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Ajuntament ♦ de Palma • 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: 32 / 2019

Assumpte: contracte menor de subministrament i instal �oció de quatre línies de vida a la 
coberta de Son Hugo. 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Descripció: contracte menor de subministrament i instal �oció de quatre línies de vida a la 
coberta de Son Hugo. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

Actualment no hi ha línies de vida a la zona de la coberta de les piscines de Son Hugo. 

No disposar d'aquest element de seguretat fa que, no sigui possible accedir a aquest espai 
per tal de poder fer les revisions periodiques necessaries per fer una valora ció de I' estat o en 
cas d'una necessitat fer-hi una intervenció. 

Creiem oportú, la necessitat de dotar d'aquesta infraestructura a la instal iació per tal de 
poder-hi actuar en tota la seguretat tal i com estableix la normativa. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ

Subministrament i instal iació de quatre línies de vida lnnotech AIO segons EN 795-
C:2012, d'acer inoxidable, de 44-48 m de longitud cada una, fixades damunt pals 
xapes Sand inoxidables amb fixació directa al panells sandwich de coberta 
mitjan<;ant perns inoxidables. 

Subministrament i insta! �oció d'un punt d'ancoratge lnnotech EAP POINT 11, fixat 
com un punt d'ancoratge per a accedir-hi. 

Mitjans auxiliars necessaris. 

Mesures de seguretat i protecció necessaries segons la normativa. 

Retirada i reciclatge deis residus generats a un gestor autoritzat. 

Certificat de les línies de vida instal ·lades segons EN 795-C, per una empresa 
autoritzada per un període d'un any. 

Subministrament EPl's complementaris: 

o Subministrament de dues unitats de carro lnnotech Gleit 20 inox. que permeti
el pas d'usuaris per les línies de vida lnnotech AIO sense desconnexió del
sistema.
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