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INFORME: SERVEI DE VISITES GUIADES A LES INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT
D’AIGUA DEL CONSORCI D’AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA PER AL CURS 2022-2023
(Nota: Aquest document és una segona versió del que va aparèixer publicat el 12/09/22 al Perfil del Contractant
del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona i conté l’esmena d’un error material que afectava el pressupost)

1. ANTECEDENTS
L’any 1996 el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona (en endavant, Consorci d’Aigües) va
crear un servei de visites guiades per atendre de manera adient el creixent número de
sol·licituds que es rebien d’escoles i instituts dels municipis consorciats i que fins aquell
moment s’havien atès amb el propi personal d’explotació de les instal·lacions. Des d’aleshores
s’ha atès cada any a grups provinents de centres educatius dels municipis consorciats amb
un total d’entre 1.500 i 2.000 alumnes/any.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
El contracte és la realització del servei de visites guiades a les instal·lacions de tractament
d’aigua del Consorci per al curs 2022-2023.
3. DEFINICIÓ DELS TREBALLS
Els treballs a dur a terme per part del servei de visites guiades del Consorci d’Aigües seran
els següents:
a) Atendre les peticions de visites que li siguin assignades des del Consorci d’Aigües i/o
pels centres educatius o altres grups provinents de municipis consorciats.
b) Establir la comunicació amb les escoles i/o grups indicats pel Consorci d’Aigües per
tal de programar les visites guiades.
c) Organitzar els calendaris de visites, de comú acord amb els peticionaris i amb les
empreses explotadores de les respectives instal·lacions.
d) Dur a terme les visites guiades de manera pedagògica i amb els registres adequats al
nivell educatiu i/o d’edat dels visitants. No podrà haver-hi més de 25 alumnes per cada
monitor, tant en les visites a instal·lacions convencionals com en la del cicle de l’aigua
de Castelló d’Empúries, de manera que serà obligació proveir almenys un monitor per
a cada grup de fins a 25 alumnes.
e) Preparar els informes de les visites seguint el model de l’Annex I, que s’hauran
d’adjuntar a les factures com a documents justificatius.
f) Distribuir el material educatiu entre els visitants, procurant que sigui l’adequat per al
grup. El material imprès i no utilitzat al final del curs serà retornat en bon estat al
Consorci d’Aigües. El material que es retorni en mal estat serà descomptat de la
facturació segons els preus unitaris del contracte de la seva impressió.
g) En cas de material educatiu propi de l’empresa adjudicatària, la seva utilització ha de
comptar amb l’aprovació del Consorci d’Aigües i les despeses que la seva impressió i
distribució generin correran a càrrec d’aquesta empresa.
h) Lliurar al final del curs escolar una memòria que documenti les visites realitzades,
aportant estadístiques detallades, informant d’aquelles qüestions rellevants del servei
i, si s’escau, fent propostes de millora del mateix.
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A01 - Estació de tractament d’aigües potables d’Empuriabrava
CA1 - Cicle de l’aigua a Castelló d’Empúries (integra la visita de l’ETAP, l’EDAR i el
sistema d’aiguamolls construïts)
S01 - Estació de depuració d’aigües residuals de Portbou
S02 - Estació de depuració d’aigües residuals de Colera
S03 - Estació de depuració d’aigües residuals de Llançà
S04 - Estació de depuració d’aigües residuals del Port de la Selva
S05 - Estació de depuració d’aigües residuals de Cadaqués
S06 - Estació de depuració d’aigües residuals i sistema d’aiguamolls construïts de
Castelló d’Empúries
S07 - Estació de depuració d’aigües residuals de Palau-saverdera
S08 - Estació de depuració d’aigües residuals de L’Escala
S09 - Estació de depuració d’aigües residuals de Torroella de Montgrí
S10 - Estació de depuració d’aigües residuals de Begur
S11 - Estació de depuració d’aigües residuals de Pals
A02 - Estació de tractament d’aigües potables de Tossa de Mar i de Lloret de Mar
S12 - Estació de depuració d’aigües residuals de Palamós
S13 - Estació de depuració d’aigües residuals de Castell-Platja d’Aro
S14 - Estació de depuració d’aigües residuals de Tossa de Mar
S15 - Estació de depuració d’aigües residuals de Lloret de Mar
S16 - Estació de depuració d’aigües residuals de Blanes

