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UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  0044002200220000              DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  MMeeddii  AAmmbbiieenntt  ii  BBeenneessttaarr  AAnniimmaall 

PPrroocceeddiimmeenntt::   

NNúúmm..  ddee  eexxppeeddiieenntt::   

DDoocc..  ccoommpplliimmeennttaatt::   

AAssssuummppttee::  Plec de condicions tècniques que han de regir la presentació 
d’ofertes per al desenvolupament de les següents activitats 
d’educació ambiental: 
-Visites guiades en Es Carnatge. Dinamització i descoberta 
amb escolars i visitants 
-Tallers d’educació ambiental als centres escolars 
-Educació ambiental a les platges de Palma 
-Producció de material didàctic 
-Dia Mundial del Medi Ambient 

                                  
 
Tipus de contractació: Contracte de servei 
Tipus de procediment: Contracte menor 
 
ENTITAT CONTRACTANT: Ajuntament de Palma 
SERVEI/AREA: Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal 
CONTACTE: Oficina tècnica de medi ambient: 
 
1. JUSTIFICACIÓ 
 
El RD 1229/2005, de 13 d'octubre, pel qual es regulen les subvencions públiques dels 
pressupostos generals de l'Estat en les àrees d'influència socioeconòmica dels Parcs Nacionals 
(BOE nº246,14/10/2005) en el seu article 2 estableix que els Municipis situats en les àrees 
d'influència socioeconòmica dels parcs nacionals seran beneficiaris d'aquestes subvencions.  
 
En data 15 de desembre de 2021, es va rebre la notificació de la Conselleria de Medi Ambient 
i Territori de la CAIB amb núm. reg. O00011756e2100088616  de la resolució per la qual 
s’atorga una subvenció a l’Ajuntament de Palma, ja que Palma es troba dins l’àrea 
d’influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera, del projecte: 
Activitats d’educació ambiental al terme municipal de Palma 
En virtut dels apartats 1 i 2 del Reial decret 1229/2005, i el punt 2 a) la LLEI 14/1991 es 
considera  subvencionable   el projecte esmentat. 
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2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L'Àrea de Medi Ambient i  Benestar Animal, té, entre les seves atribucions, la realització de 
projectes mediambientals amb la finalitat de sensibilitzar als escolars i la població en general 
per a generar una consciència respectuosa amb l’ecosistema urbà i donar la formació adient 
perquè els ciutadans participin en la conservació del medi natural.  

Una de les principals àrees naturals del municipi de Palma és la del Carnatge, espai litoral que 
es troba entre Cala Gamba i la zona de Cala Estància, la qual, per haver estat declarat ANEI, 
ha estat protegit. Aquesta zona té un gran interès geològic, paleontològic i biològic.  

A les platges del municipi de Palma, tot i que són ecosistemes amb una forta pressió 
antròpica, també hi trobem hàbitats i espècies protegides per la directiva d’hàbitats i espècies 
que mereixen especial atenció.   

Aquests valors poden servir per a donar formació de conservació del medi natural als 
escolars, a la població de Palma i als seus visitants. 

El dia mundial del medi ambient és un esdeveniment anual de conscienciació social a tots els 
nivells i, per aquesta fi, s’escau la promoció i desenvolupament d’activitats d’educació 
ambiental.  

 
L'objecte general d'aquest encàrrec és la contractació de serveis d'activitats d'educació 
ambiental per a dur a terme: 
-Visites guiades en Es Carnatge. Dinamització i descoberta amb escolars i visitants 
-Tallers d’educació ambiental a les escoles 
-Educació ambiental a les platges de Palma 
-Producció de material didàctic 
-Dia Mundial del Medi Ambient 
 
Aquestes activitats van adreçades als centres docents de Palma (escolars de 1er i 2n cicle 
de primària, secundària, batxiller i cicles formatius), com també a la ciutadania en general. 
 
