
REGIDORIA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL 
Negociat de Música i Arts Escèniques 
 
CONVOCATÒRIA PER A LA PRESENTACIÓ D’OFERTES PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
LLICÈNCIES D’EXHIBICIÓ PÚBLICA NO COMERCIAL I EL SUBMINISTRAMENT 
D’AUDIOVISUALS PER AL PROGRAMA “CINEMA AL MUNICIPAL” DURANT 2023 
 
 
OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Contractació de llicències d’exhibició pública no comercial d’audiovisuals per al 
programa “Cinema al Municipal” de 2023, que inclou: 
- Obtenció de la documentació legal adient que permeti a l’Ajuntament de Palma fer 

una exhibició pública no comercial d’un audiovisual. La dita documentació ha 
d’acreditar que el contractista té atorgats els drets legals per part del productor o 
del seu representant legal per a poder exhibir la seva obra fora de l’esfera privada i 
domèstica, en un àmbit públic no comercial. Aquesta llicència liquida al propietari 
de l’obra el preu establert a canvi del temps, el treball i els doblers invertits en la 
creació de l’obra audiovisual. 

- Pagament de la llicència d’exhibició pública no comercial i dels drets corresponents 
a la propietat intel·lectual, així com de totes les despeses que per aquests conceptes 
preveu la legalitat vigent. 

- Subministrament del suport físic de l’audiovisual. 
 
JUSTIFICACIÓ 
 
D’acord amb el Decret de batlia 201602751, de 18 de febrer de 2016, d’organització 
dels serveis administratius, i la Llei 23/2006, de 20/12/2006, de capitalitat de Palma, 
l’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma té com a principal comesa 
proporcionar una oferta cultural d’interès per a la ciutadania, com és el cas de la 
programació audiovisual “Cinema al Municipal”, la qual es realitzarà en diferents 
espais de titularitat municipal o indrets de la ciutat, al llarg de 2023. 
 
El programa “Cinema al Municipal” té com a objectiu oferir a la ciutadania de Palma 
exhibicions d’audiovisuals de ficció, documentals o de divulgació general, en forma de 
projeccions singulars, configurant cicles temàtics (monografies, actualitat, planificació 
municipal, etc.) o complementant activitats i esdeveniments culturals concrets 
d’interès municipal (commemoracions locals i internacionals, adhesions i/o 
col·laboracions en programacions externes, etc.). 
 
L’exhibició de pel·lícules/audiovisuals en cicles diferenciats abasta el gran ventall de 
preferències de ciutadans i entitats, sobretot en format de projecció digital de gamma 
alta, i constitueix una oferta cinematogràfica que pot conjuntar l’entreteniment i la 
divulgació de valors socials i de cultura general, a més del simple esbarjo que suposa 
l’assistència a una projecció.  
 



DESTINATARIS 
 
Aquesta convocatòria s’adreça a les persones físiques o jurídiques que puguin 
desenvolupar activitat en l’àmbit i la prestació de l’objecte d’aquest contracte, amb 
plena capacitat d’obrar i l’habilitació necessària, i que compleixin els requisits i les 
obligacions que preveu el Text refós de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

a. Subministrament d’audiovisuals en format Blu-ray, mitjançant lloguer o 
possibilitat d’adquisició. El subministrament es pot fer en format DVD si no n’hi 
ha cap altre  d’una qualitat digital superior. Qualsevol audiovisual subministrat 
pel contractista ha de ser original i s’ha de presentar en el seu embolcall o 
embalatge de sèrie. 

b. Subministrament d’enllaços per a visionar en sistema de reproducció en temps 
real (streaming), tant l’audiovisual com els seus possibles fitxers de subtítols. 

c. Gestió dels drets d’exhibició pública i dels de la propietat intel·lectual de 
material audiovisual sol·licitat, sempre complint la normativa vigent. Aquesta 
tasca inclou la recerca dels propietaris dels audiovisual sol·licitats, així com 
l’obtenció dels permisos corresponents per a la seva exhibició pública i gratuïta 
per al públic assistent. 

 
 
DURADA DEL CONTRACTE  
 
El contracte estarà en vigor des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2023. 
 
 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 
El pressupost màxim és de 8.000 euros, amb l’IVA inclòs, d’acord amb l’article 20.u.15 
de la Llei 37/1992, de l’impost sobre el valor afegit, atenent: 
 

a. Despeses referents a llicències d’exhibició pública no comercial d’audiovisuals 
en suport físic i drets sobre la propietat intel·lectual: fins a un màxim de 250 
euros més IVA per unitat i projecció. 

b. Gestió i recerca de propietaris de drets i de suports físics: fins a un màxim de 20 
euros més IVA per unitat i projecció. 

c. Subministrament mitjançant lloguer de suport físic de l’audiovisual: fins a un 
màxim de 5 euros més IVA per unitat i projecció (incloent-hi transport, 
lliurament i recollida). 

d. Subministrament mitjançant l’adquisició de suport físic de l’audiovisual: fins a 
un màxim de 25 euros més IVA per unitat (incloent-hi transport i lliurament). En 
aquest cas el suport subministrat queda en propietat de l’Ajuntament de 
Palma. 



e. Subministrament mitjançant lliurament d’enllaç per a reproducció en temps 
real (streaming), incloent-hi despeses referents a llicències d’exhibició pública 
no comercial i drets sobre la propietat intel·lectual: fins a un màxim de 250 
euros més IVA per unitat i projecció. 

