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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ 

DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES 

PLATGES DE CALA SANTANYÍ, CALA LLOMBARDS, CALA GRAN, I 

SA FONT DE N’ALIS - S’AMARADOR DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ   

 

1. OBJECTE  DEL CONTRACTE 

 

Aquest plec té per objecte establir les prescripcions tècniques per a la contractació 

del  servei de VIGILÀNCIA,  SALVAMENT I SOCORRISME A LES 

PLATGES DE CALA SANTANYÍ, CALA LLOMBARDS, CALA GRAN I SA 

FONT DE N’ALIS - S’AMARADOR DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ, d’acord 

amb el que estableix el plec de clàusules tècniques particulars. 

La necessitat d'aquest contracte ve donada per garantir un adequat servei 

d’atenció, salvament i socorrisme als usuaris de les platges esmentades, a més 

d’atendre i resoldre les diferents incidències de caire sanitari. 

 

2. ÀMBIT TERRITORIAL D’ACTUACIÓ 

 

El servei es prestarà de forma presencial i continuada a les següents platges del 

terme municipal: 

 

PLATGES RISC 

Cala Santanyí Mitjà 

Cala Llombards Baix  

Cala Gran Mitjà 

Sa Font de n’Alis - s’Amarador Mitjà - Baix 
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Sa Font de n’Alis i s’Amarador permeten per la seva morfologia considerar-

se una sola unitat d’actuació. 

3. CARACTERÍSTIQUES, TEMPORADA I HORARI DEL SERVEI 

 

El servei que s’ha de prestar de vigilància, salvament i socorrisme a les platges 

esmentades, constitueix el servei públic de socorrisme, d’acord amb el que 

estableix 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.  

 

L'Ajuntament de Santanyí és titular d’aquest servei de vigilància i salvament que 

presta de forma indirecta,  ostentant aquest servei, en tot moment, la qualificació 

de servei públic, la qual cosa justifica el control de la seva gestió i la inspecció 

del servei en tot moment.  

 

Aquest servei estarà subjecte a la supervisió de la Batlia o persona en qui delegui 

i al coordinador municipal de Platges, que podran en qualsevol moment procedir 

a la  inspecció del servei en tots els aspectes, i en  especial en els contemplats en 

aquest plec. 

 

L’Ajuntament pot revisar el compliment de les obligacions fiscals, laborals i 

socials, i l’incompliment és motiu d’anul·lació d’aquest contracte sense dret a cap 

indemnització.  

 

La prestació del servei de vigilància, salvament i socorrisme estarà subjecte al 

següent calendari i horari: 

 

La temporada serà de l’1 de maig al 31 d’octubre i l’horari serà de 10:00 hores a 

18:00 hores, llevat dels mesos de juliol i agost que serà de 10:00 hores a 19:30 

hores. 
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L’execució del servei serà diari, diumenges i festius inclosos. 

 

4. PRESTACIONS DEL SERVEI 

  

Les prestacions del servei seran com a mínim les que determina la normativa 

vigent, en especial 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.  

 

A més, com a prestacions d’aquest servei amb un caràcter merament indicatiu es 

senyalen les següents: 

 

4.1. Prevenció d’accidents 

 

L’adjudicatari, mitjançant la seva estructura i els seus mitjans organitzatius, 

tendrà l’obligació d’advertir els usuaris dels perills i d’evitar o impedir qualsevol 

accident, dany o risc al mar i a la platja. 

 

Entre les mesures de prevenció, l’adjudicatari haurà de col·locar en cadascun dels 

llocs de socors, i en lloc visible, cartells que informin als usuaris de forma clara i 

breu del període de cobertura i dels horaris de prestació del servei de vigilància, 

salvament, socorrisme i accessibilitat, en català, castellà, anglès i alemany (Annex 

V del Decret 2/2005 BOIB núm. 8 de 15 de gener de 2005). 

 

Així mateix, tindrà l’obligació de comunicar a la Policia Local de Santanyí 

qualsevol acció o omissió imputable a persones físiques o jurídiques que, podent 

ser constitutives d’infracció o d’incompliment de la normativa vigent o 

constitutives d’un risc d’accident, hagi de ser impedida de forma immediata. 
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4.2. Vigilància de la platja 

 

L’adjudicatari haurà de: 

 

- Prevenir tota mena d’activitats que resultin perilloses per als usuaris. 

- Col·locar les banderes de senyalització de l’estat de la mar.   

- Informar sobre la prohibició de les embarcacions, amb motor o sense, les 

motos aquàtiques i els practicants d’esports aquàtics, que impliquin un risc 

potencial per a les persones que envaeixin la zona reservada als banyistes i 

la prescripció que efectuïn les entrades i sortides pels carrils especialment 

abalisats a aquest efecte, d’acord amb les disposicions vigents. 