 
2. OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

Amb aquestes visites guiades es pretén: 
1. Sensibilitzar als escolars i a la ciutadania sobre els valors biològics, geològics, 

culturals i patrimonials des Carnatge. 
2. Entendre i contribuir a la conservació i protecció des Carnatge, com sistema ecològic. 
3. Millorar la implicació pública als espais donant resposta a una demanda ciutadana en 

aquests entorns natural. 
4. Donar a conèixer les problemàtiques ambientals actuals. 
5. Posar a l’abast un millor coneixement sobre  el funcionament natural de les platges i la 

seva importància. 
6. Donar a conèixer la planta marina posidònia i el seu paper fonamental. 
7. Sensibilitzar a la ciutadania per a aconseguir la seva implicació en la millora ambiental 
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del seu entorn, conscienciar a la ciutadania sobre els hàbits sostenibles i respectuosos, 
així com afavorir l'adquisició de nous valors pro-ambientals. 

 
4. PERÍODE D' EXECUCIÓ 
Les activitats amb escolars es realitzaran durant els períodes escolars compresos entre Abril i 
Novembre del 2022, de dilluns a divendres, en horari escolar. 
Les visites guiades dirigides a la població adulta durant els mesos compresos entre Abril i 
Novembre del 2022, entre setmana, en horari d' horabaixa i els caps de setmana pel dematí u 
horabaixa. 
Les activitats a les platges es realitzaran durant els mesos d’Abril a Novembre (estiu inclòs) 
els dies convenients. 
Les activitats del dia Mundial del Medi Ambient es realitzaran durant el mes de juny. 
 
5. AMBIT GEOGRÀFIC 
Les activitats es duran a terme a la zona des Carnatge, platges de Palma (ruta litoral) i escoles. 
L’àmbit de les activitats del dia mundial del Medi Ambient dependrà de la situació actual de 
les mesures de contenció covid-19. 
 
6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR :  
 
6.1VISITES ES CARNATGE 
 

− L’Ajuntament entregarà una proposta didàctica adaptada a l’edat dels participants i 
material de suport  (en format digital). 

− Concertació de les activitats, contacte amb els centres i informació amb el tècnic 
competent. 

− Realització de les activitats educatives, impressió i entrega d’una fitxa didàctica a cada 
participant   i  dinamització dels grups participatius. 

− Avaluació quantitativa i qualitativa de les accions. (Es realitzaran enquestes per a 
obtenir informació, tant qualitativa com quantitativa, sobre el grau de satisfacció de la 
població destinatària). 

− Elaboració de memòria final que inclourà, al manco, la següent informació: 
1. Descripció de l' activitat realitzada. 
2. Nombre de les  persones que han impartit l' activitat i titulació. 
3. Nombre total de participants segregats per sexes i centre al que 

pertanyen   o lloc de procedència. 
4. Data i horari de realització de l’activitat. 
5. Materials didàctics i mitjans empleats. Com a mínim els escolars 

hauran  d’omplir durant la sortida la fitxa didàctica facilitada per 
l’Ajuntament (en format digital). 

      6.  Avaluació de l' activitat, tant interna, com externa (enquesta dels   
       participants)           

-Col·laborar amb l’Ajuntament amb la difusió de l’activitat. Incloure logotip de 
l’Ajuntament  
 
6.2 ACTIVITATS AMBIENTALS A LES PLATGES (RUTA LITORAL) 
 
− Disseny i desenvolupament tècnic de varies propostes didàctiques adaptades a l’edat 
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dels participants. Elaboració, edició i distribució del material necessari de suport. Les 
propostes didàctiques s’entregarà al començament i hauran de ser validades pel  tècnic 
competent de l’Ajuntament. 

