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PLEC  DE  CLÀUSULES  TÈCNIQUES  PARTICULARS  DEL CONCURS  PER  A  LA
LICITACIÓ DE LA CESSIÓ A TERCERS DE L’EXPLOTACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
D’INSTAL·LACIONS  DE  TEMPORADA  A  LES  PLATGES  CONSISTENTS  EN
SERVEIS D’ACTIVITATS NÀUTIQUES PER LLANXA D’ARROSSEGAMENT  A LA
PLATJA D’ALCÚDIA PER A LES TEMPORADES 2018 A 2021.

1.- OBJECTE:

L’objecte de la licitació és l'atorgament d'autoritzacions reglamentades per a l'explotació dels
serveis d’activitats nàutiques per llanxa d'arrosegament de temporada desmuntables a la platja
d'Alcúdia, amb licitació individual, d'acord amb el projecte municipal  de INSTAL·LACIONS
DE TEMPORADA DESMUNTABLES A LES PLATGES D’ALCÚDIA,  temporades  2018,
2019, 2020 i 2021 (punt 2 de la resolució modificat al document ambiental), per als exercicis
2018, 2019, 2020 i 2021.

Les zones i instal·lacions adscrites a les mateixes, que són objecte de licitació, són les descrites
en  el  Projecte  Municipal  d'lnstal·lacions  de  Temporada  corresponent,  segons  la  situació  i
delimitació detallada continguda en els  plànols adjunts,  i  que es  corresponen,  pel  que fa a
l'ocupació  del  domini  públic  marítim  terrestre,  a  l'ordenació  efectuada  per  la  DIRECCIÓ
GENERAL D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI  DE LA CONSELLERIA DE TERRITORI,
ENERGIA I MOBILITAT DEL GOVERN DELS ILLES BALEARS (DGOT), continguda en
els PLÀNOLS DE DISTRIBUCIÓ D’INSTAL·LACIONS DE TEMPORADA,  003-Alcúdia,
Platja d’Alcúdia, autoritzada per la Demarcació de Costes a Illes Balears per als anys, 2018,
2019, 2020 i 2021, segons autorització 14 MA/2018-2021  amb registre amb registre d’entrada
4945 de 08 de juny de 2018, i que es poden agrupar de la següent manera:

2.- DESCRIPCIÓ I LOCALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DESMUNTABLES:

ACTIVITATS NÀUTIQUES A LA PLATJA D’ALCÚDIA:

LOT núm. 1 A LA PLATJA D’ALCÚDIA.

 SAN-02 SERVEI D’ACTIVITAT NÀUTICA N º 2 (antic sublot k29), corresponent a
la instal·lació de codi IT07 reflectida en el plànol de Distribució d’instal·lacions de temporada
003-Alcúdia, Platja d’Alcúdia  per a  l’explotació de 1 esquí bus, 1 esquí nàutic i 1 esquí
paracaigudes per lanxa d'arrastre. Amb una dotació de 1 taula, 1 cadira, 1 para-sol, 2
mastelers amb bandera, 1 canal de navegació abalisat, a disposar en els punts ordenats en
els Plànols per a entrada i sortida dels artefactes flotants d'esbarjo.

LOT núm.2 A LA PLATJA D’ALCÚDIA.

 SAN-04 SERVEI D’ACTIVITAT NÀUTICA N º 4 (antic sublot g17), corresponent a
la instal·lació de codi  IT312  reflectida en el plànol de Distribució d’instal·lacions de
temporada  003-Alcúdia, Platja d’Alcúdia  per a l’explotació de 1 esquí bus, 1 esquí
nàutic i 1 esquí paracaigudes per lanxa d'arrastre. Amb una dotació de 1 taula, 1
cadira,  1  para-sol,  2  mastelers  amb bandera,  1  canal  de  navegació  abalisat,  a
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disposar en els punts ordenats en els Plànols per a entrada i sortida dels artefactes
flotants d'esbarjo.