- Informar els 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. 

- Vetllar per a la conservació en perfecte estat dels senyals i del material 

municipal adscrit al servei. 

- Vetllar pel respecte a les disposicions vigents sobre l’ús ciutadà de la 

platja. 

- Vetllar pel manteniment correcte de la netedat de la platja. A aquest 

efecte, informarà a l’Ajuntament quan per qualsevol causa no presentin un 

nivell de netedat acceptable.    

-  Lliurar a l’Ajuntament de Santanyí un informe setmanal i una memòria 

anual de les activitats realitzades la qual es presentarà dins els 15 dies 

següents a la finalització de la temporada, així com tots els informes que 

el coordinador municipal de les platges estimi convenients. 

 

4.3. Salvament i socorrisme 

 

L’adjudicatari haurà de: 
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- Garantir que el servei objecte del contracte estigui dotat dels elements i 

dispositius d’auxili que siguin necessaris per prestar-lo de manera eficaç, i 

que aquests estiguin sempre a punt per poder ser utilitzats en cas 

d’emergència. 

- Garantir la substitució immediata dels mitjans materials i de les 

embarcacions de salvament en cas d’avaria o d’una altra circumstància 

que n’impossibiliti el funcionament o l’ús en l’àmbit funcional del servei. 

- Intervenir immediatament quan sobrevingui alguna situació de risc o 

accident. La intervenció cessarà tan aviat es consideri que les persones 

accidentades estan fora de perill, després que hagin rebut els auxilis 

necessaris. 

- Garantir la coordinació deguda i la comunicació immediata amb els 

serveis de transport sanitari i els serveis sanitaris competents al municipi 

de Santanyí. 

- Igualment, l’adjudicatari haurà de col·laborar i coordinar-se amb el cossos 

de seguretat i emergència existents dins de l’àmbit de les seves 

competències. 

- Informar diàriament el coordinador municipal de platges sobre les 

incidències greus sorgides, nombre de socorristes de cada platja i altres 

aspectes d’interès. 

- Lliurar a l’Ajuntament de Santanyí un informe setmanal relatiu a les 

assistències, els rescats i les evacuacions realitzades així com tots els 

informes que el coordinador municipal de platges estimi convenients. 

- Lliurar a l’Ajuntament de Santanyí una memòria del servei en finalitzar la 

temporada anual. 

- Garantir que els accessos habilitats per a les ambulàncies estiguin lliures 

d’obstacles per tal de facilitar la intervenció d’aquests equips 

d’emergència. 
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5. Obligacions generals de l’adjudicatari 

 

- Complir tot el que ve regulat en el Decret 2/2005, de 14 de novembre, 

regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de 

complir les platges i zones de bany de les Illes Balears i en els Plans de 

Salvament de cada platja, que es podran consultar a la Secretaria d'aquest 

Ajuntament pels licitadors. 

- Durant la temporada tot el material adscrit a la prestació del contracte 

haurà de romandre de forma permanent i continuada a les platges, per tant, 

l’adjudicatari estarà obligat a fer les substitucions pertinents. 

- Queda a elecció del contractista la manera de rotació del personal durant 

el temps de dinar amb l’obligació que tots els llocs de vigilància hauran de 

quedar coberts. 

- Les baixes, permisos i absències del personal, per qualsevol motiu o 

circumstància i les vacances anuals de la plantilla hauran de cobrir-se amb 

personal suplent a càrrec exclusiu del contractista de manera que, en cap 

moment la prestació del servei pugui quedar reduïda la dotació de 

personal del contracte. Qualsevol incidència serà comunicada al 

coordinador municipal de platges. 

- El personal adscrit al servei objecte de contractació treballarà per compte 

de l’adjudicatari i haurà d’estar afiliat al règim general de la Seguretat 

Social. 

- L’Ajuntament es reserva el dret de revisar en qualsevol moment la 

documentació acreditativa del compliment per part de l’adjudicatari de les 

obligacions socials. 

- El contractista, en la seva condició d’empresari, serà l’únic responsable 

davant del personal adscrit al servei objecte de contractació del 

compliment de la legislació que regula les relacions laborals, Seguretat 

Social, seguretat i salut en el treball i també el conveni col·lectiu que 

correspongui. En cap cas el personal adscrit al contracte podrà realitzar 
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treballs aliens al servei objecte de contractació, llevat d’aquells que 

excepcionalment puguin ser autoritzats.  

- Queda prohibida la utilització d’aparells musicals que puguin dificultar les 

funcions del servei (mp3 o similar) així com llegir, menjar o fumar durant 

el servei de vigilància. 