−  Impressió de 1.500 adhesius per repartir als nins. (s’entregarà l’arxiu per imprimir) 
− Concertació de les activitats, contacte amb els centres i informació amb el tècnic 

competent. 
− Realització de les activitats educatives i  dinamització dels grups participatius. 
− Avaluació quantitativa i qualitativa de les accions. (Es realitzaran enquestes per a 

obtenir informació, tant qualitativa com quantitativa, sobre el grau de satisfacció de la 
població destinatària). 

− Elaboració de memòria final que inclourà al manco la mateixa informació que 
l’activitat anterior 

-  Col·laborar amb l’Ajuntament amb la difusió de l’activitat. Incloure logotip de   
l’Ajuntament. 
 
 
6.3 ACTIVITATS A LES ESCOLES 
− Disseny i desenvolupament tècnic de varies propostes didàctiques adaptades a l’edat 

dels participants. Elaboració, edició i distribució del material necessari de suport. Les 
propostes didàctiques s’entregarà al començament i hauran de ser validades pel  tècnic 
competent de l’Ajuntament. 

− Concertació de les activitats, contacte amb els centres i informació amb el tècnic 
competent. 

− Realització de les activitats educatives i  dinamització dels grups participatius. 
− Avaluació quantitativa i qualitativa de les accions. (Es realitzaran enquestes per a 

obtenir informació, tant qualitativa com quantitativa, sobre el grau de satisfacció de la 
població destinatària). 

− Elaboració de memòria final que inclourà al manco la mateixa informació que 
l’activitat anterior 

-  Col·laborar amb l’Ajuntament amb la difusió de l’activitat. Incloure logotip de 
l’Ajuntament. 
 
6.4 ACTIVITATS DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 
� Proveïment temporal, muntatge i desmuntatge d’una carpa model extensible de 

3x3metres aportada per  l’adjudicatari, que ha d’estat muntada tota la jornada de la 
diada. 

� Coordinació, muntatge i desmuntatge d’una paradeta informativa. L’adjudicatari 
aportarà les taules, així mateix també hauran de distribuir el material que sigui facilitat 
per l’ajuntament. 

� Realització d’un roller per exposar a la carpa. Impressió del logo de l’Ajuntament i del 
material necessari per fer difusió de l’Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal 

� Presència d’una persona informadora/educadora ambiental, durant  la duració de la 
diada (de 10 a 20h), com a mínim. La persona informadora ha de facilitar la 
participació dels visitants i assistents de la diada, difondre la informació ambiental 
disponible i afavorir al màxim l’aprofitament de l’activitat. 

� Realització de tallers ambientals. (Es preveu un mínim total de 4 tallers que es 
repartiran i s’aniran repetint durant la jornada de la diada de 10 a 20h). Dinamització i 
captació del públic visitant. 
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� Coordinació prèvia, contacte durant la celebració de l’esdeveniment i actuació 
valorativa i quantitativa (nombre total de participants segregats per sexe), amb el 
tècnic competent de l’Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal. 

� La ubicació de la Diada normalment es al Carrer Blanquerna però es pot modificar. 
Si la diada es suspèn per les mesures de contenció covid-19, es substituirà per tallers 
ambientals durant el més de Juny ( o el que el tècnic assignat  trobi oportú).  

 
7. TIPOLOGIA I VARIETAT DE LES ACTIVITATS  PROPOSADES A TRAVÉS DE 
LA PROPOSTA DIDÀCTICA  
Les activitats d'educació ambiental estaran relacionades amb els temes que s' exposen a 
continuació: 

− Valors naturals. Descripció de la vegetació i de la fauna marina i terrestre.  
− Característiques dels jaciments i estudi geològic de la zona 
− Avifauna més representativa i espècies migratòries 
− Dinàmica litoral 
− Valors culturals i patrimonials 
− Impactes antropogènics sobre el litoral: plàstics 
− La Posidònia oceànica i la seva importància 
− Especies invasores 
− La problemàtica del plàstic. Contaminació marina 
− Dia Mundial del Medi Ambient “La restauració dels ecosistemes”.  