LOT núm. 3 A LA PLATJA D’ALCÚDIA.

 SAN-05 SERVEI D’ACTIVITAT NÀUTICA N º  (antic sublot a4), corresponent a la
instal·lació  de  codi  IT41  reflectida  en  el  plànol  de  Distribució  d’instal·lacions  de
temporada  003-Alcúdia, Platja d’Alcúdia  per a l’explotació de 1 esquí bus, 1 esquí
nàutic i 1 esquí paracaigudes per lanxa d'arrastre. Amb una dotació de 1 taula, 1
cadira,  1  para-sol,  2  mastelers  amb bandera,  1  canal  de  navegació  abalisat,  a
disposar en els punts ordenats en els Plànols per a entrada i sortida dels artefactes
flotants d'esbarjo.

LOT núm. 4 A LA PLATJA D’ALCÚDIA

 SAN-07 SERVEI D’ACTIVITAT NÀUTICA N º 7 (antic sublot a5), corresponent a
la instal·lació de codi  IT50  reflectida en el plànol de Distribució d’instal·lacions de
temporada  003-Alcúdia, Platja  d’Alcúdia  per a l’explotació de 1 esquí bus, 1 esquí
nàutic i 1 esquí paracaigudes per lanxa d'arrastre. Amb una dotació de 1 taula, 1
cadira,  1  para-sol,  2  mastelers  amb bandera,  1  canal  de  navegació  abalisat,  a
disposar en els punts ordenats en els Plànols per a entrada i sortida dels artefactes
flotants d'esbarjo.

3.- CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DELS TIPUS D’OCUPACIONS, SERVEIS
O INSTAL·LACIONS

Les característiques específiques dels serveis o instal·lacions, en síntesi, són els següents:

• Superfícies  destinades  al  llançament  i  encallada de serveis  nàutics  per  llanxa
d'arrosegament

• Abalisament de canals

4.- DESCRIPCIÓ DELS TIPUS D’OCUPACIONS, SERVEIS O INSTAL·LACIONS

• Superfícies destinades al llançament i encallada de les embarcacions esquí-nàutic,
esquí bus i esquí-paracaigudes.

Ocupació de 4 espais destinats al llançament i encallada de serveis nàutics, amb un total de 4
esquí  bus,  4  esquí  nàutics  i  4  esquí  paracaigudes  per  lanxa  d'arrastre  que  seran  de  tipus
degudament  homologats,  amb  funcionament  autoritzat  per  l'Organisme  competent  en  la
matèria,  havent  de  disposar  de  tots  els  elements  de  seguretat  requerits  per  la  normativa
corresponent.
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Ocupació de 4 espais destinats a lloc de control i a la ubicació de pertrechos per als serveis
nàutics,  amb  dotació  de  taula,  cadira,  prestatgeria,  ombrel·la  i  mastelers  amb  bandera,  a
disposar en els llocs de control dels serveis nàutics.

• Abalisament de canals

Canal de navegació abalisat, a disposar en els punts ordenats en els Plànols per a entrada i
sortida de les llanxes d'arrossegament vinculats a l'accés de les embarcacions esquí-nàutic,
esquí bus i esquí-paracaigudes.

El nombre total d'instal·lacions d'aquest tipus projectades és de 4, estant constituïdes per amb
un total de 4 esquí bus, 4 esquí nàutics i 4 esquí paracaigudes per lanxa d'arrastre (instal·lacions
IT07,  IT312,  IT41 i  IT50).  Es  projecta  per  a cadascuna d'elles  un canal  de  200 metres de
longitud i 50 metres d'amplària.

Es detalla l'abalisament dels canals d'acord amb les disposicions normatives corresponents sent
a càrrec de l’adjudicatari  els elements constitutius  del mateix i  les operacions de  muntatge,
manteniment i desmuntatge.

Les boies situades en els punts més allunyats de terra seran:

- Boia, de tipus bicònica, de color verd, de 80 cm. de diàmetre, la situada a estribord del canal
entrant des del mar cap a terra.

