestionaris es remetran, en format digital, 
mensualment a la coordinació municipal de platges, i en qualsevol, si hi ha un 
requeriment municipal. 

• Obtenir informació, i facilitar-la al àrea de medi ambient mensualment, sobre 
els següents aspectes:  

o   Núm. d’intervencions preventives / núm.  d’intervencions totals. 

• Realitzar un informe complet en cada incident greu amb el protocol d’actuació 
que s’ha seguit (hora de comunicació a l‘112, mitjans mobilitzats, temps de 
resposta...) i comunicar-lo a l’àrea de medi ambient. 

• Comunicar de forma immediata i via telefònica o mitjançant wassap a les 
persones indicades per l’ajuntament cada incident de projecció mediàtica o 
especial gravetat. (morts, incidents molt greus...). 

 
 

10.3. CONSCIENCIACIÓ AMBIENTAL 
 

• L’adjudicatari realitzarà una actuació d’informació, divulgació i educació 
ambiental amb motiu del dia Internacional del medi ambient. Aquesta actuació es 
traduirà, com a mínim, en un taller o activitat educativa en cada una de les 
platges, de durada mínima tot el dia en horari de vigilància i salvament en totes 
les platges (amb el descans pertinent als efectes de les menjades del personal), i 
el contingut haurà d’estar relacionat amb la difusió dels valors del respecte a 
l’entorn físic de les platges i el litoral en general, els valors naturals i la 
biodiversitat del litoral del municipi, les amenaces i pressió de les zones de platja i 
bany, el coneixement de les espècies i hàbitats litorals, la valoració dels riscos 
dels ecosistemes, etc. etc. El licitador presentarà en la seva oferta una proposta 
de disseny i enfocament i projecte d’execució de l’activitat, el contingut de la qual 
serà valorat en el conjunt de la qualitat del projecte tècnic del servei. 

• Col·laborar amb campanyes específiques de caire mediambiental, relacionades 
amb detecció de cetacis i espècies marines, impulsades des d’altres 
administracions. 

• Col·laborar amb les campanyes de seguiment i identificació de grumers, 
impulsades des de les diferents administracions competents. 

 



 

 10.4. ALTRES OBLIGACIONS OPERATIVES  
 

• Gestionar correctament tots els residus generats durant la realització del servei, 
així com realitzar un desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi 
ambient, en l’estricte compliment de la normativa vigent. S’inclou en aquest 
apartat la necessitat d’incorporar en les casetes de socors la dotació dels 
contenidors específics per als diferents tipus de residus sanitaris, i l’obligació de la 
seva correcta gestió, si és el cas, a través de gestors autoritzats. 

• Els socorristes d’activitats aquàtiques del servei d’accessibilitat hauran de 
mantenir operatius i nets els punts d’accessibilitat (casetes, serveis, dutxes, etc.). 

• L’adjudicatari haurà de realitzar les tasques de neteja dels llocs de socors i casetes 
d’accessibilitat,amb el proveïment de tot el material de neteja necessari. 

• Els socorristes d’activitats aquàtiques del servei d’accessibilitat desenvoluparan, 
com a mínim, les següents tasques:  recepció de l’usuari, ajuda per instal·lar-se 
a la  zona de repòs, ajuda per utilització de mòduls adaptats, ajuda per la 
entrada i sortida de l’aigua i assistència durant el bany. 

• Tots els socorristes vetllaran per a la bona conservació i ús de les infraestructures 
existents a les platges. 

• Inspeccionar i informar immediatament de les anomalies i danys en les 
infraestructures de platges a la coordinació de platges municipal. 

• Contar quinzenalment les boies del abalisament exterior de les platges amb la 
finalitat de detectar la pèrdua de unitats  i comunicar aquestes pèrdues al àrea de 
medi ambient. 

• Posar a disposició dels usuaris (tant del servei de salvament i socorrisme com  del 
d’accessibilitat) enquestes de satisfacció per tal de detectar queixes i oportunitats 
de millora, i realitzar la custòdia temporal dels originals dels fulls d’enquestes 
emplenats. El contingut d’aquestes enquestes serà facilitat pel ajuntament qui 
rebrà mensualment els resultats en format digital per tal de tractar la informació. 

• Assistir a les accions formatives específiques de Qualitat i Cartes de Compromisos 
en platges i de Gestió d’Accessibilitat, impulsades des dels serveis municipals. 

• Assistir a les accions de coordinació convocades per la Direcció General 
d’Emergències. 

• Realitzar i mantenir actualitzat un registre dels materials fungibles als llocs de 
vigilància especificant la seva  data de caducitat.  

• Realitzar i mantenir actualitzat un registre de les  revisions periòdiques dels 
materials no fungibles especificades al annex I 

• Els socorristes hauran de anar, en tot moment correctament uniformats segons la 
descripció que apareix al decret 2/2005 de 14 de gener regulador de les mesures  
mínimes de seguretat i protecció a les platges. 

• Les titulacions del personal seran les especificades en la legislació corresponent, 
segons el decret 27/2015, del 24 d’abril, i estaran registrades en la Direcció 
General d’Emergències del Govern Balear. 

• L’adjudicatari haurà de mantenir els recursos detallats en l’apartat 4, en 
perfectes condicions d’ús i presentació durant tot el servei, i comunicar de 
forma immediata qualsevol anomalia o deficiència que els afecti. Així mateix, 
l’adjudicatari és responsable de retornar el material relacionat en bones 



 

condicions als serveis municipals, al final del període de servei, mentre no es 
pugui demostrar que els material ha arribat al final de la seva vida útil. 

