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CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ D’ACCIDENTS, 
SALVAMENT I SOCORRISME, AIXÍ COM L’ASSISTÈNCIA AL BANY PER 
ACCESSIBILITAT A LES PLATGES DE PALMA. TEMPORADA DE BANY 
2018 
 
QUADRE ANNEX 

 
DESIGNACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI (CNPA I CPV) 
 
PROCEDIMENT OBERT CONTRACTE DE SERVEIS NO SUBJECTE A 
REGULACIÓ HARMONITZADA.  
 
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de prevenció d’accidents 
salvament i socorrisme així com l’assistència al bany per accessibilitat a les 
Platges de Palma per a garantir la seva seguretat amb els medis materials i personals 
detallats als annexes que formen part d’aquests plecs elaborats conforme al Decret 
27/2015, de 24 d’abril (BOIB núm. 66, de 30 d’abril de 2015) que modifica el Reial 
Decret  núm. 2/2005, de 14 de gener, que regula les mesures mínimes de seguretat i 
protecció que han de complir les platges i zones de bany de la CAIB (BOE núm. 8 de 
15-01-2005).  
 
 
La naturalesa i objecte d’aquest contracte és matèria de protecció civil, seguretat i 
emergències. I del mateix es desprèn l’interès públic en la seva contractació.  
 
 
A1. DESIGNACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS LOTS:  NO 
 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ MÀXIM (Especificar 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)://537.591,65 €//  
Previsió 11 % DG i 6 % Base imposable : 78.111,61 €. 
IVA(21%)://97.712,34 €//  
BASE relativa al transport sanitari exempta IVA: 72.294,81 €.  
Total Pressupost màxim de licitació IVA inclòs://635.303,99 €//. Anual 
 
Valoració estimada del present contracte (Article 88 TRLCSP; article 9 Directiva 
2004/18/CE: El valor estimat es determina per l’import total a pagar IVA exclòs 
//537.591,65€// x 1any   
 
B1. PRESSUPOST PER LOTS:  NO 
 



 2 

C.  FINANÇAMENT 
 - Aplicació pressupostària:  //14.17220.22721 Medi Ambient-Manteniment i vigilància 
platges//.  

D.  DURADA DEL CONTRACTE:  1  any 
     PRÒRROGUES PERMESES:  NINGUNA 
     DURADA TOTAL DEL CONTRACTE PRÒRROGUES INCLOSES:1 any.  
(Temporada de bany 2018) 
     Data inici del Servei: 1/05/2018 
     Total import contracte 1 any: 635.303,99 €// (IVA inclòs) 
DOCUMENTS ACREDITATIUS DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA,  
FINANCERA I TÈCNICA DE QUI LICITA Art. 75 TRLCSP 
 
E.1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA.  
 
Mitjans: No s'exigeix la classificació de l'empresa podent acreditar la seva solvència 
indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels 
requisits específics de solvència exigits a l'apartat 4 de l'article 11 del RGCSP, 
modificat pel Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost.  
 
E.1.1 Criteris de selecció i requisits mínims: 
 
Acreditació de la solvència econòmica i financera. 
 
1. La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se pels mitjans  
següents: 
 
a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi el 
contracte, per import igual o superior a l'exigit en l'anunci de licitació o en la invitació 
a participar en el procediment i en els plecs del contracte o, si no, a l'establert 
reglamentàriament. 
 
b) Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l'últim exercici 
econòmic per al qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals per 
import igual o superior a l'exigit en l'anunci de licitació o en la invitació a participar en 
el procediment i en els plecs del contracte o, si no, a l'establert reglamentàriament. 
 
Com a mitjà addicional als previstos en les lletres anteriors d'aquest apartat, l'òrgan de 
contractació pot exigir que el període mitjà de pagament a proveïdors de l'empresari, 
sempre que es tracti d'una societat que no pugui presentar compte de pèrdues i guanys 
abreujat, no superi el límit que a aquests efectes s'estableixi per ordre del ministre 
d'Hisenda i Administracions Públiques tenint en compte la normativa sobre morositat. 
 