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Any document: 2022, Acció docum: Contractació, Actuació: servei visites guiades curs 22-23
v2, Núm. Exp:: 472, Núm. Exp:: 472, Núm. Exp:: 472

Informe: Informe Contractació servei visites
guiades curs 22-23 v2

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 230722 M9708-AV0CN-T7TG4 8BE3192BEFA203097ADA91726315E9642D65B49E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Codi per a validació: M9708-AV0CN-T7TG4
Pàgina 3 de 6

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- CCBRAVA - LLUÍS SALA, SA-Cap del Servei d'Abastament i Regeneració, de CONSORCI D'AIGÜES COSTA
BRAVA GIRONA. Signat 23/09/2022 07:23

ESTAT

SIGNAT
23/09/2022 07:23

L’objecte del contracte és la realització de les visites guiades a les instal·lacions de tractament
d’aigua de titularitat del Consorci d’Aigües, en les condicions definides en el catàleg
actualment vigent titulat “Visites guiades a les instal·lacions de tractament d’aigua del Consorci
de la Costa Brava” i que es pot descarregar de la pàgina web
(https://www.cacbgi.cat/es/activitats/visites-guiades-a-les-installacions-de-tractament-daiguadel-consorci-de-la-costa-brava/).
Existeixen dues tipologies de visita:



Visita convencional a una instal·lació de tractament d’aigua, amb una durada habitual
d’entre 1 i 2 hores.
Visita del cicle de l’aigua a Castelló d’Empúries, que integra la visita de l’ETAP, l’EDAR
i el sistema d’aiguamolls construïts d’Empuriabrava, amb una durada habitual d’entre
2 i 3 hores.

Cadascuna de les instal·lacions té un itinerari dissenyat per tal que les visites permetin
conèixer el funcionament de les instal·lacions amb un grau de seguretat molt elevat, sempre i
quan es respectin les indicacions donades tant pels responsables del servei de visites guiades
com pel personal de les respectives empreses explotadores de les instal·lacions. A aquest
efecte, l’empresa adjudicatària del servei haurà d’assumir les condicions relacionades amb
els temes de seguretat i salut que se li indiquin del Consorci d’Aigües i/o des de les respectives
empreses explotadores.
El període hàbil de visites al llarg de l’any s’allargarà fins el 15 de juliol de 2023, per adequarse en la major mesura possible al calendari escolar, amb un període addicional per cobrir
possibles necessitats de visites fora de l’època pròpiament docent.
L’empresa adjudicatària haurà de respectar i aplicar les mesures de protecció contra la
COVID-19 que hi hagi vigents en cada moment. En cas de requeriment d’interrupció de les
visites guiades, el format podrà derivar en sessions d’educació ambiental en les aules de les
escoles, que seran retribuïdes amb el preu unitari del concepte “Visites a una instal·lació de
tractament d’aigua, primer grup d’una visita”, que es detalla més endavant. En cas de situació
en la qual es prohibeixin tota mena d’activitats presencials, el Consorci d’Aigües quedarà
eximit de fer una retribució a l’empresa adjudicatària en concepte dels serveis no prestats.
El cost de la despesa de guiatge de grups provinents dels municipis consorciats serà pagat
pel Consorci d’Aigües segons les condicions que resultin d’aquesta licitació.
L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació d’atendre totes les visites que se sol·licitin per part
de grups provinents dels municipis consorciats, sigui quin sigui el nombre d’alumnes.
En cas de peticions de grups provinents de municipis no consorciats, l’empresa adjudicatària
del servei podrà atendre les citades demandes sota petició prèvia al Consorci d’Aigües per
part de l’escola interessada, que haurà de donar-ne la conformitat.
El Consorci d’Aigües es reserva la capacitat de fer directament els guiatges que estimi
oportuns i el d’aquells grups que per la seva particularitat així es requereixi (visites tècniques,
professionals, de grups de recerca, etc.). Igualment, el Consorci d’Aigües es reserva el dret
de suspendre temporalment les visites a aquelles instal·lacions en les quals s’hi efectuïn obres
que puguin afectar la seguretat dels visitants, avisant amb antelació a les escoles interessades
i a l’empresa adjudicatària.
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El material educatiu que el Consorci d’Aigües posa a disposició de l’adjudicatari del servei de
visites guiades és el següent:
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Conte “La Wahiva i l’aigua”, per als estudiants de cicle mitjà de primària (3er i 4rt)
Material educatiu “L'aigua a la ciutat” per al cicle superior de primària (5è i 6è) i primer
cicle d’ESO (1er i 2on)
Material educatiu “El viatge de l'aigua” per al segon cicle d’ESO (3er i 4rt)