 
Tot amb càrrec a l’aplicació 03-3330-22199 TEATRES-ALTRES SUBMINISTRAMENTS del 
Pressupost municipal de despeses de 2023. 
 
L’Ajuntament no garanteix un mínim de comandes a realitzar durant la vigència del 
contracte. Aquestes comandes depenen de les necessitats municipals i del pressupost 
màxim de licitació. 
 
El contractista ha d’atendre les peticions dels responsables municipals respecte de 
qualsevol dels aspectes de feina detallats, i independentment uns dels altres. 
 
 
PERÍODES I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
A partir del dia de la publicació d’aquesta convocatòria al Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament de Palma i fins a 10 dies hàbils posteriors a la dita publicació, presentant 
l’oferta econòmica en un sobre tancat amb el lema “OFERTA PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE LLICÈNCIES D’EXHIBICIÓ PÚBLICA NO COMERCIAL I SUBMINISTRAMENT 
D’AUDIOVISUALS PER AL PROGRAMA ‘CINEMA AL MUNICIPAL’ DE 2023” a l’Àrea de 
Cultura i Benestar Social, al c. de l’Almudaina, 7A (Can Oms), 07001 Palma, de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h. 
 
Els interessats que compleixin les característiques del contracte han d’expressar la 
seva voluntat de ser contractats mitjançant: 
 

- el model d’oferta econòmica general degudament emplenat (annex I). 
- la declaració responsable del compliment de les condicions i dels requisits de 

capacitat per a subscriure contractes amb l’Ajuntament de Palma (annex II). 
 
 
VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 
D’entre totes les ofertes rebudes que compleixin les característiques d’aquest 
contracte s’entendrà com a més avantatjosa la que suposi un major estalvi econòmic 
sobre el preu de licitació per a l’Ajuntament de Palma. 



ANNEX I - MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 
 
................................................................................................., amb DNI 
..............................,  
                                         (nom i llinatges) 
 
en representació d 
................................................................................................................. 
 
adreça .........................................................................................., núm........... , CP 
.............,  
 
CIF ...................................... telèfon 
.......................................................................................,  
 
i adreça electrònica 
................................................................................................................ 

 
DECLAR: 
Que estic informat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per a ser 
adjudicatari/tària del contracte de LLICÈNCIES D’EXHIBICIÓ PÚBLICA NO COMERCIAL I 
SUBMINISTRAMENT D’AUDIOVISUALS PER AL PROGRAMA “CINEMA AL MUNICIPAL” 
DURANT L’ANY 2023 i que em compromet a executar-lo amb subjecció estricta als 
requisits i a les condicions estipulats a l’anunci del contracte, pels imports següents: 
 
1. Despeses de llicències d'exhibició pública no comercial d'audiovisuals i drets sobre 

la propietat intel·lectual 
Preu per unitat i projecció: ....................... euros 
Tipus d’IVA aplicable: ........ % 
Preu total (IVA inclòs): ....................... euros 

 
2. Despeses de gestió i recerca de propietaris de drets i de suports físics  

Preu per unitat i projecció: ....................... euros 
Tipus d’IVA aplicable: ........ % 
Preu total (IVA inclòs): ....................... euros 

 
3. Despeses de subministrament mitjançant lloguer del suport físic 

Preu per unitat i projecció: ....................... euros 
Tipus d’IVA aplicable: ........ % 
Preu total (IVA inclòs): ....................... euros 

 
4. Despeses de subministrament mitjançant adquisició del suport físic 

Preu per unitat i projecció: ....................... euros 
Tipus d’IVA aplicable: ........ % 
Preu total (IVA inclòs): ....................... euros 

 
5. Despeses de subministrament mitjançant lliurament d’enllaç per a reproducció en 

temps real (streaming) 
Preu per unitat i projecció: ....................... euros 



Tipus d’IVA aplicable: ........ % 
Preu total (IVA inclòs): ....................... euros 

 
 
(Lloc, data i firma del/de la licitador/ra) 



ANNEX II - MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA 
 
 
.........................................................................................................., amb DNI núm. 

................................., en representació de l’empresa  ............................................ 

................................................................................................................., com a  

.............................................................................................., en aplicació de l’article 

118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, i amb la finalitat de participar al 

contracte menor d.................................., 

 
Declar sota la meva responsabilitat: 
 

a) Que tenc la capacitat de representació de l’entitat de referència. 
 

b) Que tenc capacitat d’obrar i compt amb l’habilitació professional necessària per 
a fer la prestació. 

 
c) Que no estic afectat per prohibicions per a contractar amb l’Administració. 

 
d) Que complesc les obligacions establertes a la normativa vigent en matèria 

laboral, social i d’igualtat efectiva entre dones i homes. 
 
 
Palma, ..... d................... de ......... 
 
 
[Nom] 
 