 
10.5. OBLIGACIONS REFERENTS AL MATERIAL I EQUIPAMENTS 
 

• Realitzar les tasques de manteniment ordinari i petites reparacions 
sobrevingudes de l’embarcació de salvament ONA GR 3, incloent la posada a 
punt d ‘inici de temporada, les tasques de preparació per a l’hivernada, la 
preparació de l’embarcació per a les revisions pertinents per part de la 
Capitania marítima, així com tot el manteniment ordinari. 

• Assumir les despeses d’assegurança de l’embarcació de salvament ONA GR 3  
i de la resta de vehicles posats a disposició del servei. 

• Proveir suficientment de combustible l’embarcació de salvament cedida per 
l’Ajuntament, així com a la resta d’embarcacions posades a disposició del 
servei. 

• Proveïment, instal·lació i manteniment i restitució de les cordes de tots els 
màstils de senyalització de les platges de Palma. 

• Proveïment, instal·lació i manteniment de les 6 carpes protectores de la 
insolació dels punts d’accessibilitat de suport al bany assistit. 

• Instal·lar (i desinstal·lar a final de temporada) i mantenir l’abalisament de 
seguretat per a la zona de bany (200m) per a la Platja de Palma. 

• Proveïr i mantenir quatre cadires de suport al bany assistit (dues per adult, i 
dues de mida compatible per l’ús amb infants) i assumir el seu manteniment i 
conservació durant tot el període prestació del servei. 

• Proveïr els servei d’una aplicació informàtica de gestió, destinada a 
registrament i consulta,  alfanumèrica i sobre plànols, de les actuacions en les 
platges i zones de banys objecte d’aquest servei, recollint de forma que e 
pugui actualitzar diàriament en aquelles dades que siguin d’operatius diaris, 
els programes de treball, cronogrames de personal, identificació dels 
socorristes assignats per platja, partes d’incidència, analítiques de control, 
obertura de bandera i variació de bandera assignada, etc; inclourà la previsió 
de consultes per platja i zona de bany, per estructura de tractament, per 
prioritat de la incidència, etc.; la descripció de les compatibilitat amb 
programacions d’activitats o esdeveniments en platges i zones de bany, així 
com accessibilitat i propietat de les dades per part de l’Ajuntament de Palma; 
lliurament d’informes mensual i per temporada; còpies de seguretat; 
previsions justificatives de plena operativitat des del primer dia d’inici de 
l’execució del contracte; cal incloure la possible compatibilitat per ús en 
plataformes Smart Cities i la divulgació de dades a través de la pàgina web 
municipal o app específica. 

 
10.6. OBLIGACIONS REFERENTS A LA DOTACIÓ DE PERSONAL  
 

• L’adjudicatari haurà de comptar entre els seu personal socorrista o bé, de forma 
complementària a l’equip de socorristes, però amb preparació adient, amb un patró 
amb titulació adient per al patronatge per l’embarcació semirígida de socors (llista 



 

8ena), és a dir, haurà de comptar amb una persona titulada com a patró de 
cabotatge o de ports, com a mínim. 

• Els socorristes amb la funció assignada de patró de les motos de rescat, hauran 
de tenir la titulació adient per al ser maneig. 

 
10.7. RESPONSABILITATS ECONÒMIQUES I DOCUMENTALS  
  

• L’adjudicatari ha de facilitar la documentació acreditativa del compliment de les 
especificacions tècniques i administratives del contracte, en la freqüència 
establerta en els plecs i sempre que li sigui requerida pels responsables tècnics 
municipals. 

• Formalitzar, abans d’iniciar el servei i mantenir-la durant la seva durada, una 
pòlissa d’assegurança per un capital mínim de 300.000 € i un límit màxim per 
víctima de 150.000 € per a la cobertura de responsabilitat civil a tercers dels 
incidents que puguin produir–se, tenint l’Ajuntament la condició de tercer. 
Aquesta pòlissa ha de tenir la conformitat municipal. En qualsevol moment 
l'Ajuntament pot exigir al licitador que presenti la pòlissa corresponent, amb els 
suplements o apèndixs que s'emetin per completar-la o modificar-la i l’acreditació 
del rebut de la prima corresponent o l'anualitat en curs. La pòlissa d'assegurances 
s'ha d'actualitzar i mantenir en vigor i no es pot anul·lar sense el consentiment de 
l'Ajuntament. S’ha de justificar davant l’Ajuntament la vigència d’aquesta pòlissa 
d’assegurança i sense complir aquest requisit  no es pot començar el servei  

• El licitador està obligat a abonar a l'Ajuntament o a tercers l'import dels danys i 
perjudicis que es puguin causar com a conseqüència del funcionament  del servei. 

• L’adjudicatari haurà d’abonar les taxes de lloguer d’amarrament o dipòsit de les 
motos aquàtiques de salvament posades a disposició del servei, i haurà de 
garantir que l’amarrament sigui en algun dels ports més propers a les platges 
objecte de vigilància. Les tasques de gestió d’aquests amarraments se realitzaran 
pel mateix adjudicatari. 

 
10.8. OBLIGACIONS LINGÜÍSTIQUES 
 

• L’empresa contractista ha d’entregar tota la documentació tècnica requerida 
per al compliment del contracte i els treballs que siguin objecte d’aquest, 
almenys en llengua catalana. 