       
8.PROPOSTA DIDÀCTICA 
Es farà una presentació del pla de treball amb cronograma amb les següents poblacions diana: 

− Centres educatius: escolars de 1er i 2n cicle Primària, Secundària, Batxiller i Cicles 
Formatius: Visita a l' espai i proposta de feina, recursos i eines per als centres. 

− Població adulta: visites a l' espai i proposta de feina 
− Ciutadania en general 

 
Les activitats s' oferiran a través del Servei de Palma Educa de l' Ajuntament de Palma, 
directament a les escoles i a les xarxes socials.  
 
9. DURACIÓ 
Les visites guiades en es Carnatge hauran de tenir una duració mínima de 3 hores per les 
activitats amb escolars i 2 hores per a les visites amb població adulta. 
Les activitats a les platges hauran de tenir una duració mínima de 2 hores amb escolars.  
Les activitats a les escoles hauran de tenir una duració mínima de 60min 
Les activitats que es realitzin durant l’estiu i la setmana mundial de medi ambient poden ser 
tallers de curta duració que es repeteixen durant un període mínim de 2 hores. 
 
10. NOMBRE ACTIVITATS 

− Tallers ambientals a les escoles: s' estableix un nombre de 30 activitats, que es 
repartiran entre els períodes escolars compresos entre abril i novembre de 2022. 

− Visites guiades en es Carnatge amb entitats, veïnats i visitants (població adulta) : s' 
estableix un nombre de 20 activitats, que es repartiran entre el període d’abril  a 
novembre de 2022 

− Visites guiades en es Carnatge amb escolars: s' estableix un nombre de 20 activitats, 
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que es repartiran entre el període d’abril  a novembre de 2022 
 
− Activitats d’educació ambiental a les platges: s’estableix un nombre de 20 activitats, 

que es repartiran entre el període d’abril a novembre de 2022 
− Dia Mundial de Medi Ambient. Es preveu un mínim total de 4 tallers que es repartiran 

i s’aniran repetint durant la jornada de la diada de 10 a 20h 
 

Cada oferta inclourà la proposta d’activitat, i el seu preu unitari. L' adjudicatari ha d' assegurar 
l' execució de totes les activitats. En cas que hi hagi poca demanda d’una activitat es podrà 
substituir per alguna de les activitats més demandades. Prèviament s’haurà d’informar i 
coordinar amb el tècnic de l’Ajuntament responsable del projecte 
 
L' adjudicatari ha d'establir un sistema de facturació mensual que reculli  el nom de les escoles 
o entitats, el nombre d' hores executades, així com el nombre i nom de les activitats 
desenvolupades. 
 
 
11. PRESSUPOST  
 

1. Tallers d’educació ambiental a les escoles:           
(Coordinació, difusió i elaboració de memòria) 
Realització de 30 tallers         80€ /taller 

 
2. Visites guiades en Es Carnatge. Activitats de dinamització 
 i descoberta amb entitats, veïnats i visitants  
(Coordinació, difusió i elaboració de memòria)  
Realització de 20 sortides      160€/sortida 
 
3. Visites guiades en Es Carnatge amb escolars 
  (Coordinació, difusió i elaboració de memòria)              
Realització de 20 sortides      160€/sortida 
     
 
4.Activitats ambientals a les platges     160€ /activitat 
 (Coordinació, difusió i elaboració de memòria)  
 Realització de 20 activitats  
 
 

      5. Dia Mundial del Medi Ambient     1.676€ 
        
 

6.Preparació i disseny de les activitats     
d’educació ambiental, recursos    i transport               1.200€ 
 

     
 

 

 

PRESSUPOST MAXIM   14.876,00€ 
IVA(21%)    3.123,97€ 
TOTAL 18.000,00 € 
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L’aplicació pressupostària és la següent:  

14 17200 227144 

Activitats d’educació ambiental al 
terme municipal de Palma 

 
 
12. RESPONSABILITAT TÈCNICA I COORDINACIÓ DEL SERVEI 
L' adjudicatari designarà una persona coordinadora que exercirà com interlocutora amb el 
Departament de Medi ambient i Benestar Animal. 
 