- Tot el personal afectat a la vigilància, salvament, socorrisme i 

accessibilitat haurà d’anar perfectament uniformat, amb un vestuari i uns 

complements que estiguin en consonància amb el règim climàtic, la zona 

on es treballa i les funcions encomanades, d’acord amb el que disposa el 

Decret 2/2005, de 14 de novembre, regulador de les mesures mínimes de 

seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de les 

Illes Balears. 

- La vestimenta dels socorristes (segons el Decret 2/2005, de 14 de 

novembre) com els llocs de socors, duran imprès el logotip de 

l’Ajuntament de Santanyí de manera que sigui clarament visible. 

- L’adjudicatari haurà d’acreditar de forma fefaent i en el moment d’inici de 

prestació del servei que tot el personal assignat a les activitats que s’hagin 

de realitzar en virtut del present contracte disposa de la titulació en vigor 

d'acord amb el que estableix la normativa vigent, en particular el Decret 

2/2005, de 14 de novembre, regulador de les mesures mínimes de 

seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de les 

Illes Balears o qualsevol altra que la substituís. 

- Obtindrà els permisos i les llicències administratives exigides legalment i 

necessàries per a l’ús i maneig d’embarcacions i altres vehicles aquàtics, 

així com contractar les pòlisses de responsabilitat civil preceptives per a 

danys a tercers, que s’hauran de presentar a l’Ajuntament a principi de 

temporada. 

- Complir amb totes les exigències que determina la Direcció General 

d’Emergències (enregistrar-se, etc). 
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- L’adjudicatari serà el responsable de retirar de la platja els materials 

emprats i residus procedents de les intervencions i cures, siguin propis o 

aliens, i els tractarà d’acord amb la normativa vigent. 

- Presentar al coordinador municipal de platges, a principi de temporada, els 

sistemes operatius d’intervenció i planificació per a la supervisió i 

aprovació. 

- L’adjudicatari col·laborarà amb les tasques de salvament i seguretat dels 

actes municipals, quan així s’aconselli, per tal de garantir la seguretat dels 

usuaris de les platges. 

- A cada platja hi haurà un llibre de registre per apuntar-hi totes les 

incidències, les quals s’hauran de trametre al centre d’emergències 112, 

així com també s’anotarà diàriament a la web de la Direcció General 

d’Emergències del Govern de les lles Balears. El protocol de comunicació 

d’incidències es realitzarà a través del centre d’emergències 112. 

 

6. Obligacions particulars del personal de l’adjudicatari 

 

El personal de l’adjudicatari del servei tendrà les obligacions següents: 

 

- Vigilar, controlar i atendre els banyistes que requereixin dels seus serveis. 

- No abandonar el lloc de vigilància sota cap pretext, tret de les causes 

pròpies de la prestació del servei o per força major. 

- Complir la totalitat de l’horari del servei. 

- Tractar els banyistes amb cordialitat, amabilitat i respecte. 

- Conèixer i complir la normativa vigent sobre les zones de bany. 

- Netejar diàriament, i reposar si pertoca, el combustibles de les 

embarcacions, el material sanitari, aparells de telecomunicacions, estat 

dels mòduls i de les torres de vigilància així com dels pals de 

senyalització. S’informarà el coordinador municipal de platges de 

qualsevol incidència sorgida al transcurs del dia. 
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- Gestionar correctament els residus generats per la pròpia activitat derivada 

del servei, d’acord amb la normativa vigent. 

 

7. Personal necessari per a la prestació del servei 

 

L’empresa adjudicatària està obligada a què el personal que prestarà el servei 

objecte del contracte de seguretat i vigilància compleixi els requisits legals, de 

titulacions i de permisos d’acord amb el que disposa 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. 

 

El personal mínim serà el següent: 

 

Platges Personal 

Cala Santanyí  2 socorristes 

Cala Llombards 2 socorristes 

Cala Gran 2 socorristes 

Sa Font de n’Alis - s’Amarador 3 socorristes 

 

Diàriament un dels socorristes del dispositiu operatiu, ubicat a cada una de les  

platges de Santanyí descrites anteriorment, assumirà la funció de supervisor de 

platja, centralitzant la mobilització de recursos i la direcció de les actuacions, 

essent l’interlocutor vàlid amb el servei de coordinació d’emergències 112. 

Aquest personal haurà de vestir la uniformitat i disposarà dels equips que detalla 

l’annex VII 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.  
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El personal assignat a aquest servei de vigilància i salvament haurà de trobar-se 

sempre coordinat amb el responsable del servei públic de vigilància i salvament a 

les altres platges del municipi, sota les indicacions que realitzi el coordinador 

municipal de les platges. 

