PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DEL
MUNICIPI DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES (Alt Empordà)
CLÀUSULA I.- INTRODUCCIÓ
És competència municipal la prestació del servei de salvament i socorrisme de les
platges, d’acord amb l’art. 115 de la Llei 22/1988, de 28 de Juliol, de Costes i de
l’Ordre de 31 de Juliol de 1972 per la que es dicten normes i instruccions per a la
seguretat humana en els indrets de bany.
CLÀUSULA II.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la prestació del servei de prevenció d’accidents, vigilància,
salvament i socorrisme, tant a la sorra com a l’aigua, als usuaris de les platges durant
la temporada de bany.
Per a portar a terme l’esmentat servei, l’empresa de salvament i socorrisme es
compromet a aportar els mitjans materials i humans que es detallen en el present
plec. Amb això es fa càrrec de la gestió de les competències que la llei atribueix als
Ajuntaments, raó per la qual l’única responsable serà l’empresa contractada.
La partida pressupostària per assumir el cost d’aquest servei en allò que fa a l’exercici
2020 és la 09.170.22730 Serveis de vigilància i socorrisme de platges.
CLÀUSULA III.- ABAST I DURADA DEL SERVEI
L’abast del servei comprendrà tot l’àmbit de la sorra de la platja, els accessos i la zona
de bany que queda delimitada per l’abalisament de les platges (200 m a partir de la
línia de costa), tot i que no es descarten les possibles actuacions fora d’aquesta zona
en casos excepcionals.
La durada del contracte serà d’un any prorrogable d’any a any fins a un màxim de
quatre (des de la temporada 2020 fins la finalització de l’estiu de l’any 2023). El
servei començarà el dia 21 de juny i finalitzarà l’11 de setembre (ambdós inclosos).
L’horari que s’estableix serà de dilluns a diumenge, festius inclosos, d’11:00 h. a
19:00 h. (8 h. diàries ininterrompudes).
CLÀUSULA IV.- REVISIÓ DE PREUS
Aquest contracte no contempla la revisió de preus durant els 4 anys si no és per
l’ampliació del servei de vigilància i socorrisme (augment de la superfície a vigilar i,
conseqüentment, necessitat de contractar més socorristes).
CLÀUSULA V.- MITJANS HUMANS I MATERIALS PER A LA COBERTURA DEL
SERVEI
MITJANS HUMANS
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L’equip professional estarà integrat per 15 persones.
Distribució del personal:
- Platja d’Empuriabrava (dos mòduls i tres cadires de vigilància):





1 Coordinador (ocasionalment pot fer també tasques de conductor de l’ambulància)
1 Conductor d’ambulància (ocasionalment pot fer també tasques de coordinació del
servei)
1 Patró
6 Socorristes (com a mínim 3 aquàtics)

- Platja de la Rubina (1 mòdul i dues cadires de vigilància):


6 Socorristes (com a mínim 3 aquàtics)

Característiques del personal:
-

El personal contractat haurà de tenir 18 anys complerts o més.
Titulació homologada corresponent segons la tasca que realitzi:
1. Socorrista bàsic i aquàtic: Tots els socorristes aquàtics hauran d’estar
obligatòriament inscrits al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport
de Catalunya). La Normativa vigent permet que els socorristes de piscines
(Certificat de Cicle inicial de salvament i socorrisme) puguin exercir les funcions
de socorristes de platges fins al 31 d’octubre de 2020. A partir d’aquesta data,
tots els socorristes adscrits al servei hauran de disposar del Grau Mitjà (Cicle
inicial + Cicle final) d’ensenyament esportiu en salvament i socorrisme, sense
perjudici del què estableixi altra normativa de rang superior; o que
posteriorment a aquesta data hi hagi una nova modificació de la Normativa.
2. Embarcació: carnet de patró d’embarcacions d’esbarjo –PER– i de socorrista
aquàtic (inscrit al ROPEC).
3. Ambulància: Permís de conduir B (per les ambulàncies que pesen fins a 3.500
kg) o C (per les que pesen fins a 7.500 kg); més el títol de transport sanitari
específic. Per les ambulàncies del tipus B o C es necessita el títol de Formació
Professional de Tècnic en Emergències Sanitàries (TES) que es pot convalidar
acreditant 5 anys d’experiència en la conducció d’ambulàncies tipus B i C.