La persona tècnica designada del Departament de Medi Ambient i Benestar Animal podrà 
exercir la direcció e inspecció dels treballs a prestar per l' adjudicatari, així com de la 
organització dels mitjans materials i humans. 
 
Les ordres que la persona tècnica del Departament de Medi Ambient i Benestar Animal doni a 
l' adjudicatari, de conformitat amb l' establert als plecs, s' hauran de complir per aquest i per la 
persona que el representi en el termini fixat pels tècnics municipals. 
 
13. MITJANS HUMANS I MATERIALS 
Personal: 

− En cap cas s' establirà vinculació laboral entre el personal de l' entitat adjudicatària i l' 
Ajuntament. 

− Tot el personal de l'entitat adjudicatària assignat al desenvolupament de les activitats 
haurà d' ajustar- se als perfils, característiques i requisits especificats en el present 
plec. 

− L' entitat adjudicatària serà en tot moment responsable de la disciplina del seu 
personal i responsable així mateix dels danys i perjudicis que aquest personal pogués 
ocasionar com a conseqüència de la realització d' actuacions no autoritzades pel 
Departament de Medi Ambient i Benestar Animal. 

− Tot el personal que hagi d' impartir eles visites, abans haurà de presentar a l' 
Ajuntament un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. (El 
certificat de delictes de naturalesa sexual permet acreditar la manca de delictes d' 
aquest tipus. Des de l'any 2015 les persones que treballen en contacte habitual amb 
menors tenen l' obligació d' aportar el certificat negatiu conforme no n'han comès). 

− L’equip professional haurà d’estar format pel següent  perfil professional:   
−  Cicle Formatiu en Educació ambiental o altres titulacions, d’igual o superior 

nivell,  en les quals hi hagi continguts relacionats amb l' educació ambiental. 
 
 
 
14. CONDICIONS ESPECIALS D' EXECUCIÓ 
Laborals: 

− L' empresa adjudicatària, respecte al personal que participi en la realització dels 
treballs adjudicats, està obligada a l'exacte compliment de la normativa vigent en 
matèria laboral, de la Seguretat Social, de integració social de persones amb 
discapacitat  i Prevenció de Riscos Laborals. 

− L' empresa adjudicatària està obligada a que la feina es dugui a terme en condicions 
dignes, essent d' aplicació a les persones treballadores el conveni del sector 
corresponent. 
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− L' empresa adjudicatària reconeix tenir el coneixement, la capacitat, els recursos i 
mitjans necessaris per a complir amb les disposicions i normes que resultin d' 
aplicació per a l' execució del contracte en matèria d' higiene, seguretat i medi 
ambient.  

Medi ambientals: 
− L' empresa adjudicatària evitarà que les seves actuacions tinguin un impacte negatiu 

sobre el medi natural  i prendrà les mesures necessàries per anul·lar o reduir al mínim 
qualssevol incidència. 

− L' empresa adjudicatària haurà de complir els compromisos establerts en la Declaració 
responsable. 

Socials d' igualtat dones i homes: 
− L' empresa adjudicatària haurà de complir amb els principis i obligacions establertes 

en la Llei 11/2016, de 28 de juliol d' igualtat de dones i homes i en la Llei 3/2007, de 
22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

− L' empresa adjudicatària garantitzarà que, en tota la documentació, publicitat, imatges 
o materials es faci servir un ús no sexista del llenguatge i evitarà qualssevol imatge 
discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i es fomentarà una imatge amb 
valors d' igualtat, presència equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitat de 
rols i identificadors de gènere. 

 
15. CONDICIONS LINGÜÍSTIQUES 
La prestació del servei, així com les notificacions, comunicacions, documents i material de tot 
tipus es realitzarà en català. 
 