2. L'acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera de 
l'empresari s'efectuarà mitjançant l'aportació dels certificats i documents que per a cada 
cas es determinin per reglament. En tot cas, la inscripció en el Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades de les administracions públiques s'acreditarà davant 
de tots els òrgans de contractació del sector públic, d'acord amb l'en ell reflectit i 
excepte prova en contra, les condicions de solvència econòmica i financera de 
l'empresari. 
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E.2 SOLVÈNCIA TÈCNICA. Art. 78, 80 y 81 TRLCSP 
 
Mitjans: No s'exigeix la classificació de l'empresa podent acreditar la seva solvència 
indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels 
requisits específics de solvència exigits a l'apartat 4 de l'article 11 del RGCSP, 
modificat pel Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost.  
 
E.2.1. Criteris de selecció  i requisits mínims: 
 
Els criteri per a l'acreditació de la solvència tècnica o professional seran els següents:  
 
En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels empresaris haurà 
d'apreciar-se tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i 
fiabilitat, el que haurà d'acreditar, segons l'objecte del contracte, per un o diversos dels 
mitjans següents , a elecció de l'òrgan de contractació: 
 
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc 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, mancant aquest 
certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si escau, aquests certificats seran 
comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. 
 
b) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i la importància del seu 
personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació 
justificativa corresponent. 
 
c) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a 
l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa 
pertinent. 
 
d) Declaració o compromís, en cas de resultar adjudicatari, d’aportar els mitjans 
humans, materials i tècnics especificats a l’apartat  
 
e) Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el propòsit de 
subcontractar. 
 
 
E.3 MITJANS ACREDITACIÓ SOLVÈNCIA D’EMPRESES NO ESPANYOLES 
D’ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA. Art. 66.1 TRLCSP 
Són els mateixos que per les empreses espanyoles.  
 
 
F.  CLASSIFICACIÓ DEL/DE LA CONTRACTISTA UNITÀRIA I PER LOTS 
No s’exigeix classificació segons l’establert a l’article 46  del RGLCAP modificat pel 
Reial Decret núm. 773/2015 de 29 d’agost, però la seva solvència pot ser acreditada 
mitjançant la mateixa o bé pels requisits de l’apartat E.  
- Grup: U       - Subgrup: 7        Categoria: C.  
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G.  GARANTIA PROVISIONAL:  no s’exigeix. 
     G1. GARANTIES PROVISIONALS LOTS:    NO 

 
H.  VARIANTS:  NO        NOMBRE ADMESES: 
 
I. QUADRE DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
A. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
   1. AVALUABLES OBJECTIVAMENT I MITJANÇANT FÒRMULES (80 punts ) 
(SOBRE C) 
1.1.Millora de l’oferta econòmica per a l’Ajuntament Valoració fins a 70 punts (M)  
La millora econòmica es valorarà segons la fórmula següent: 
                                               ( pressupost contracte – oferta que es valora) 
Puntuació oferta = 70 punts ------------------------------------------------------- 
                                                (Pressupost contracte – oferta mínima)  
P = M x [ (PL - Po) / (PL - Pm) ] 
on: P = Puntuació de l'oferta 
M = Puntuació màxima 
PL = Import de licitació 
Po = Import de l'oferta a valorar 
Pm = Import de l'oferta més econòmica 
No es valoraran les ofertes anormals o desproporcionades que puguin afectar la qualitat 
de la prestació o del correcte desenvolupament del servei. 
Els paràmetres objectius per apreciar valor anormals o desproporcionats. ( Art. 152 
TRLCSP) en referència al  preu  de licitació del servei serà el següent: 
 
Nombre de licitadors de referència a considerar en el càlcul de la baixa temerària: 
 
Un. Preu base de licitació (PL). Quan sigui inferior a PL X 0,75. 
Dos. Oferta més alta ( OA)- oferta més baixa (OB). En el cas que OB<  OA X 0,80 
Tres. Mitjana aritmètica de les ofertes (MA). Per calcular la mitjana, s’exclourà la 
oferta més alta quan superi en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitjana. 
Les que siguin inferiors MA X 0,90 
Quatre o més licitadors: 
Mitjana aritmètica de les ofertes (MA). 
Per calcular la mitjana, s’exclourà la oferta més alta en cas que superi en més de 10 
unitats percentuals a l’esmentada mitjana. 
Però, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà en 
base a les tres ofertes de menor quantia. 
Les que siguin inferiors MA X 0,95 
 