El personal haurà d’estar degudament contractat, d’acord amb la normativa laboral
vigent.
L’empresa de salvament i socorrisme haurà d’acreditar totes les titulacions del
personal adscrit al servei.
La plantilla destinada a desenvolupar aquest servei es compromet a:
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1. Complir amb les obligacions diàries dels socorristes (atenció als banyistes,
senyalització de l’estat de la mar per mitjà de les banderes, informació sobre les
condicions marítimes i els possibles perills, etc.).
2. Atenció especial a les persones amb mobilitat reduïda. Seran els socorristes
aquàtics qui acompanyaran, amb la cadira amfíbia, a les persones que ho
demanin. S’haurà de disposar d’un registre de la utilització de les cadires amfíbies
on hi constarà el dia, l’hora, el nom i l’edat de l’usuari.
3. L’adjudicatari té l’obligació d’advertir als usuaris dels perills i d’evitar o impedir
qualsevol accident, dany o risc, ja sigui al mar –dins la zona abalisada- i/o a la
sorra de la platja.
4. Complir estrictament els horaris establerts.
5. Fer, com a mínim un cop al dia, una ronda per mar amb l’embarcació.
6. Netejar els mòduls i les torres que s’utilitzen per fer el servei, amb una periodicitat
diària i al finalitzar la jornada.
7. Informar amb la màxima celeritat a la Policia Municipal i/o a les autoritats
competents en cas que hi hagi alguna incidència destacable com per exemple un
accident greu, la proliferació desmesurada de meduses, l’aparició d’algun residu
contaminant i/o perillós, etc. Quan es detecti alguna activitat que pugui
representar una molèstia o un perill per als usuaris de la platja, l’adjudicatari
haurà d’instar a l’infractor de cessar l’activitat. Si aquest fes cas omís,
l’adjudicatari haurà de comunicar-ho a la Policia Local amb la màxima celeritat. La
plantilla del servei de vigilància i socorrisme disposarà d’un llistat de telèfons
d’interès per informar en tot moment als diferents òrgans del que passa a les
platges.
8. Col·laborar amb l’Ajuntament de Castelló d’Empúries en la renovació de les
certificacions de Qualitat i Medi Ambient de què gaudeix ara per ara la platja
d’Empuriabrava, amb la presentació dels documents requerits pels serveis tècnics
de l’Ajuntament (Pla de neteja, protocol de primers auxilis, documentació dels
vehicles i de l’embarcació, etc.), així com amb l’assistència a les corresponents
auditories. És important la implicació dels treballadors per tal d’assolir els
objectius marcats per les Normes que regeixen les diferents acreditacions (anar
correctament identificats com a membres del servei de socorrisme, tenir descrites
unes normes de cortesia, etc.). L’empresa adjudicatària haurà de conèixer i
difondre la Política ambiental i de qualitat de la platja d’Empuriabrava.
9. Realitzar el recompte dels usuaris de les platges segons els criteris dels serveis
tècnics de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.
10. Conservar les instal·lacions i materials cedits per l’Ajuntament en perfecte estat de
manteniment, salubritat i seguretat. En cas de dany o destrucció imputable a
l’adjudicatari, restarà obligat a restituir les instal·lacions o materials cedits. A la
finalització del contracte, cal tornar-los en les mateixes condicions en què s’han
rebut.
11. Gestionar selectivament els residus urbans i els sanitaris. És obligatori realitzar la
recollida selectiva de les diferents fraccions (envasos, paper-cartró, vidre, orgànic
i rebuig) en els tres mòduls de socors. Els residus sanitaris es gestionaran com a
especials i s’entregarà als serveis tècnics de l’Ajuntament el comprovant de la
seva correcta gestió.
12. Col·laborar amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en l’enviament de dades dins
el programa de la xarxa telemàtica sobre l’estat de les platges i també fer difusió
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de la app Platgescat. L’empresa adjudicatària es farà càrrec de tenir la connexió a
internet i la cobertura necessàries per enviar diàriament aquesta informació.
13. Anotar diàriament i posar a l’abast de tothom (cartells, pissarres, etc.) l’índex de
radiació UVA i incloure aquesta dada en l’informe final.
MITJANS MATERIALS QUE HA D’APORTAR L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
-