• Així mateix, l’empresa contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes 
ha d’utilitzar el català, entre d’altres als rètols, les publicacions, els avisos i 
d’altres comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les 
prestacions objecte del contracte. Ha d’enviar els textos que s’hagin d’utilitzar 
perquè la direcció tècnica del servei els doni la seva conformitat quant al seu 
contingut i a l’ús d’una o diverses llengües. 

• En la prestació del servei, l’empresa contractista ha d’utilitzar almenys, i a més 
d’altres llengües, el català en les actuacions i la documentació dirigides a 
terceres persones, la retolació, les instruccions per megafonia, les instruccions i 
manuals d’ús i l’etiquetatge dels productes i materials emprats. 

• L’empresa contractista assumeix l’obligació que el personal que s’hagi de 
relacionar amb el públic tengui un coneixement suficient de català per a dur a 



 

terme en aquesta llengua les tasques d’atenció, informació i comunicació, i 
garantir així el dret dels usuaris a ser atesos en aquesta llengua. 

• En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, l’empreses subcontractistes 
queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la 
Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, 
modificada per la Llei 9/20112, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, 
de 27 de març de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears i per la Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 
29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, i del Reglament de 
normalització de l’Ajuntament de Palma, aprovat pel Ple del 24 de setembre de 
1987 i modificat per acord plenari de 28 de juny de 1990 

 
11. TAULA RESUM DE LA DOTACIÓ DE PERSONAL EN PLATGES DE PALMA 
 
Les següents taules reflecteixen el total de dotació de personal que ha d’estar present 
físicament en les platges de Palma, durant la prestació dels serveis, independentment de 
les necessitats de contractació necessàries per a la cobertura de períodes de vacances i 
corretorns. 
 
Dotació 

socorristes 

Can Pere Antoni Cala Estància Cala Major Ciutat Jardí Platja de 
Palma 

Temporada 
Mitja i Alta 

4 3* 4 3 15 

      
Suport al bany 
assistit  

1 1 1 1 2 

Total 
període màxima 
dotació 
 
         * A Cala 
Estància hi 
haurà sempre 3 
SAA. 

5 3 5 4 17(·) 
 

 

 
 

(·)Platja de Palma 
(presència preferent, però 

itinerant) 
  
Tècnic conductor ambulància 
suport bàsic 

1 

Tècnic ambulància suport bàsic 1 
Coordinador d’empresa de l’equip 
de vigilància, salvament i 
socorrisme 

1 

Patró per a l’embarcació llista 8a 1 (pot coincidir amb un dels 
socorristes) 

Patró per a les motos aquàtiques 3 (poden coincidir amb els 
socorristes) 

 



 

L’adjudicatari haurà de comptar entre els seu personal socorrista o bé, de forma 
complementària a l’equip de socorristes, però amb preparació adient, amb un patró amb 
titulació adient per al patronatge per l’embarcació semirígida de socors (llista 8ena), és a 
dir, haurà de comptar amb una persona titulada com a patró de port habilitat, o bé, amb 
una titulació adient d’acord segons la normativa sectorial d’aplicació. 
 
12. PRESENTACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA 
  
La memòria tècnica, s’ha de presentar de forma estructurada, fonamentant l’ajustament 

a les necessitats del servei, la justificació de les necessitats i el correcte dimensionament 

de la proposta, optimització i qualitat dels mitjans. Cal incloure  taules de síntesi i resum 

per a cada un del aspectes claus del servei: dotació de personal, taules de material, 

estudi econòmic, relació de millores valorades,  i s’hi inclourà en la valoració la claredat 

de la  descripció i línies temàtiques orientadores del simulacre d’emergències proposat 

per a cada una de les anualitats. 

 
13. PRESSUPOST 
 
L’import  del servei de vigilància, seguretat i accessibilitat a les platges serà de 635.303,99 
€ anual, IVA inclòs. 
 
Palma, 16 de gener de 2018 
 
 
 
 
                                             Antònia Maria Amengual Vich 
                                         TAE  Superior de l’Área de Medi Ambient 



 

ANNEX 1 
Can Pere Antoni 

 

MITJANS HUMANS I MATERIALS 

 
PLATJA RISC ALT 

 
1. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 

 
 1.1 Ordinari 

(temporada alta) 
Del dia 16 de juny al dia 15 de setembre: 
Inici de servei 10:00 hores 

   Tancament de servei 19:00 hores 
 1.2 Extraordinari 

(temporada 
mitja) 

Del 1 de maig al 15 de juny: 
Del 16  de setembre al 31 d’octubre 
Inici del servei: 11.00 hores 

   Tancament de servei 18:00 hores 

2. MITJANS HUMANS 

   Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals 
                                      (vigilància estàtica) 

2 

   Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals 
                                    (vigilància dinàmica) 

1* 

   Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals 
(vigilància dinàmica des de Ca’n Pere Antoni fins a Ciutat 
Jardí) 
 

1* 

   Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals pel 
servei d’accessibilitat per a persones discapacitades en el 
període ordinari 

1 

 
 

  Supervisor 
 

1** 

   Tècnic conductor ambulància suport vital bàsic  1*** 
   Tècnic ambulància suport vital bàsic 1*** 
   Director/coordinador de l’equip de salvament 1**** 
(*)   En cas d’emergència utilitzaran la moto aquàtica.  Personal de moto aquàtica 
compartit amb Ciutat Jardí 
(**) La funció del supervisor l’assoleix un dels socorristes d’activitats aquàtiques 
assignats a la platja. 
 (***) Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport Vital Bàsic i 
un vehicle per a totes les platges que estarà ubicat a la Platja de Palma . 
(****) Hi haurà un director/coordinador per a tot el municipi de Palma, que tendrà la 
seva base presencial en la Platja de Palma. 
 