1.2.  Millores sense contraprestació econòmica . Valoració fins a  5 punts. 
En aquest apartat es poden valorar: 
 
Aportació a l’organització, a l’inici de la prestació del servei i durant tot el contracte, 
de major nombre de mitjans humans, assignats directament al servei en platja, sense 
cap repercussió econòmica per a l’Ajuntament. Fins a 5 punts 
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      Es valorarà aplicant la següent formula:  
 
 
                                                                          Numero recursos humans ofertat que es 
valora - numero recursos  
                                                                          humans exigits a la licitació . 
Puntuació oferta que es valora= 4punts    -------------------------------------------------------
--------------------------------------  
                                                                          Numero recursos humans ofertat màxim 
- numero recursos humans 
                                                                          exigits a la licitació    
                        
 
1.3. Criteris de caire social, fins a 5 punts 
 
1.3.a)  MILLORES LABORALS I SALARIALS. Les propostes concretes i detallades 
sobre condicions laborals i salarials que millorin el que es disposa a l’Estatut dels 
Treballadors, ja sigui per conveni col·lectiu d’empresa que sigui d’aplicació; o cas que 
es comprometi l’empresa licitadora a aplicar a personal que executarà el  contracte. 
Valoració fins a 2 punts. 
 
1.3.b) IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES.  
Pel compromís de contractar un percentatge de dones superior al 50% en la plantilla 
que executarà el contracte: fins a 1 punt. 
Pel compromís de contractar un percentatge de dones superior al 50% en els llocs de 
direcció o responsabilitat (coordinador/a del servei i supervisor/a de platja): fins a 2 
punts 
 
 
2. QUANTIFICABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR (20 punts) (SOBRE B) 
 
2.1.-Aportació a l’organització, a l’inici de la prestació del servei i durant tot el 
contracte, de major dotació de material que l’establerta com a mínima en el plec. 
La valoració de l’increment de la dotació de material es prioritzarà en relació als 
vehicles i material de rescat i a l’equipament de desfibril·ladors i oxigenoteràpia, així 
com material de les infraestructures d’accessibilitat i assistencials, complementàries a 
les aportades per l’ajuntament. Per ser valorat aquest apartat, el licitador haurà 
d’especificar el tipus i nombre de material,   justificant-ne la inclusió amb explicació de 
la utilitat que tenen aquestes aportacions al desenvolupament del servei. En qualsevol 
cas cal respectar les homologacions pertinents i si es tracta de vehicles, proveïts de les 
corresponents assegurances i amb les despeses de consums i manteniment incloses. 
Valoració fins a 8 punts. 
 
2.2- Aportació d’un servei de suport tècnic per fer front a  petites reparacions tant 
als mitjans adscrits al contracte com a les possibles reparacions i manteniment 
(reparacions elèctriques, llanterneria, fusteria i altres) de les infraestructures 
adscrites al servei. Per poder valorar aquesta proposta caldrà incloure l’especificació 
de la capacitat de resposta davant les contingències especificades, en temps i en 
personal, i el detall de la capacitat màxima del servei complementari ofert. Valoració 
fins a 8 punts. 
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2.3.- Criteri ambiental. Realització d’iniciatives i actuacions d’informació, 
divulgació i educació ambiental a les platges objecte del contracte, sense cap 
repercussió econòmica per a l’Ajuntament, prèvia valoració i supervisió per part del 
Departament d’Ecologia. Valoració fins a 4 punts 
Per ser valorat aquest apartat, el licitador ha de presentar memòria  on es detallin les 
iniciatives proposades amb el detall dels materials necessaris, dedicacions de personal 
complementari a l’assignat al servei, proposta de llocs de realització i previsió de 
calendari, si s’escau, amb explicació de la idoneïtat i de la utilitat que les iniciatives 
tenen aquestes aportacions al desenvolupament del servei i al manteniment de l’entorn. 
Per a la seva valoració es tindrà en compte, entre d’altres termes, el nombre de dies, i 
les hores que es proposin les accions, així com el nombre potencial de destinataris i la 
qualitat de la memòria tècnica. Les iniciatives han de prioritzar el treball de continguts 
de conservació i estat ambiental de les platges de Palma i el seu litoral, la divulgació 
dels valors naturals en el litoral, el coneixement de les espècies i hàbitats litorals, la 
valoració dels riscos dels ecosistemes, etc. En qualsevol cas no es valorarà l’ actuació 
d’informació, divulgació i educació ambiental amb motiu del dia Internacional del 
medi ambient, prevista entre les obligacions del contracte. 
 