 

8.1. Material necessari per a la prestació del servei 

 

La setmana anterior a l’inici de la prestació del servei es redactarà l’acta 

corresponent, on quedarà constància tant del material municipal que es posa a 

disposició de l’adjudicatari com del que aporta l’adjudicatari. 

 

Així mateix, la setmana següent al termini de la prestació del servei es farà l’acta 

de recepció del material municipal i s’hi detallarà el seu estat. 

 

Ambdues actes es realitzaran cada temporada de vigència del contracte i aniran 

signades pel coordinador municipal de platges i pel representant de l’empresa 

adjudicatària. 

 

8.2. Material aportat per l’Ajuntament de Santanyí 

 

L’Ajuntament de Santanyí cedirà a l’adjudicatari el material següent: 

1) A LA PLATJA DE CALA SANTANYÍ 

1 cadira de vigilància 

1 caseta de salvament 

 

2) A LA PLATJA DE CALA GRAN 

1 cadira de vigilància 

1 caseta de salvament 
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3) A LA PLATJA DE CALA LLOMBARDS 

1 cadira de vigilància 

1 caseta de salvament 

4) A LA PLATJA DE SA FONT DE N’ALIS - S’AMARADOR 

1 cadira de vigilància 

1 caseta de salvament 

 

A més posarà a disposició de l’adjudicatari del servei una moto aquàtica.  

 

L’adjudicatari es compromet a fer un ús correcte del material lliurat i es fa 

responsable dels danys que s’hi produeixin per un ús indegut. Així mateix es 

compromet a informar a l’Ajuntament, en el termini màxim de 48 hores, de tots 

els desperfectes que es detectin en el material que se li hagi lliurat així com a 

interposar, en el cas de robatori, la denúncia corresponent davant de la Guàrdia 

Civil. 

 

Si el material municipal és malbaratat per l’adjudicatari del servei o no es torna 

en bon estat, a l’efecte de la seva adscripció posterior, la temporada següent 

l’Ajuntament tendrà dret a la indemnització pertinent que serà proporcional a la 

vida útil de cada estri. 

 

8.3.Material aportat per l’adjudicatari 

 

L’adjudicatari haurà d'aportar el material necessari per a l’execució correcte del 

servei, d’acord amb el que disposa 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, i haurà de complir 
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les característiques i les exigències de l’esmentada normativa, o la que resulti 

vigent.   

 

- L’equipament assignat que ha de facilitar al personal ha de ser, com a mínim, el 

següent: 

 

Vestuari i equipament individual per a socorristes i supervisors adaptat a la 

normativa: 

 

2 banyadors 

2 camisetes de platja 

1 dessuadora 

1 xiulet (model FOX 40 o similar) 

1 ronyonera 

1 gorra 

1 flotador de salvament 

1 parell d’aletes i ulleres de natació 

1 ulleres de protecció solar 

Crema de protecció solar 

 

- A més, l’adjudicatari haurà de dotar a aquest servei de vigilància i salvament del 

següent material que es considera imprescindible, sense detriment d’altres que es 

puguin anar incorporant durant la posada en marxa del servei o mentre s’executa. 

Tot el material ha de ser adequat al medi marí en el qual s’han de desenvolupar 

les funcions del servei de vigilància. 

 

Material bàsic d’un lloc de primers auxilis, vigilància i salvament en platges: 

 

Prismàtics 

Llaunes de salvament (1 per cada socorrista al lloc) 

Página 12 de 13 
 



 
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 
Tel. 971653002 / fax 971642231 
Plaça Major, 12 
07650 Santanyí 
 
Rodet de salvament 

Farmaciola portàtil amb oxigenoteràpia, collars ortopèdics i material de primers 

auxilis i un desfibril·lador semiautomàtic.  

Armari farmaciola 

Tauler espinal amb immobilitzador 

Transceptor portàtil (walkie-talkie) 

Funda d’aigua per al transceptor portàtil 

Mobiliari general 

Microones 

Frigorífic 

 

I qualsevol altre material que determini la normativa vigent.  

  

Correspondrà a l’adjudicatari i serà a càrrec seu obtenir els permisos i les 

llicències administratives per a l’ús i maneig d’embarcacions i altres vehicles 

aquàtics, així com contractar les pòlisses de responsabilitat civil preceptives per a 

danys a tercers, que s’hauran de presentar a l’Ajuntament a principi de la 

temporada.  

 

- Qualsevol altra cosa que atribueixi a aquest servei la normativa vigent.  

 

Santanyí, 22 de gener de 2018 

El coordinador municipal de platges 
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