 



 

3. MITJANS MATERIALS 

 
 3.1 INSTAL·LACIONS FIXES  
  3.1.1 Mobiliari de la base d’operacions (Lloc de primers auxilis) 
  Vitrina i prestatgeria per material sanitari 1 
  Llitera de reconeixement amb capçalera regulable 1 
  Tamboret  1 
  Cadira 1 
  Biombo 1 
  Taula auxiliar per material sanitari 1 
  Calaixera material sanitari 1 

  Tot el material sanitari assistencial 1 

 
 3.2 Mitjans per a la informació 

 
  3.2.1 Banderes  
  Jocs 3 colors 2 
  Banderes taronja 2 
  Banderes quadres blancs i negres 1 
  Banderes vermelles amb creu blanca 3 

 
 3.3 Mitjans per a la comunicació 

 
 3.3.1 Xiulets 5 
 3.3.2 Telèfons 
   Mòbils amb fundes d’aigua 1 
   Fixos  
 3.3.3 Ràdios/walki 
   Portàtils amb fundes d’aigua 5 
   Fixes 1 
 3.3.4 Megàfons 
   Portàtils 1 
 3.3.5 Banderoles 2 
 3.3.6 Llums 
   Portàtils 1 

 
 3.4 Mitjans de vigilància 

 
 3.4.1 Equipaments òptics (prismàtics) 2 

 
 3.5 Mitjans per a la intervenció 

 
 3.5.1 Material de rescat 
   Cèrcols salvavides 2 
   Llaunes de rescat 5 
   Rodets de rescat amb guia flotant de 200m 2 



 

   Guies flotants per a remolc 1 
   Armilles salvavides 

Jocs d’aletes 
Joc de careta i tub 

5 
5 
2 

   Casc de protecció 2 
 3.5.2 Moto aquàtica amb combustible i manteniment 

 compartida amb Ciutat Jardí  
 1 

 3.5.3 
3.5.4 
3.5.6. 

Bicicleta amb el seu equipament i casc   
Kayak/piragua de salvament amb la seva armilla     
Taula de rescat                         

1 
1 
1 

 3.5.5 Vehicle per transport de material, personal i tracció de remolcs amb el seu 
manteniment i combustible  (***)      

 3.5.5  Ambulància, combustible i manteniment(***) 
 (***) Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport Vital 

Bàsic i un vehicle per a totes les platges, que estaran ubicats a la Platja de Palma 
 

 3.6 Mitjans per l’auxili 

 
 3.6.1 Farmacioles 
   Motxilles completes 4 
   Ronyoneres P.A. i reanimació bàsica 

Fixes (material fungible i instrumental per cures) 
Cofre primers auxilis (vehicles i embarcacions) 

5 
 
1 
1 

 3.6.2 Desfibrilador i dotació de parxes per a tota la temporada 1 
 3.6.3 Oxigenoteràpia 
   Portàtils (maletins) 1 
   Portatils(incorporats a motxilles-farmaciola) 3 
   Fixa 

Mòbil (ambulància) 
1 
 

 3.6.4 Mobilització 
   Lliteres de transport de ferits 1 
   Cadires de rodes  per al transport de pacients 

(transportin) 
1 

   Cadires de rodes 1 
 3.6.5 Immobilització 
   Taulers espinals 1 
   Lliteres de pales 

Immobilitzadors cervicals (dama de Elche) 
Immobilitzador de columna (SED) 

1 
1 
1 

   Jocs de collarets cervicals (totes les mides) 1 
   Jocs de fèrules d’immobilització (extremitats) 1 

 
 3.7. ALTRES MITJANS   
  Extintor per a la caseta de socors 1 
 Mòdul primers auxilis - Material complet per a oficina 

- 1 Nevera 
 



 

- 1 Microones 
- Materials de neteja i de desinfecció 
- Sabó, paper eixugamans i paper higiènic 
- Aparell climatitzador 

 Mòdul primers auxilis Senyalització indicadora del mòdul  
 



 

 

Cala Estància 
 
 

MITJANS HUMANS I MATERIALS 

 
 

PLATJA RISC ALT 
 
1. Torns de treball 

1.1 Ordinari 
(temporada alta) 

Del dia 16 de juny al dia 15 de setembre: 
Inici de servei 10:00 hores 

  Tancament de servei 19:00 hores 
1.2 Extraordinari 

(temporada 
mitja) 

Del 1 de maig al 15 de juny: 
Del 16  de setembre al 31 d’octubre 
Inici del servei: 11.00 hores 

  Tancament de servei 18:00 hores  
2. MITJANS HUMANS 

   Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals 
                                      (vigilància estàtica) 

1 

   Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals 
                                    (vigilància dinàmica) 

1 

   Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals pel servei 
d’accessibilitat per a persones discapacitades (només al 
període ordinari, al període extraordinari romandrà a la platja 
fen rotacions amb la resta del dispositiu ) 

1 

   Socorristes de suport (moto aquàtica) (patró moto aquàtica) 1* 

   Supervisor 
 

1** 

   Tècnic conductor ambulància suport vital bàsic        1*** 
   Tècnic ambulància suport vital bàsic     1*** 
   Director/coordinador de l’equip de salvament     1**** 
(*) Personal de moto aquàtica compartit amb Platja de Palma 
(**) La funció del supervisor l’assoleix un dels socorristes d’activitats aquàtiques 
assignats a la platja.  
(***) Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport Vital Bàsic per 
a totes les platges.  
(****) Hi haurà un director/coordinador per a tot el municipi, que tindrà la seva base 
presencial en la Platja de Palma. 
 