 
 
 
CIRCUNSTAMCIES DETERMINANTS DE L’ADJUDICACIÓ EN CAS D’EMPAT 
PROPOSICIONS PRESENTADES (clàusula 15.6 i  DA. 4ª TRLCSP) 
Quan s’estimi convenient, als efectes de resolució d’empats, i quan procedeixi segons 
la clàusula 15.6, la proposta d’adjudicació es realitzarà a favor de l’empresari que 
acrediti la següent circumstància (indicar una d’elles o l’ordre de preferència):  

 Nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2% en els termes de la DA 4ª 
2 (adscrits a tasques d’oficina, ...) 

 Empreses d’inserció (DA 4ª.3) 
 Entitats sense ànim de lucre en els termes de la DA 4ª.4 
 Entitats reconegudes com Organitzacions de Comerç Just en els termes de la DA 

4ª.5 
 
 
 

J. REVISIÓ DE PREUS: No procedeix  

K. TERMINI DE GARANTIA: :  En el present contracte, es fixa un termini de garantia 
de dos mesos des de la finalització del mateix.   
 
Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la 
liquidació del contracte si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al 
contractista.  
  

L. LÍMIT MÀXIM DESPESES D’ANUNCIS: 1.500 EUROS 

M. QUANTIA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL: Disposar en un 
termini inferior a deu dies naturals a partir de la notificació oficial de l’adjudicació 
d’una assegurança de responsabilitat civil, en vigor, amb una garantia mínima de 
300.000 euros per sinistre, sense límit. D’acord amb l’especificat a la Instrucció tècnica 
1/2016, de 12 de desembre, del director general d’Emergències i Interior 
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complementària del Decret 2/2005 i del Decret 27/2015, de mesures mínimes de 
seguretat i protecció a les platges i zones de bany, adreçada a secretaris d’ajuntaments i 
coordinadors municipals de municipis costaners. 
N. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS:  
A l’Ajuntament de Palma Secció de Contractació (Plaça de Santa Eulàlia 9 3r. Pis) fins 
a les 14’00 hores del darrer dia del termini assenyalat a l’anunci de licitació que es 
publiqui al BOIB. Si l’oferta es presenta per correu s’haurà d’anunciar la presentació al 
FAX 971 72 80 04.  
 
Ñ. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: Veure el document annex.  
PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE PREVENCIÓ 
D’ACCIDENTS SALVAMENT I SOCORRISME I ACCESSIBILITAT A LES 
PLATGES DE PALMA 
O. MODIFICACIÓ. Articles 106 i 107 TRLCSP.  
 
La prestació objecte del present contracte s’haurà de modificar d’acord el què 
estableixi en cada moment la Direcció General d’Interior,  Emergències i Justícia de la 
CAIB en base a les inspeccions puntuals i de caràcter periòdic que realitzi durant el 
període bany a les platges del terme per tal de cobrir les mancances del servei 
detectades en aquestes inspeccions.  
 
Es contempla la possibilitat de modificació del contracte per adaptar-lo a les exigències 
de la Direcció General d’Interior Emergències i Justícia en base a les inspeccions 
realitzades per aquesta Direcció i conforme a l’establert 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 CAIB i les seves modificacions establertes pel Decret 
núm. 27/2015, de 24 d’abril (BOIB núm. 66, de 30 d’abril de 2015). 
 
D’altra banda, han de cobrir-se les mancances detectades a les auditories del servei 
d’atenció personalitzada al bany accessible a les Platges de Palma en virtut de la 
certificació UNE 170001-1:2007 d’accessibilitat universal, que acredita el compliment 
dels criteris DALCO. 
 