16. PREFERÈNCIA ADJUDICACIÓ 
Es donarà preferència d' adjudicació, tal i com estableix l' article 24.2 de la Llei 11/2016, de 
26 de juliol d'igualtat de dones i homes, a aquelles ofertes que presentin empreses amb el visat  
de l’article 40.5 o acreditació equivalent expedida per l' òrgan competent estatal o autonòmic.  
Aquesta preferència en la adjudicació s' aplicarà sempre que aquestes ofertes igualin en els 
seus termes a les més avantatjoses de d' el punt de vista dels criteris que serveixen de base a l' 
adjudicació. 
 
 
17. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
S' extingirà per la seva conclusió o per incórrer en alguna de les causes de resolució de l' 
article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic o del Codi 
Civil. 
 
18.  NO FRACCIONAMENT DEL CONTRACTE 
Aquest projecte es contractarà  com un tot sense superacions del límit legal establert per 
l’article 118.3 LCSP i sense possibilitat de fraccionament. 
 
19. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

− Si és una empresa: documentació que justifiqui l' experiència en dinamització 
ambientals o serveis culturals. 

− Si és una persona física, un currículum amb fotografia. 
− Petit projecte que inclogui una explicació dels continguts que es treballaran, la 

metodologia que s’hi utilitzarà i de les activitats  que es duran a terme. 
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− Pressupost per a cada sessió ( IVA inclòs). Les ofertes han de incorporar totes les 
despeses del servei, incloent- hi les del material de l' activitat i el transport. 

− Annex I: Declaració responsable de disposar de plena capacitat d' obrar i no trobar- se 
incurs en prohibició per a contractar amb les administracions públiques. 

− Annex II: Declaració de compromís ambiental. 
− Annex III: Declaració de compromís amb la igualtat de dones i homes. 
− Annex IV: Compromís d' adscripció de mitjans i de compliment de condicions d' 

execució. 
− Còpia del NIF o del DNI de la persona signant de la sol·licitud. 

 
20. VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 
Les ofertes es valoraran d'acord amb els següents criteris: 

a. Experiència acreditable documentalment en visites guiades d’educació ambiental en              
espais naturals. (15 punts) 

b. Qualitat i adequació als objectius  de les propostes d’activitats ambientals presentades 
(15punts) 

c. Coneixement demostrable sobre els valors biològics, geològics i paleontològics des 
Carnatge (10 punts).  

d.  Experiència en la realització d’activitats d’educació ambiental amb escolars de 2n    
cicle  de primària, secundaria, batxiller, cicles formatius i població adulta (15 punts) 
e.   Millores presentades, sense costa afegit per l’ajuntament (5punts) 
 

      f.   Millor oferta econòmica per a l’Ajuntament    (amb l’IVA inclòs) (40 punts)          
 
             S’aplicarà la formula:   X=  (Ox * 40)/ O1  

             Ox :  preu unitari  sense imposts (Ox) per cada licitador (X) 

             O1: Millor oferta econòmica 
 
 
21. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 
Les ofertes s'han de presentar amb un model de sol·licitud general d'entrada de documentació, 
al Registre General de l' Ajuntament o mitjançant la seu electrònica, que el trametrà al 
Departament de Medi Ambient i Benestar Animal i una vegada registrat s’enviarà justificant 
de registre amb el projecte a la direcció e-mail: ecologia@palma.cat 
 
El termini de presentació començarà a l'endemà de la publicació d' aquest anunci de contracte 
al Perfil del Contractant de l' Ajuntament de Palma i finalitzarà quan hagin transcorregut 10 
dies naturals.  
 
La documentació sol·licitada s'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud, no es tornarà 
als oferents i quedarà al Departament de Medi Ambient i Benestar Animal com a base de 
dades de professionals del sector. Si algú no vol formar part d' aquesta base de dades ho haurà 
de manifestar de forma expressa. 
 