3. MITJANS MATERIALS 

 
 3.1 Instal·lacions fixes  



 

 3.1.1 Mobiliari de la base d’operacions (Lloc de primers auxilis)  
  Vitrina i prestatgeria per material sanitari 1 
  Llitera de reconeixement amb capçalera regulable 1 
  Tamboret  1 
  Cadira 1 
  Biombo 1 
  Taula auxiliar per material sanitari 1 
  Calaixera material sanitari 1 
 3.1.2  Manteniment i neteja 

 
 3.2 Mitjans per a la informació 

 
 3.2.1 Banderes  
  Jocs 3 colors 1 
  Banderes taronja 1 
  Banderes quadres blancs i negres  
  Banderes vermelles amb creu blanca 1 

 
 3.3 Mitjans per a la comunicació 

 
 3.3.1 Xiulets 2 
 3.3.2 Telèfons 
   Mòbils 1 
   Fixos  
 3.3.3 Ràdios 
   Portàtils 2 
   Fixes 1 
 3.3.4 Megàfons 
   Portàtils 1 
 3.3.5 Banderoles 1 
 3.3.6 Llums 
   Portàtils 1 

 
 3.4 Mitjans per a la vigilància 

 
 3.4.1 Equipaments òptics 2 

 
 3.5 Mitjans per a la intervenció 

 
 3.5.1 Material de rescat 
   Cèrcols salvavides 1 
   Llaunes de rescat 2 
   Rodets de rescat amb guia flotant de 200m 1 
   Armilles salvavides 

Jocs d’aletes 
Joc de careta i tub 

2 
2 
1 



 

 3.5.2 Combustible i manteniment  per la moto aquàtica compartida amb 
Platja de Palma 

 3.5.3 Vehicle per transport de material, personal i tracció de remolcs amb el 
seu manteniment i combustible  (***)      

 3.5.4  Ambulància, combustible i manteniment(***) 

 3.5.5 Kayak/piragua de salvament                                                                            1 
 3.5.6 Taula de rescat                                                                                                    1 
(***) Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport Vital Bàsic i un 
vehicle per a totes les platges, que estaran ubicats a la Platja de Palma i d’un vehicle 
per transport de material, personal i tracció de remolcs amb el seu manteniment i 
combustible, també per a totes les platges.   

 3.6 Mitjans per a l’auxili 

 
 3.6.1 Farmacioles 
   Motxilles completes 1 
   Ronyoneres P.A. i reanimació bàsica 

Fixes (material fungible i instrumental per cures) 
Cofre primers auxilis (vehicles i embarcacions) 

2 
 
1 

 3.6.2 Desfibril·lador i dotació de pegats per a tota la temporada 1 
 3.6.3 Oxigenoteràpia 
   Portàtils (maletins) 1 
   Portàtils(incorporats a motxilles-farmaciola) 1 
   Fixa 

Mòbil (ambulància) 
1 
 

 3.6.4 Mobilització 
   Lliteres de transport de ferits 1 
   Cadires de rodes  per al transport de pacients (transportin) 1 
  . Cadires de rodes 1 
 3.6.5 Immobilització 
   Taulers espinals 1 
   Lliteres de pales 

Immobilitzadors cervicals (dama de Elche) 
Immobilitzador de columna (SED) 

1 
1 
1 

   Jocs de collarets cervicals (totes les mides) 1 
   Jocs de fèrules d’immobilització (extremitats) 1 

 
 3.7. ALTRES MITJANS   
  Extintor per a la caseta de socors 1 
 Mòdul primers auxilis - Material complet per a oficina 

- Equip informàtic 
- 1 Nevera 
- 1 Microones 
- Materials de neteja i de desinfecció 
- Sabó, paper eixugamans i paper higiènic 
- Aparell climatitzador 

 

 Mòdul primers auxilis Senyalització indicadora del lloc de primers auxilis  



 

 
 

Cala Major 
 
 

MITJANS HUMANS I MATERIALS 

 
PLATJA RISC ALT 

 
1. Torns de treball 

1.1 Ordinari 
(temporada alta) 

Del dia 16 de juny al dia 15 de setembre: 
Inici de servei 10:00 hores 

  Tancament de servei 19:30 hores 
1.2 Extraordinari 

(temporada 
mitja) 

Del 1 de maig al 15 de juny: 
Del 16  de setembre al 31 d’octubre 
Inici del servei: 11.00 hores 

  Tancament de servei 19:00 hores  
2. MITJANS HUMANS 

   Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals 
                                      (vigilància estàtica) 

1 

   Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals 
                                    (vigilància dinàmica) 

2* 

   Socorrista activitats aquàtiques pel servei d’accessibilitat 
per a persones discapacitades (només al període ordinari) 

1 

   Supervisor 
 

1 

   Tècnic conductor ambulància suport vital bàsic        1** 
   Tècnic ambulància suport vital bàsic 1** 
   Director/coordinador de l’equip de salvament 1*** 
 

  (*) En cas d’emergència utilitzaran la moto aquàtica 

 (**) Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport Vital Bàsic i un 
vehicle de suport per a totes les platges. 
(***) Hi haurà un director/coordinador per a tot el municipi, que tindrà la seva base 
presencial en la Platja de Palma. 
 