 Percentatge sobre el preu del contracte al què com a màxim pot afectar: 20 %.   
 
El procediment que s’iniciarà quan es doni alguna de les circumstàncies descrites 
anteriorment i es motivarà mitjançant els informes o actes d’inspecció emeses per part 
de la Direcció General d’Emergències  o bé, mitjançant informe de necessitat del 
departament competent en accessibiliat. 
  
 
P. SUBCONTRACTACIÓ: No es permet la subcontractació del personal amb 
l’excepció dels conductors dels vehicles.  
 
Q. PENALIDADES ESPECÍFICAS PARA ESTE CONTRATO NO INCLUIDAS EN 
EL ART. 212 TRLCSP 
L’incompliment reiterat per part de l’adjudicatari del present contracte de les 
obligacions assenyalades a continuació suposarà una penalització econòmica entre 
l’1% i el 5%  (segons la gravetat de les mateixes) de l’import anual del contracte IVA 
exclòs a més dels requeriments bàsics del servei detallats a l’apartat 9 dels plecs de 
condicions tècniques: 
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R. CAUSES RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE:  
Art. 223 TRLCSP 

Són causes de resolució del contracte: 

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l'article 
85. 
b) La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre 
procediment. 
c) El mutu acord entre l'Administració i el contractista. 
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i 
l'incompliment del termini assenyalat a la lletra c) de l'apartat 2 de l'article 112. 
e) La demora en el pagament per part de l'Administració per un termini superior al 
que estableix l'apartat 6 de l'article 216 o l'inferior que s'hagi fixat a l'empara del seu 
apartat 8. 
f) L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, qualificades 
com a tals en els plecs o en el contracte. 
g) La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 
possibilitat certa de producció d'una lesió greu a l'interès públic de continuar-se 
executant la prestació en aquests termes, quan no sigui possible modificar el contracte 
d'acord amb el que disposa el títol V del llibre I. 
h) Les establertes expressament en el contracte. 
i) Les que s'assenyalin específicament per a cada categoria de contracte en aquesta 
Llei. 
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ANNEX I. MODEL DE PROPOSICIÓ 
 
 
____________________________________________ amb DNI ________, en nom 
propi o en representació de l’empresa _________________________________, amb 
NIF _____________i domicili 
a_____________________________________________________, manifest que m’he 
assabentat de l’anunci de licitació convocada per a la contractació del  
 SERVEI DE PREVENCIÓ D’ACCIDENTS, SALVAMENT I SOCORRISME, AIXÍ 
COM ACCESSIBILITAT A LES PLATGES DE PALMA  
 
i tenint capacitat legal per ser contractista em compromet amb subjecció als Plecs que 
conec i accepto, a prendre a càrrec meu aquesta contracta per un import de   
 
 
(desglossar base imposable i IVA) 
amb els preus unitaris que s’especifiquen a la documentació que presento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(lloc, data i signatura de la persona proponent)  
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ANNEX IV. FIANÇA DEFINITIVA 
 
 
____________________________________________________________ en els 
termes i les condicions que estableix la Llei de contractes del sector públic i davant 
l’Ajuntament de Palma diposit com a fiança definitiva la quantitat 
d __________________________________________________ 
____________(________________) €, en metàl·lic (o mitjançant títol de deute públic) 
per respondre de les obligacions derivades de la licitació per a l’adjudicació 
d_______________________________________________________________. 
 
Aquesta fiança tindrà validesa fins que l’Ajuntament de Palma autoritzi cancel·lar-la. 
 
Palma, ___ d ____________________ de ________    
 
Tresoreria Municipal 
El tresorer 
                          
 
 
Intervenció Municipal 
Servei de Control i Fiscalització 
Fiscalitzat i conforme 
Palma,  ____ d  _______________ de ________ 
L’interventor 
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ANNEX V. AVAL DE GARANTIA DEFINITIVA 
 
 
L’entitat_______________________________________________________________, 
amb NIF _______________ i domicili per a notificacions i requeriments a 
_____________, c. ____________________________________, CP __________, i en 
nom seu ________________________________________, amb poders suficients per a 
aquest acte segons resulta de la verificació de la representació de la part inferior 
d’aquest document, 
 
AVALA 
______________________________________________________________________
______, amb NIF_______________________________, atès l’art. 95 del Real Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, relatiu a garanties definitives, per respondre de les 
obligacions derivades de la licitació d ______________________________________ 
davant l’Ajuntament de Palma, por un import de: (en lletres) 
_____________________________________________________________ €, (en 
números) ________________________ €. 
 