22. SELECCIÓ DE LES OFERTES 
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Se n’informarà directament per correu electrònic a l’aspirant seleccionat i es publicarà al 
perfil del contractant. 
 
23. OBSERVACIONS 

− Les activitats han de vetllar pel compliment de les ordenances municipals, 
especialment pel que fa a la neteja, els residus, els renous, l' ocupació de la via 
pública... 

− No es permet realitzar publicitat de marques empresarials durant les activitats. 
− Totes les activitats han de ser gratuïtes pels assistents. 
− Es limitarà el número de persones quan ho indiquin les mesures de contenció covid-19 

establertes per les autoritats competents 
− S’hauran d’anular les activitats quan ho indiquin les mesures de contenció covid-19 

establertes per les autoritats competents. Nomes es pagaran les activitats realitzades.  
− Per a més informació es podrà sol·licitar a traves del correu electrònic: 

natalia.carrillo@palma.cat 
 

 
 
Palma, 08 d’Abril 2022 
 
 
 
 
Natalia Carrillo Elkin 
TAE Medi Ambient 
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ANNEX I  
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DISPOSICIÓ PLENA CAPACITAT D' OBRAR I NO 
TROBAR- SE INCURS EN PROHIBICIÓ PER CONTRACTAR AMB LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 
 
Sr/ Sra........................................................................................................................... 
amb DNI....................................................................................................................... 
en representació de l' empresa o entitat........................................................................ 
amb el CIF.................................................................................................................... 
Adreça i codi postal...................................................................................................... 
Telèfon de contacte..................................... Fax............................................. 
 
Vull formar part de la base de dades del Departament de Medi Ambient i Benestar Animal 
   
  SÍ...........................................................................NO 
 
 
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 
en nom meu o en nom de l'empresa que represent, davant de l' òrgan de contractació de l'Àrea 
de Medi Ambient i Benestar Animal de l' Ajuntament de Palma que: 
 

− Dispos de plena capacitat d' obrar. 
− No estic incurs/a en prohibicions de contractar, conforme als articles 71 al 73 de la 

LCSP, al RD 1098/ 2001, de 12 d' octubre, que aprova el Reglament de contractes de 
les administracions públiques i a la Llei 2/1996, de 19 de novembre d' 
incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat 
Autònoma. 

− Estic al corrent de pagament de els obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i 
em compromet a presentar la justificació acreditativa d' aquests abans de la 
formalització del contracte, en cas que resulti adjudicatari del mateix. 

− No m'he donat de baixa de l' impost sobre activitats econòmiques o n'estic exempt. 
− Si escau, tinc l' habilitació empresarial o professional exigible per a realitzar l' objecte 

del contracte. 
 
 
 
 ..........................., ........ d ............... de 2022 
 (signatura del representant legal i segell de l'empresa) 
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ANNEX II 
 
DECLARACIÓ DE COMPROMÍS AMBIENTAL 
 
Sr / Sra. ............................................................................................................... 
amb DNI ............................................................................................................. 
en representació de l'empresa o entitat ............................................................... 
amb el CIF .......................................................................................................... 
adreça................................................................................................................... 
 
 
En relació amb el contracte ................................................................................. 
 
 
     DECLAR 
 
Que la persona o l'entitat a la que representa evitaran que les seves actuacions tinguin un 
impacte negatiu sobre el medi natural o sobre la vida animal i vegetal, i prendrà ñes mesures 
necessàries per anul·lar o reduir al mínim qualssevol incidència que pogués sorgir durant les 
activitats. 
 
     ES COMPROMET A 
 

− Donar preferència a la utilització de mitjans audiovisuals de comunicació com a forma 
de interrelació. 

− Entregar tots els documents generats en format electrònic, preferentment correu 
electrònic o a través de servidor. Si no fos possible, s' entregaran en pendrive o 
similar. 