- Boia, cilíndrica en la part superior i cònica en la inferior, de color vermell, de 80 cm. de
diàmetre, la situada a babord d'aquest canal.

La resta de les boies serà de tipus esfèric de color groc, o verd estribord i vermell babord de 40
cm. de diàmetre .

Totes  les  boies  aniran  ancorades  al  fons  marí,  de  forma  individual,  mitjançant  ancoratge
ecològic de tipus Manta Ray,  model MR-1. Es projecta, per l'amarri de les boies del canal
cadena de ferro galvanitzat de 14 mm. de diàmetre i grillets d'inoxidable de 16 mm.o be per un
cap de polietilè de 18 mm. de diàmetre,  lligat  mitjançant  nusos marins a cada boia i  cada
ancora. Les situades en els punts més allunyats de terra, s'amarraran  a cada punt d'ancoratge
mitjançant cadena de ferro galvanitzat de 14 mm. de diàmetre i grillets d'inoxidable de 16 mm.
Es disposa així mateix, lligada a cada cadena d'amarri, entre dues aigües, una boia intermèdia
per evitar el fregament de la cadena amb el fons marí.

Addicionalment,  en els  primers 50 metres adjacents a la platja,  a  cadascun dels costats  del
canal,  es  col·locarà  una  corchera  per  al  tancament  del  pas,  tant  a  banyistes  com  a  les
embarcacions, formada per un cap flotant de polietilè de 12 mm. De diàmetre, amb boiarins
grocs de 19 cm. de diàmetre cada 2 metres, que es amarrarà en cada extrem del cap al dispositiu
d'ancoratge Manta Ray situat en aquest punt.

La longitud de les amarres, en cada punt de fondejo, es calcula mitjançant la fórmula:
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L = 1’3 (H + h), sent:
h = semiamplitut de l'ona màxima.
Es prendrà h = 1m per a boies situades a més de 100m de la platja i h = 0’5m per a la resta.
H = profunditat.
L = longitud de l'amarri.

La instal·lació haurà de comptar amb totes les autoritzacions que siguin pertinents en virtut de
la seva naturalesa, en particular amb les quals es derivin de la Llei 7/2013, de 26 de novembre,
de  règim  jurídic  d'instal·lació,  accés  i  exercici  d'activitats  en  les  Illes  Balears  i  altra
reglamentació que sigui aplicable, quedant emparades pel projecte exclusivament pel que fa a
l'ocupació del domini públic.

5.-PRESCRIPSCIONS  TÈCNIQUES  QUE  FORMEN  PART  DE  LES
CONDICIONS  DE  LA LICITACIÓ  I  DE  LES  OBLIGACIONS  GENERALS
DELS ADJUDICATARIS.

Serà  ďobligat  i  estricte  compliment  ľOrdre  del  conseller  ďAgricultura,  Medi  Ambient  i
Territori,  de 19 de juny de 2013, per la qual s'aproven els criteris generals de distribució ď
instal·lacions  de  temporada  al  domini  públic  marítim  terrestre  balear,  publicada  al  BOIB
número 90 de 27 de juny de 2013 o la normativa que, si és el cas, la substitueixi. 

De  la  mateixa  manera,  seran  d'obligat  i  estricte  compliment  les  NORMES  PER  A  la
NAVEGACIÓ  I  SEGURETAT  MARÍTIMA,  dictades  pel  Districte  marítim  de  Palma  de
Mallorca, en data de 12 de febrer de 2015, publicades en el *BOIB número 22 de 14 de febrer
de  2015,  o  les  que  si  escau,  les  substitueixin.  Els  adjudicataris  i  el  personal  adscrit  a  les
instal·lacions hauran de vetllar pel seu compliment i informar de les mateixes als usuaris dels
serveis.