Aquest aval s’atorga solidàriament respecte de l’obligat principal, amb renúncia 
expressa al benefici d’excussió de béns i amb el compromís de pagament al primer 
requeriment de la Tresoreria municipal. Si s’incompleix el requeriment de pagament 
s’executarà aquest aval seguint la via administrativa de constrenyiment i tindrà validesa 
fins que l’Ajuntament de Palma n’autoritzi la cancel·lació.   
 
Palma, ____ d ________________ de _________ 
(Nom de l’entitat i firma o firmes) 
 
 
Diligència d’inscripció al    
registre d’avals de l’entitat     
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ANNEX VI. DECLARACIÓ ARTICLE 60 TRLCSP I COMPROMÍS 
ASSEGURANÇA I MITJANS TÈCNICS I HUMANS.  
 
 
_____________________________________________________amb DNI 
____________, en nom propi o en representació de l’empresa 
_________________________________________ amb NIF _______________i 
domicili a _______________________________________________________,  
 
 
DECLAR SOTA JURAMENT 
 
Que no em trob en cap dels casos de prohíbició, incapacitat i incompatibilitat que 
determina l’article 60 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el tex refós de la Llei de contractes del sector públic, que a continuació es 
transcriu: 
 
1. No podran contractar amb el sector públic les persones en què es doni alguna de les 
circumstàncies següents: 
 
Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma per delictes d’associació il·lícita, 
corrupció en transaccions econòmiques internacionals, tràfic<A[tràfic|trànsit]> 
d’influències, suborn, fraus i exaccions il·legals, delictes contra la Hisenda Pública i la 
Seguretat Social, delictes socials, malversació, receptació i conductes afins, delictes 
relatius a la protecció del medi ambient, o a pena d’inhabilitació especial per a l’exercici 
de professió, ofici, indústria o comerç. La prohibició de contractar afecta les persones 
jurídiques els administradors o representants de les quals, amb el seu càrrec o la seva 
representació vigents, estiguin en la dita situació per actuacions realitzades en nom o en 
benefici de les esmentades persones jurídiques, o en les que es donin les condicions, les 
qualitats o les relacions que requereixi la corresponent figura de delicte per ser-ne 
subjecte actiu. 
 
Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarades insolvents en qualsevol 
procediment, estar declarades en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver 
estat inhabilitades d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi 
conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs. 
 
Haver estat sancionades amb caràcter ferm per infracció greu en matèria de disciplina 
de mercat, en matèria professional o en matèria d’integració laboral i d’igualtat 
d’oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat o per infraccions en 
matèria de prevenció de riscs laborals, d’acord amb el que disposa el Text refós de la 
Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 
5/2000, de 4 d’agost, així com la infracció greu prevista a l’article 22.2 del mateix, o per 
infracció molt greu en matèria mediambiental, d’acord amb el que estableix el Reial 
decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel que s’aprova el Texte Refos de la Llei 
d’avaluació d’impacte ambiental de Projectes; la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de 
costes; la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i 
fauna silvestres; la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos; la Llei 
10/1998, de 21 d’abril, de residus; el Text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i 
control integrats de la contaminació. 
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No estar al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries o de la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que 
reglamentàriament es determinin. 
 
Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix 
l’article 146.1.c) o en facilitar qualssevol altres dades relatives a la seva capacitat i 
solvència, o haver incomplert, per causa que li sigui imputable, l’obligació de 
comunicar la informació prevista a l’article 70.4 i al 330. 
 
Estar afectats la persona física o els administradors de la persona jurídica per algun dels 
supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels 
membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, i de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats a la 
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que s’hi 
estableixen. 
 