-

Armilles flotants.
Boies.
Ambú (adult i pediàtric).
Cèrcols salvavides.
Llaunes de rescat (una per socorrista aquàtic).
Taules de rescat amb corretges de subjecció i immobilització del cap (Dama d’Elx).
Aletes.
Farmacioles.
Joc de collarets cervicals de diferents mides.
Fèrules inflables.
Embarcació tipus C.
Ampolles de CO2.
Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA, mínim un per cada platja).
Prismàtics.
Xiulets.
Banderes de senyalització de l’estat de la mar (verda, groga, vermella i presència
abundant de meduses) de les mides especificades per la Norma UNE-ISO
13009:2016.
Maletí d’oxigenoteràpia (mínim un per cada platja).
Emissora base.
Emissores portàtils (walkies o equivalents, com a mínim amb un nombre suficient
per cobrir els tres mòduls i les sis torres).
Braçalets d’identificació per a infants (mínim 100 unitats).

VEHICLES I EMBARCACIÓ:
-

-

Vehicle de transport (de suport).
Ambulància que haurà de ser tipus SVB, amb els corresponents certificats sanitari i
del personal tècnic, i que complirà amb les especificacions legals contingudes en el
Decret 40/1994, de 8 de febrer, de modificació del Decret 182/1990, de 3 de juliol,
pel qual es regula el transport sanitari en l’àmbit territorial de Catalunya i
s’estableixen els requisits tècnics i les condicions mínimes que han de complir les
ambulàncies per a la seva autorització com a servei sanitari assistencial
(actualitzats pel RD 836/2012 i RD 22/2014).
Embarcació de salvament tipus C en llista vuitena, acreditada amb certificat de
navegació.

BÉNS MOBLES:
-

Lliteres de reconeixement (una a cada mòdul).
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-

Lliteres portàtils.
Lliteres cullera.
Prestatgeries.
Neveres (una per cada mòdul de la platja d’Empuriabrava).
Microones (un per cada mòdul).

MATERIAL FUNGIBLE:
-

Mantes tèrmiques.
Glucòmetre.
Pulsioxímetre.
Cànules Guedel de diferents mides.
Gases.
Guants.
Sèrum fisiològic.
Gel.
Pinces.
Tisores.
Esparadrap o similar.
Tiretes, steri-strep.
Benes.
Aigua oxigenada.
Alcohol.
Esponges sabonoses.
Xeringues.
Rotllos de paper absorbent llitera.
Gots oculars.
Etc.