1.-  Hauran d'adoptar especialment les mesures correctores (apartats 5.5.1, 5.5.3, i 6) les
quals s'han de complir necessàriament per tal d'evitar l'afecció apreciable al lloc XN2000,
proposades en el document ambiental sobre les instal·lacions IT07, IT312, IT41 i IT50,
(embarcacions esquí-nàutic, esquí bus i esquí-paracaigudes) punt 2 modificat del projecte
de “Delimitació de zones de domini públic per a la instal·lació de serveis de temporada a
les platges d'Alcúdia 2018-2021”, d'abril de 2018.

2.- Les  explotacions han de complir amb les normes higienicosanitàries vigents, i el seu
mobiliari  tindrà  una  estètica  acord  amb  la  resta  del  mobiliari  de  platja,  quedant
expressament prohibit qualsevol tipus de publicitat en els elements de la instal·lació (art.
38 de Ia Llei de Costes).

3.-  El  titular  de l'explotació està obligat  a respectar  les condicions d'ocupació sobre la
platja, segons les disposicions reglamentàries estatals i, si  escau, de conformitat amb el
projecte de delimitació de les zones de domini públic per a la  instal·lació de serveis de
temporada vigent.

4.- Per al subministrament de mercaderies així com per a les tasques de manteniment de les
instal·lacions, inclosa qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes, només es podran
utilitzar  vehicles  per  les  platges  fora  de  l'horari  de  cobertura  del  Servei  Públic  de
Salvament i sempre amb autorització del Area de Coordinació de Salvament de Platges, i
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segons  els  accesos  establerts  per  l’Ajuntament  (Annexe  mapa  accessos  permesos  per
subministre mercaderies i accions de manteniment)

5.- L'adjudicatari de l'explotació i el personal adscrit a la mateixa tindrà en tot moment una
actitud de respecte i consideració als usuaris de les mateixes i al públic en general, i a la
conservació i neteja de la platja i de les seves  instal·lacions, aixi com a la vigilància de
l'abocament de deixalles, papers i bosses de plàstic en les seves proximitats en una franja
de 10 metres addicionals a la superficie on es dur a terme l'explotació.

6.-  El  personal  adscrit  al  servei  ha  d'anar  en  perfectes  condicions  de  neteja  i  higiene
personal  i  hauran  d'anar  en  tot  moment  amb la  completa  uniformitat  i  amb la  targeta
identificativa descrita a l'annex VIII sobre Vestuari. En cap cas la uniformitat o roba que
porti el personal adscrit a la instal·lació es podrà confondre amb la del personal del Servei
Públic de Salvament.

7.- L’adjudicatari haurà de tenir exposades al públic de forma visible les llistes de preus
degudament  segellades  per  l’Organisme  competent,  així  com  qualsevol  altre  títol
administratiu  exigible.  Les  llistes  de  preus  estaran  escrites  almenys  en  català,  castellà,
anglés i alemany.

8.- Es comptarà amb un llibre de reclamacions a disposició del públic, d'acord amb les
disposicions vigents, i es comunicarà aquesta disposició de forma visible al públic.

9.- L'horari mínim de funcionament de l'activitat serà el mateix de cobertura del Servei
Públic de Salvament actualment a la platja de d’Alcúdia en els mesos (maig, juny, setembre
i octubre) des de les 10:00 fins a les 18:00 hores, en els mesos (juliol i agost) de les 10:00 a
les 19:30 hores.
En el  cas que l'adjudicatari  vulgui  realitzar  l'activitat  amb una franja horària diferent  o
ampliar l'horari de cobertura del citat servei, haurà de comptar amb autorització expressa de
l'Ajuntament i disposar entre el seu personal, a peu de platja, d'un titulat en socorrisme i
activitats nàutiques en espais naturals, complint, en tot cas, amb les prescripcions que li
siguin aplicable 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, o normativa que el modifiqui o substitueixi.