− Reduir en allò que sigui possible el nombre d' impressions ajustant- les al màxim a les 
necessitats. 

− Utilitzar paper 100% reciclat i totalment lliure de clor en totes les impressions que es 
derivin del contracte. Només s' utilitzarà paper no reciclat per a plànols no imprimibles 
en Din A4 o Din A3 o per a tipus de papers per als quals l' opció de reciclat no està 
disponible en el mercat. En aquests casos, el paper contindrà, al manco, un 20% de 
fibra de fusta de boscos amb gestió sostenible i/ o reciclada. 

− Imprimir a doble cara i en blanc i negre. Només en casos en els que no es pugui 
interpretar el blanc i negre s' utilitzarà la impressió a color. 

− Minimitzar l' ús de tapes (tant de cartró com de plàstic) o altres sistemes d' 
enquadernació . En cas d' utilitzar enquadernació, aquesta serà preferentment de paper 
o cartró, sense altres materials. 

 
 I per a que consti, firm la present declaració en........., a ........ de.... de 2022. 
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ANNEX III 
 
DECLARACIÓ DE COMPROMÍS AMB LA IGUALTAT DE DONES I HOMES 
 
Sr / Sra. ............................................................................................................... 
amb DNI ............................................................................................................. 
en representació de l'empresa o entitat ............................................................... 
amb el CIF .......................................................................................................... 
adreça................................................................................................................... 
 
 
En relació amb el contracte ................................................................................. 
 
 
     DECLAR 
Que la persona o entitat a la que represent no ha estat sancionada per infracció molt greu ni 
condemnada per resolució administrativa o sentència judicial ferme per incompliment de les 
obligacions sobre igualtat de l' Estatut dels treballadors i treballadores o pel conveni aplicable. 
 
Que no està sancionada amb la prohibició de ser beneficiària de subvencions i ajudes 
públiques en virtut de l' article 11 de la Llei 11/ 2016, de 26 de juliol d' igualtat de dones i 
homes. 
 
Que compleix amb el disposat a la L.O 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de 
dones i homes. 
 
     ES COMPROMET A 
 

− Regir – se segons els principis de la igualtat de tracte, la igualtat d' oportunitats, el 
respecte a la diversitat i a la diferència respecte a les seves treballadores i treballadors. 

− La integració de la perspectiva de gènere, a la acció positiva, la eliminació de rols i 
estereotips en funció del sexe, en els seves actuacions. 

− A procurar una representació equilibrada de dones i homes amb capacitat, 
competència i preparació adequada en els seus òrgans directius. 

− A elaborar les seves estadístiques i estudis amb perspectiva de gènere, recollint i 
presentant les dades desgregats per gènere, 

− A efectuar un ús no sexista del llenguatge i les imatges en qualssevol tipus de suport. 
 
 
I per a que consti, firm la present declaració en........., a ........ de.... de 2022. 
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ANNEX IV 
 
COMPROMÍS D' ADSCRIPCIÓ DE MITJANS I COMPLIMENT DE LES CONDICIONS 
D' EXECUCIÓ 
 
Sr / Sra. ............................................................................................................... 
amb DNI ............................................................................................................. 
en representació de l'empresa o entitat ............................................................... 
amb el CIF .......................................................................................................... 
adreça................................................................................................................... 
 
 
En relació amb el contracte ................................................................................. 
 
 
     DECLAR 
Que en relació amb l' execució del contracte corresponent .........., que té per objecte............. es 
compromet a: 
 

− Adscriure a l' execució del contracte la seva pròpia organització, així com els mitjans 
materials i humans requerits en el plec de condicions. 

− Executar el contracte amb estricte compliment de els obligacions que respecte del 
personal adscrit al mateix incumbin al contractista i que s'estableixen a la 
clàusula........ del plec de condicions. 

 
 
I per a que consti, firm la present declaració en........., a ........ de.... de 2022. 
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