La prohibició afectarà les persones jurídiques en el capital de les quals participin, en els 
termes i les quanties establertes a la legislació esmentada, el personal i els alts càrrecs 
de qualsevol administració pública, així com els càrrecs electes al servei d’aquestes. 
 
La prohibició s’estén igualment, en ambdós casos, als cònjuges, a les persones 
vinculades amb anàloga relació de convivència afectiva i als descendents de les 
persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors, sempre que, respecte dels darrers, 
les esmentades persones en tinguin la representació legal. 
 
Haver contractat persones respecte de les quals s’hagi publicat al Butlletí Oficial de 
l’Estat l’incompliment a què es refereix l’article 18.6 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de 
regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de 
l’Administració general de l’Estat, per haver passat a prestar serveis a empreses o 
societats privades directament relacionades amb les competències del càrrec exercit 
durant els dos anys següents a la data de cessació en aquest. La prohibició de contractar 
es manté durant el temps que roman dins  l’organització de l’empresa la persona 
contractada amb el límit màxim de dos anys a comptar des de la cessació com a alt 
càrrec. 
 
2. A més de les previstes a l’apartat anterior, són circumstàncies que impedeixen als 
empresaris contractar amb les administracions públiques les següents: 
 
Haver donat lloc, per causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució 
ferma de qualsevol contracte subscrit amb una administració pública. 
 
Haver infringit una prohibició per contractar amb qualsevol de les administracions 
públiques. 
 
Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en virtut de sanció 
administrativa, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributari. 
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Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment 
d’adjudicació o haver impossibilitat l’adjudicació definitiva del contracte al seu favor 
per no complir l’article 151.2 dins el termini assenyalat existint frau, culpa o 
negligència. 
 
Haver incomplert les condicions especials d’execució del contracte establertes d’acord 
amb l’article 118, quan l’esmentat incompliment hagi estat definit als plecs o al 
contracte com a infracció greu d’acord amb les disposicions desenvolupament d’aquesta 
Llei, i es presenti frau, culpa o negligència a l’empresari. 
 
3. Les prohibicions de contractes afecten també les empreses de les quals, per les 
persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, es pot presumir que són continuació 
o deriven, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses en les quals hagin 
concorregut aquelles. 
 
 
AIXÍ MATEIX EM COMPROMETO  
 
Que si resulto titular de l’oferta econòmicament més avantatjosa dedicaré o adscriuré a 
l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials suficients per a això.  
 
Que si resulto titular de l’oferta econòmicament més avantatjosa aportaré documentació 
que acrediti la cobertura de la responsabilitat civil per l’import que s’assenyala a 
l’apartat M del quadre annex. 
 
Palma,    d                                   de  20 
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ANNEX VII. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR EN MATÈRIA DE 
PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS (annex VIII del Procediment per a la 
coordinació d’activitats empresarials de l’Ajuntament de Palma) 
 
 , 
com a................................................ de l’empresa   
 
DECLAR QUE: 
 
L’empresa compleix, en matèria de prevenció, la normativa vigent. 
Els treballadors de l’empresa han rebut la informació i la formació de riscs del lloc de 
feina. 
Els treballadors tenen un estat de salut compatible amb les tasques a realitzar. 
Aportaré la llista dels riscs específics que l’empresa pugui originar en el 
desenrotllament de l’activitat als centres de l’Ajuntament. 
Informaré l’Ajuntament sobre els accidents de treball que es produeixin com a 
conseqüència dels riscs de les activitats concurrents. 
Comunicaré qualsevol situació d’emergència que pugui afectar la salut o la seguretat 
dels treballadors de las empreses presents al centre de treball. 
Aportaré tota la documentació necessària i suficient per acreditar tots els punts anteriors 
abans de firmar el contracte. 
Actualitzaré aquesta informació quan es produeixin canvis a les activitats contractades o 
altres canvis que siguin rellevants a efectes preventius. 
Sé que l’adjudicació quedarà sense efecte si no aporto la documentació necessària o no 
compleixo la normativa vigent en matèria de prevenció. 
 
..................,......d..................... de....... 
 
Firma: 
 
 
 
 
 