10.-  La  instal·lació complirà  amb les  prescripcions que li  siguin d'aplicació 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, o
normativa que el modifiqui o substitueixi. A aquests efectes, s'haurà de tenir en compte que
la platja d’Alcúdia on s'ubiquen les  instal·lacions està qualificada com a de risc alt. Així
mateix, ha de col·locar dos mastelers amb banderes indicatives de les activitats aquàtic-
esportives, de conformitat amb el decret autonòmic 2/2005, en els llocs que indiquin els
serveis tècnics.

11.- La instal·lació disposarà de forma permanent d'una farmaciola de primers auxilis, un
equip d'oxigenoteràpia i un desfibril·lador, que podran ser utilitzats pel Servei Públic de
Salvament quan sigui necessari.  Tot el personal adscrit  a la  instal·lació estarà obligat a
auxiliar  al  personal  del  Servei  Públic  de Salvament  quan sigui  requerit  per  a  això.  El
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desfibril·lador estarà situat en un lloc ben visible i accessible, dins d'un armari homologat a
aquest efecte.

12.- La  instal·lació haurà de disposar de manera continuada, entre el seu personal,  d'un
titulat  en  socorrisme  d'activitats  aquàtiques  en  espais  naturals,  i  amb  les  següents
especificacions:

 La persona acreditada corn a socorrista d'activitats aquàtiques en espais naturals haurà de
portar en lloc ben visible una targeta identificativa o similar que indiqui el seu caràcter de
socorrista i en cap cas la uniformitat o peça de roba que porti es podrà confondre amb la
del personal del Servei Públic de Salvament.

A més, estarà en possessió d'un telèfon mòbil per activar els serveis d’emergències a través
del  SEIB  112,  i  informar  a  la  Coordinadora  de  Salvament  de  Platges  de  totes  les
incidències  que  aquesta  estimi  convenients  i  estarà  en  tot  moment  a  les  instruccions
donades per l’esmentada Coordinadora de Salvament de Platges.

13.- L’ajudicatari executarà l'explotació de la  instal·lació respectant totes les condicions
establertes  al  Sistema  de  Gestió  de  Qualitat  i  Medi  Ambient  de  les  platges  que  té
l'Ajuntament d'Alcúdia, certificat segons les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

14.- L’adjudicatari no podrà realitzar cap tipus d'activitat que no sigui la pròpia del servei
de  platja  adjudicat.  Excepcionalment  es  podran  realitzar  altres  activitats  quan  s'hagi
informat  i  rebut  el  vistiplau  de  Ajuntament  i  obtinguda,  si  escau,  l’autorització  de  la
Demarcació de Costes.

15.- L'adjudicatari evitarà sorolls o pertorbacions al veïnat i usuaris de la platja, quedant
expressament prohibida l'existència i posada en marxa d'equips de reproduccié sonora i
qualssevol  altres  aparells  d'anàloga  naturalesa,  sempre  que  aquests  puguin  causar
molèsties. En cap cas es podrá emetre un nivell de renou superior a 50 dB de les 08:00h a
les 21:00h, i de 45 dB a partir de les de 21:00h.

16.-  Tot  el  material  auxiliar  inherent  al  servei,  tindrà  caràcter  no  contaminant.  La
instal·lació  disposarà  de  contenidors  específics  per  la  recollida  en  boses  de  colors
adequades  del  material  usat,  que  serà  eliminat  diàriament  d'acord  amb  els  protocols
higiènic-sanitaris i mediambientals corresponents.

17.- L’adjudicatari serà responsable de la qualitat de les prestacions realitzades, així com de
les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a tercers de les omissions,
errors, mètodes inadequats o actuacions incorrectes.

18.- L'adjudicatari serà responsable del manteniment i vigilància de la  instal·lació fins a
l'expiració  de  l'autorització,  corrent  al  seu  càrrec  el  pagament  dels  rebuts  de
subministraments  aixi  com  de  les  taxes  que  siguin  d'aplicació.  Una  vegada  expirada
l'autorització, l'adjudicatari tindrà un termini màxim de 10 dies per a buidar, netejar i retiar
la instal·lació, a requeriment de l 'Ajuntament.