3. MITJANS MATERIALS 

 
 3.1 Instal·lacions fixes  
  3.1.1Mobiliari de la base d’operacions (Lloc de primers auxilis)  
  Vitrina i prestatgeria per material sanitari 1 
  Llitera de reconeixement amb capçalera regulable 1 
  Tamboret  1 
  Cadira 1 



 

  Biombo 1 
  Taula auxiliar per material sanitari 1 
  Calaixera material sanitari 1 
  3.1.2 Manteniment i neteja 1 

 
 3.2 Mitjans per a la informació 

 
 3.2.1 Banderes  
  Jocs 3 colors 1 
  Banderes taronja 1 
  Banderes quadres blancs i negres 1 
  Banderes vermelles amb creu blanca 2 

 
 3.3 Mitjans per a la comunicació 

 
 3.3.1 Xiulets 3 
 3.3.2 Telèfons 
   Mòbils 1 
   Fixos  
 3.3.3 Ràdios 
   Portàtils 2 
   Fixes 1 
 3.3.4 Megàfons 
   Portàtils 1 
 3.3.5 Banderoles 1 
 3.3.6 Cartells indicatius i prohibitius de tirar-se des de les roques                     3 
 3.3.6 Llums 
   Portàtils 1 

 
 3.4 Mitjans per la vigilància 

 
 3.4.1 Equipaments òptics 2 

 
 



 

 3.5 Mitjans per a la intervenció 

 
 3.5.1 Material de rescat 
   Cèrcols salvavides 1 
   Llaunes de rescat 3 
   Rodets de rescat amb guia flotant de 200m 1 
   Armilles salvavides 

Jocs d’aletes 
Joc de careta i tub 

2 
3 
1 

   Llitera de rescat per a moto aquàtica 1 
 3.5.2 

3.5.3 
3.5.4 

Moto aquàtica amb el seu combustible i manteniment                           1  
Kayak/piragua de rescat                                                                                  1 
Taula de rescat                                                                                                   1 

 3.5.5 Vehicle per transport de material, personal i tracció de remolcs amb el 
seu manteniment i combustible  (***)      

 3.5.6  Ambulància, combustible i manteniment(***) 
  (***) Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport 

Vital Bàsic i un vehicle per a totes les platges, que estaran ubicats a la 
Platja de Palma  

 
 3.6 Mitjans per a l’auxili 

 3.6.1 Farmacioles 
   Motxilles completes 2 
   Ronyoneres P.A. i reanimació bàsica 

Fixes (material fungible i instrumental per cures) 
Cofre primers auxilis (vehicles i embarcacions) 

4 
1 
1 

 3.6.2 Desfibril·lador i dotació de pegats per a tota la temporada 1 
 3.6.3 Oxigenoteràpia 
   Portàtils (maletins) 1 
   Portatils( o incorporats a motxilles-farmaciola) 2 
   Fixa 

Mòbil (ambulància) 
1 
 

 3.6.4 Mobilització 
   Lliteres de transport de ferits 1 
   Cadires de rodes  per al transport de pacients 

(transportin) 
1 

   Cadires de rodes 1 
 3.6.5 Immobilització 
   Taulers espinals 1 
   Lliteres de pales 

Immobilitzadors cervicals (dama de Elche) 
Immobilitzador de columna (SED) 

1 
1 
1 

   Jocs de collarets cervicals (totes les mides) 1 
   Jocs de fèrules d’immobilització (extremitats) 1 
 
 3.7. ALTRES MITJANS   
  Extintor per a la caseta de socors 1 



 

 Mòdul primers auxilis - Material complet per a oficina 
- 1 Nevera 
- 1 Microones 
- Materials de neteja i de desinfecció 
- Sabó, paper eixugamans i paper higiènic 
- Aparell climatitzador 

 

         Mòdul primers auxilis            -  Senyalització indicadora del mòdul  1 
 



 

 

Ciutat Jardí 
 
 

MITJANS HUMANS I MATERIALS 

 
PLATJA RISC ALT 

 
 
1. Torns de treball 

1.1 Ordinari 
(temporada alta) 

Del dia 16 de juny al dia 15 de setembre: 
Inici de servei 10:00 hores 

  Tancament de servei 19:00 hores 
1.2 Extraordinari 

(temporada 
mitja) 

Del 1 de maig al 15 de juny: 
Del 16  de setembre al 31 d’octubre 
Inici del servei: 11.00 hores 

  Tancament de servei 18:00 hores  
2. MITJANS HUMANS 

   Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals 
                                      (vigilància estàtica) 

1 

   Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals 
                                    (vigilància dinàmica) 

1 

   Socorrista activitats aquàtiques pel servei d’accessibilitat 
per a persones discapacitades (només al període de servei 
d’atenció a l’accessibilitat) 

1 

   Socorristes de suport (moto aquàtica)  2* 

   Supervisor 
 

1 

   Tècnic conductor ambulància suport vital bàsic        1*** 
   Tècnic ambulància suport vital bàsic 1** 
   Director/coordinador de l’equip de salvament 1*** 
(*) Personal de moto aquàtica compartit amb Ca’n Pere Antoni 
 (**) Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport Vital Bàsic i un 
vehicle per a totes les platges. 
(***) Hi haurà un director/coordinador per a tot el municipi, que tindrà la seva base 
presencial en la Platja de Palma. 
 