Observacions:
El material sanitari haurà de ser en tot moment suficient per a la realització de les
cures i actuacions, reposant-lo sempre amb la màxima celeritat quan així s’escaigui.
El vestuari dels socorristes s’haurà de lliurar –com a mínim– dos dies abans d’iniciar el
servei, i caldrà que inclogui dues mudes per socorrista, banyadors i roba d’abric
adequada a la climatologia.
L’embarcació haurà d’estar degudament equipada i en òptimes condicions de
navegació així com també l’ambulància; que en tot moment haurà d’estar preparada
per a circular. El combustible de l’embarcació i l’ambulància anirà a càrrec de
l’empresa de salvament i socorrisme.
Les emissores base seran degudament programades, instal·lades i provades abans de
l’inici del servei així com també els “talkies” o altres parells de comunicació i tindran
cobertura suficient per a un bon funcionament.
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L’empresa adjudicatària haurà d’instal·lar la connexió a internet necessària per tal de
poder enviar les dades diàries a l’ACA. Sempre que sigui factible es podrà utilitzar el
servei wifi de la platja d’Empuriabrava.
S’haurà de realitzar com a mínim un simulacre anual d’acord amb els serveis tècnics
municipals.
S’haurà de garantir la substitució immediata dels mitjans materials, dels mitjans de
transport i de l’embarcació 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.
També caldrà portar un registre diari de les cures i/o rescats que ha dut a terme el
servei. Els resultats s’enviaran setmanalment als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries.
En finalitzar la temporada es lliurarà als serveis tècnics de l’Ajuntament un informe
resum dels serveis prestats.
En casos d’esdeveniments o situacions excepcionals ocorreguts dins l’àmbit de
prestació del servei de vigilància i socorrisme, l’adjudicatari col·laborarà en tot
moment amb el que se li demani des de l’Ajuntament, ja sigui aportant material,
mitjans humans o altre cosa que es sol·liciti.
Els serveis tècnics de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries comprovaran i
supervisaran, des de l’inici al final del servei, que tots els punts abans exposats es
compleixin rigorosament.
L’empresa de salvament i socorrisme disposarà d’una assegurança de responsabilitat
civil tal i com es detalla en el plec de clàusules administratives particulars, la qual
cobreixi expressament les tasques que realitzarà el personal contractat.
Material cedit per l’Ajuntament al servei de vigilància i socorrisme:
-

-

-

3 mòduls de vigilància:
- 2 a la platja d’Empuriabrava (mòdul prefabricat).
- 1 a la platja de la Rubina (mòdul prefabricat).
6 torres d’observació:
- 3 a la platja d’Empuriabrava.
- 3 a la platja de la Rubina.
Presa d’aigua.
Cendrers de platja.
Nevera de gas pel mòdul de la platja de la Rubina.
Fogonet de gas pel mòdul de la platja de la Rubina.
Bombones de butà.
2 cadires amfíbies (platja d’Empuriabrava).
1 joc de crosses amfíbies (platja d’Empuriabrava).
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CLÀUSULA VI.- REQUERIMENTS MÍNIMS PER ALS LLOCS DE SOCORS
Elements bàsics a tenir en compte:
Si pot ser disposaran de llum. El mòdul de la platja de la Rubina no té presa de
corrent perquè es troba en un Parc Natural i no s’hi pot fer arribar.
L’horari del servei es col·locarà sempre en un lloc visible.
Tindrà un pal de bandera, damunt del lloc o al costat mateix, suficientment alt perquè
pugui ser vist des de qualsevol punt de la platja, on es col·locarà una bandera que
indiqui clarament que aquest és un punt d’assistència sanitària i; si s’escau, es
col·locarà també la bandera que determina l’estat de la mar.
Farà falta –llevat que qüestions estructurals ho impossibilitin– que l’espai tingui dues
parts diferenciades i amb elements separadors:
Una part assistencial:
Aquesta tindrà un espai mínim perquè hi càpiga en el seu interior, a més d’una llitera
fixa on hi serà l’accidentat, el personal sanitari corresponent i el material adequat,
distribuït en prestatgeries per poder realitzar l’assistència. El terra i la paret seran
d’un material adequat per a poder mantenir la neteja i la higiene requerides.
Disposarà també d’una pica renta mans.
Una zona de vestuari/menjador/sala:
És un espai on hi trobarem les neveres, i en la mesura del possible, prestatgeries
perquè els socorristes puguin guardar les seves pertinences durant el servei. És l’espai
també que s’utilitzarà com a magatzem i zona de menjador.
Lavabo:
En el cas dels mòduls de la platja d’Empuriabrava, són d’ús exclusiu per als
socorristes.
En el cas del mòdul de la Rubina, aquest també el podran fer servir els usuaris
d’aquesta platja.

Ramon Fortià i Rius (Biòleg – col. 10.027-C)
Tècnic de medi ambient
Àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient
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