19.- Les instal·lacions objecte d'explotació i tots els elements adscrits a la mateixa s'han de
conservar en bon estat  en tot  moment,  sent  a càrrec de l'adjudicatari  les operacions de
neteja  i  manteniment  rutinari  o  extraordinari,  aixi  com  les  reparacions,  renovacions,
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millores  i  dotació  de  elements  complementaris  que  es  precisin  per  al  seu  correcte
funcionament.  L'adjudicatari  s'obliga a eliminar a  la seva costa les  pintades  que siguin
procedents,  per  tal  que  el  llarg  del  periode  d'explotació,  la  instal·lació  gaudeixi  d'un
correcte estat d'ornament i higiene.

20.-  L'adjudicatari  no  podrà  col·locar  cartells,  pancartes  ni  banderes  que  es  puguin
confondre amb les  banderes  indicadores  de  l'estat  de  la  mar  ni  amb un altre  tipus  de
bandera del  Servei  Públic de Salvament.  En tot cas, per a la col·locació dels elements
esmentats  en  aquest  apartat,  hauran  de  comptar  amb autorització  dels  Serveis  Tècnics
Municipals.

21.- L'adjudicatari haurà de disposar a càrrec del servei el personal necessari i suficient per
a donar un servei adequat als usuaris.

22.- L'adjudicatari de l'explotació i en tot cas el personal adscrit a la instal·lació tindran a
tot moment una actitud de respecte i consideració als usuaris de les mateixes i al públic en
general, i a la conservació i neteja de la platja i de les seves instal·lacions, així com la
vigilància de l'abocament de papers i bosses de plàstic en les aigües marines i en les seves
proximitats.

23.- El titular de l'explotació de la instal·lació està obligat a respectar l'abalisament dels
diferents canals de pas d'entrada i sortida dels artefactes flotants, segons les disposicions
reglamentàries estatals i de conformitat amb la delimitació de la zones de domini públic per
a la instal·lació de serveis de temporada de la Conselleria de Medi ambient de la CAIB.

24.- El compliment de les obligacions derivades de la Llei de Costas i el seu Reglament; el
projecte de delimitació municipal aprovat i les condicions que imposi la Demarcació de
Costes  en  l'autorització  que  atorgui  a  l'Ajuntament,  les  quals  prevaldran  sobre  les  de
l'Ajuntament així com les condicions que pogués imposar la Conselleria de Medi ambient
de la CAIB.

25.- Serà obligació de l’adjudicatari disposar d'un canal de navegació abalisat en els punts
ordenats en els Plànols per a entrada i sortida dels artefactes flotants d'esbarjo.

 26.- L'abalisament dels canals de pas es realitzarà a càrrec de l’adjudicatari d'acord amb les
disposicions  normatives  corresponents,  sent al  seu  càrrec  els  elements  constitutius  del
mateix i les operacions de muntatge, manteniment i desmuntatge.

27.- L'adjudicatari haurà d'avisar als usuaris dels serveis de la instal·lació que no podran
sortir fora de la zona delimitada envaint les zones abalisades per a bany, així com avisar als
banyistes que no podran nedar als canals destinats a les embarcacions.

28.-  L'adjudicatari  haurà  d’obtenir  la  corresponent  autorització  de  funcionament  en  la
Capitania Marítima abans de l'inici de les activitats nàutic-esportives.

29.-  A la  platja  i  enfront  dels  canals  es  col·locaran  cartells  ben  visibles,  en  diversos
idiomes,  amb  la  llegenda  'CANAL  DE  LLANÇAMENT  I  ENCALLADA
D'ARTEFACTES FLOTANTS".
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6.- CALENDARI DEL SERVEI.