 
 
 
 

3. MITJANS MATERIALS 

 
 3.1 Instal·lacions fixes  



 

  3.1.1Mobiliari de la base d’operacions (Lloc de primers auxilis)  
  Vitrina i prestatgeria per material sanitari 1 
  Llitera de reconeixement amb capçalera regulable 1 
  Tamboret  1 
  Cadira 1 
  Biombo 1 
  Taula auxiliar per material sanitari 1 
  Calaixera material sanitari 1 
  3.1.2 Manteniment i neteja 

 
 3.2 Mitjans per a la informació 

 
 3.2.1 Banderes  
  Jocs 3 colors 1  
  Banderes taronja 1 
  Banderes quadres blancs i negres 1 
  Banderes vermelles amb creu blanca 2 

 
 
 
 3.3 Mitjans per a la comunicació 

 
 3.3.1 Xiulets 3 
 3.3.2 Telèfons 
   Mòbils 1 
   Fixos  
 3.3.3 Ràdios 
   Portàtils 3 
   Fixes 1 
 3.3.4 Megàfons 
   Portàtils 1 
 3.3.5 Banderoles 1 
 3.3.6 Llums 
   Portàtils 1 

 
 3.4 Mitjans per a la vigilància 

 
 3.4.1 Equipaments òptics 2 

 
 
 Mitjans per a la intervenció 

 
 3.5.1 Material de rescat 
   Cèrcols salvavides 2 
   Llaunes de rescat 3 



 

   Rodets de rescat amb guia flotant de 200m 1 
   Armilles salvavides 

Jocs d’aletes 
Joc de careta i tub 

2 
3 
1 

 3.5.2 Combustible i manteniment  per a la moto aquàtica compartida amb 
Ca’n Pere Antoni 

 3.5.3 Vehicle per transport de material, personal i tracció de remolcs amb el 
seu manteniment i combustible  (***)      

 3.5.4  Ambulància, combustible i manteniment(***) 
  (***) Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport 

Vital Bàsic i un vehicle per a totes les platges, que estaran ubicats a la 
Platja de Palma 

 3.5.5 
3.5.6 

Kaiak o piragua de salvament                                                                          1 
Taula de rescat                                                                                                   1 

 
 3.6 Mitjans per a l’auxili 

 3.6.1 Farmacioles 
   Motxilles completes 2 
   Ronyoneres P.A. i reanimació bàsica 

Fixes (material fungible i instrumental per cures) 
Cofre primers auxilis (vehicles i embarcacions) 

3 
 
1 
1 

 3.6.2 Desfibrilador i dotació de pegats per a tota la temporada 1 
 3.6.3 Oxigenoteràpia 
   Portàtils (maletins) 1 
   Portatils(incorporats a motxilles-farmaciola) 1 
   Fixa 

Mòbil (ambulància) 
1 
 

 3.6.4 Mobilització 
   Lliteres de transport de ferits 1 
   Cadires de rodes  per al transport de pacients (transportin) 1 
   Cadires de rodes 1 
 3.6.5 Immobilització 
   Taulers espinals 1 
   Lliteres de pales 

Immobilitzadors cervicals (dama de Elche) 
Immobilitzador de columna (SED) 

1 
1 
1 

   Jocs de collarets cervicals (tots les mides) 1 
   Jocs de fèrules d’immobilització (extremitats) 1 
     
 3.7. ALTRES MITJANS   
  Extintor per a la caseta de socors 1 
 Mòdul primers auxilis - Material complet per a oficina 

- 1 Nevera (opcional) 
- 1 Microones 
- Materials de neteja i de desinfecció 
- Sabó, paper eixugamans i paper higiènic 

 
 
 
 
 



 

- Senyalització indicadora del mòdul 
- Aparell climatitzador 

1 

 



 

 

Platja de Palma 
 

MITJANS HUMANS I MATERIALS 
 

PLATJA RISC ALT 
1. Torns de treball 

1.1 Ordinari 
(temporada alta) 

Del dia 16 de juny al dia 15 de setembre: 
Inici de servei 10:00 hores 

  Tancament de servei 19:00 hores 
1.2 Extraordinari 

(temporada 
mitja) 

Del 1 de maig al 15 de juny: 
Del 16  de setembre al 31 d’octubre 
Inici del servei: 11.00 hores 

  Tancament de servei 18:00 hores  
2. MITJANS HUMANS 

   Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals 
                                      (vigilància estàtica) 

7 

   Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals 
                                    (vigilància dinàmica) 

4 

   Socorrista activitats aquàtiques en espais naturals 
                                    (vigilància dinàmica) 

2* 

   Socorrista activitats aquàtiques pel servei d’accessibilitat 
per a persones discapacitades (només al període ordinari) 

2 

   Supervisor 
 

1** 

   Socorrista de activitats aquàtiques de suport (lloc de 
socors) 