El termini de vigència de la cessió de l’explotació de l'autorització reglamentada s'entendrà
des de la data de l'adjudicació fins al 30 de novembre de 2021.
Pel que fa al període d'explotació anual, s'ajustarà a la següent regulació:
- Pel que fa a l'any 2018, l'explotació s'executarà des de la formalització de la cessió de
l’explotació de l'autorització reglamentada fins al dia 31 d'octubre de 2018.
- Pel que respecte als anys 2019, 2020 i 2021, l'explotació s'executarà des de l'1 de maig
fins al  31 d'octubre de cada any,  sense perjudici  que en cas d’ampliació de la temporada
turística per l’Ajuntament, es pugui anticipar o estendre la posada en marxa del servei, si així
mateix es preveu expressament al plec administratiu i  amb subjecció en tot  cas als  límits
màxims  temporals  d’explotació  establerts  en  l’autorització  reglamentada  emesa  per  la
Demarcació de Costes.
Les instal·lacions autoritzades hauran de ser  desmuntades en els períodes en què no sigui
objecte d'explotació, i en tot cas, abans del 15 de novembre de cada any.

D'acord amb l'estipulat a les determinacions del present Plec, i sense perjudici del compliment
de  les  altres  obligacions  aqui  consignades  i  de  totes  les  que  siguin  d'aplicació  segons  la
legislació vigent:
El període i horari mínims d'obertura al públic de les instal·lacions serà de l'1 de maig al 31
d'octubre, de 10:00 a 18:00 hores. L'horari màxim d'obertura i l'hora límit de tancament de la
instal·lació s'adaptarà a les disposicions generals i locals reglamentàries que siguin d'aplicació.

7.- RELACIÓ DELS PREUS MÀXIMS D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS (IVA
INCLÒS),  segons la referència de l’Estudi  econòmic financer de Delimitació de
zones de domini públic per a la instal·lació de serveis de serveis de temporada a les
platges d'Alcúdia, temporades 2018-2021.

Esquí nàutic:                                           40,00 euros/servei                       (IVA Incòs)
Esquí-bus:                                               10,00 euros/servei/plaça            (IVA Incòs)
Esquí paracaigudes:                              40,00 euros/servei                       (IVA Incòs)

Alcúdia, 11 de juny de 2018
vist i plau

La Coordinadora de salvament El Regidor de Serveis
                                                                          Generals i Manteniment

María Jesús González Correas Domingo Bonnín Daniel
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ANNEX VIII

CRITERIS  GENERALS  PER  DEFINIR  EL  VESTUARI  DEL  PERSONAL  DE
L'ADJUDICATARI

L'Ajuntament d’Alcúdia determina les característiques mínimes del  vestuari  del  personal  de
l'explotació  dels  SERVEIS  DE  LES  PLATGES  D'ALCÚDIA.  Atenent  a  les  condicions
ambientals de treball previsibles (temperatura, humitat, radiació solar) i als riscos inherents a
l'activitat, el servei de prevenció de riscos laborals de l'empresa adjudicatària podrà especificar
les característiques têcniques del vestuari després de realitzar l'avaluació de riscos laborals dels
trebal ladors afectats.

En tot cas, el vestuari s'ha d'ajustar, com a mínim, a les següents condicions:

• Samarreta: transpirable, fàcil d'assecar. Color de base blau amb inscripcions en blanc.

• Pantalons: transpirables, fàcils d'assecar. Color de base blau marí i sense inscripcions.

• Calçat:  S'emprarà el  tipus de calçat  que determini  el  servei  de prevenció de riscos
laborals corresponent, per evitar, en la mesura del possible, els riscos que puguin sorgir
durant la realització de les corresponents activitats.

• Gorra o barret: transpirable o amb ventilació adequada. Amb visera o ala circumdant.
Color de base blau.

Ha de portar les següents inscripcions i identificacions:
En el terç superior davanter de la samarreta, la inscripció "PLATJA D'ALCÚDIA", en color
blanc, i sota una placa o targeta identificativa amb el nom de la persona de quà es tracti i la seva
funció  en  el  servei.  A  la  part  posterior  de  la  samarreta,  portarà  la  inscripció  DE  LES
CORRESPONENTS ACTIVITATS, en color blanc.
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