1 

   Tècnic conductor ambulància suport vital bàsic        1*** 
   Tècnic ambulància suport vital bàsic 1*** 
   Director/coordinador de l’equip de salvament 1**** 
   Patró embarcació llista 8a 1***** 
(*)   En cas d’emergència utilitzaran la moto aquàtica.  Personal de moto aquàtica 
compartit amb Cala Estància; cal computar-lo a una de les dues platges 
(**) La funció del supervisor pot assolir-la un dels socorristes d’activitats aquàtiques 
assignats a la platja de Palma, mentre no coincideixi amb la funció de 
director/coordinador del municipi. 
(***) Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de Suport Vital Bàsic per 
a totes les platges. 
(****) Hi haurà un director/coordinador per a tot el municipi, que tindrà la seva base 
presencial en la Platja de Palma. La figura d’aquest director/coordinador és compatible 
amb la de supervisor de la platja de Palma, en el cas que aquest treballador no 
assumeixi també la condició de socorrista. 
(*****)El patró amb titulació adient per al patronatge per l’embarcació semirígida de 
socors (llista 8ena), podrà assolir també altres funcions de socorrista d’activitat aquàtica., 
sempre que estigui assignat a la Platja de Palma o a Cala Estància 



 

 
 

3. MITJANS MATERIALS 

 
 3.1 Instal·lacions fixes  
  3.1.1Mobiliari de la base d’operacions (Lloc de primers auxilis)  
  Vitrina i prestatgeria per material sanitari 1 
  Llitera de reconeixement amb capçalera regulable 1 
  Tamboret  1 
  Cadira 1 
  Biombo 1 
  Taula auxiliar per material sanitari 1 
  Calaixera material sanitari 1 
  3.1.2 Mobiliari de la base d’operacions (sala de personal, sala 

d’espera, bany) 
 

  3.1.3 Manteniment i neteja 
  3.1.4. Prestatgeries per emmagatzematge complementari 

 
 3.2 Mitjans per a la informació 

 
 3.2.1 Banderes  
  Jocs 3 colors 7 
  Banderes taronja 7 
  Banderes quadres blancs i negres 7 
  Banderes vermelles amb creu blanca 8 

 
 3.3 Mitjans per a la comunicació 

 
 3.3.1 Xiulets 15 
 3.3.2 Telèfons 
   Mòbils 3 
   Fixos 1 
 3.3.3 Ràdios 
   Portàtils 15 
   Fixes 1 
 3.3.4 Megàfons 
   Portàtils 7 
 3.3.5 Banderoles 6 
 3.3.6 Llums 
   Portàtils 1 
   Llanternes subaquàtiques per moto d’aigua 1 
   Fixos (Focus exteriors) 1 
   Mòbils (focus incorporats a l’ambulància i al 

vehicle) 
2 

 3.3.7 Fax  1 
 3.3.8 Ordenador amb internet 1 



 

 
 3.4 Mitjans per a la vigilància 

 
 3.4.1 Equipaments òptics 8 

 
 
 3.5 Mitjans per a la intervenció 

 
 3.5.1 Material de rescat 
   Cèrcols salvavides 4 
   Llaunes de rescat 12 
   Rodets de rescat amb guia flotant de 200m 6 
   Armilles salvavides 

Jocs d’aletes 
Joc de careta i tub 

9 
15 
4 

   Casc de protecció 5 
   Guies flotants per a remolc 2 
 3.5.2 Moto aquàtica amb combustible i manteniment   compartida amb 

Cala Estància 
1 

 3.5.3 Vehicle per transport de material, personal i tracció de remolcs 
amb el seu manteniment i combustible       (***) 

1 

 3.5.4  Ambulància, combustible i manteniment(***) 1 
 3.5.5 Combustible i manteniment per a la embarcació semirígida  
  

 
 
3.5.6 
3.5.7 

(***) Es garantirà la disponibilitat de, almenys, una ambulància de 
Suport Vital Bàsic i un vehicle per a totes les platges, que estaran 
ubicats a la Platja de Palma 
Kaiak/piragua de rescat 
Taula de rescat 

 
 
 
4 
5 

 
 
 3.6 Mitjans per l’auxili 

 
 3.6.1 Farmacioles 
   Motxilles completes 8 
   Ronyoneres P.A. i reanimació bàsica 

Fixes (material fungible i instrumental per cures) 
Cofre primers auxilis (vehicles i embarcacions) 

15 
 
3 
4 

 3.6.2 Desfibril·ladors i pegats 8 
 3.6.3 Oxigenoteràpia 
   Portàtils (maletins) 17 
   Portàtils(incorporats a motxilles-farmaciola) 6 
   Fixa 

Mòbil (ambulància) 
1 
1 

 3.6.4 Mobilització 
   Lliteres de transport de ferits 3 



 

   Cadires de rodes  per al transport de pacients (transportin) 1 
   Cadires de rodes 1 
 3.6.5 Immobilització 
   Taulers espinals 7 
   Lliteres de pales 

Immobilitzadors cervicals (dama de Elche) 
Immobilitzador de columna (SED) 

2 
7 
1 

   Jocs de collarets cervicals (totes les mides) 8 
   Jocs de fèrules d’immobilització (extremitats) 8 
 

 3.7. ALTRES MITJANS   
  Extintor per a la caseta de socors 1 
 Mòdul primers auxilis - Material complet per a oficina 

- 1 Nevera 
- Equipament informàtic 
- 1 Microones 
- Materials de neteja i de desinfecció 
- Sabó, paper eixugamans i paper higiènic 
- Senyalització indicadora del mòdul 
- Aparell climatitzador 

 
 
 
 
 
 
1 

 