S’haurà de lliurar una còpia en format paper del material corresponent al seu grup d’edat per
a cadascun dels visitants atesos a través d’aquest servei.
4. TERMINI
Es preveu un termini d’execució del contracte de 10 mesos a partir de la data de l’acceptació
de la seva notificació.
5. PRESSUPOST
El pressupost de licitació d’aquest contracte és de 14.340,00 €, que amb els 3.011,40 €
corresponents al 21% de l’IVA puja a 17.351,40 €, calculat en base a un total de 70 visites
repartides de la manera que es presenta més avall i d’acord amb els següents preus unitaris
màxims:
Preus màxims de licitació (IVA no inclòs)
 Visites a una instal·lació de tractament d’aigua, primer grup d’una visita: 200,00 €/grup
 Visites a una instal·lació de tractament d’aigua, resta de grups d’una mateixa visita:
180,00 €/grup
 Visites completes al cicle de l’aigua d’Empuriabrava, primer grup d’una visita:
250,00 €/grup
 Visites completes al cicle de l’aigua d’Empuriabrava, resta de grups d’una mateixa
visita: 230,00 €/grup
Previsió de visites i imports, €

Tipus

Primer grup
Resta de
grups dins
d’una
mateixa visita
Total

Període

Any 2022
(quart trimestre)
Any 2023
(fins 15 juliol)
Any 2022
(quart trimestre)
Any 2023
(fins 15 juliol)
-

Número de grups, n
Visita
Visita del cicle
convencional a
de l’aigua a
una instal·lació
Castelló
de tractament
d’Empúries
d’aigua

Import, €
Visita
convencional a
una instal·lació
de tractament
d’aigua

Visita del cicle
de l’aigua a
Castelló
d’Empúries

Total

10

4

2.000,00

1.000,00

3.000,00

20

8

4.000,00

2.000,00

6.000,00

4

2

720,00

460,00

1.180,00

18

4

3.240,00

920,00

4.160,00

52

18

9.960,00

4.380,00
IVA, 21%
Total amb IVA

14.340,00
3.011,40
17.351,40
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Imports màxims previstos per exercicis:




Any 2022: 4.180,00 €
Any 2023: 10.160,00 €
Total contracte: 14.340,00 €

El número de grups de visites i les seves tipologies és estimat, purament a efectes de càlcul
del pressupost total i de comparació de les ofertes que es rebin, i no genera cap compromís
del Consorci d’Aigües ni cap dret vers l’empresa adjudicatària.
7. OBSERVACIONS ADDICIONALS
L’adjudicatari elaborarà una avaluació de riscos, signada per tècnic competent, incorporant
les condicions que li indiqui el coordinador o tècnic de seguretat i salut del Consorci d’Aigües
i el tècnic en prevenció de riscos laborals de l’empresa explotadora de les instal·lacions.
Aquesta avaluació i la resta de documents que li siguin requerits hauran de ser elaborats i
presentats abans de l’inici dels treballs. Les despeses que es derivin d’aquesta activitat aniran
a càrrec de l’adjudicatari i es troben incloses al pressupost.
Signat electrònicament a Girona.
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ANNEX 1: INFORME DEL SERVEI DE VISITES GUIADES
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1. Data i hora de la visita
Dia:
Hora d’inici:
Hora de finalització:
2. Dades de la instal·lació visitada
Codi:
Nom de la instal·lació:
3. Dades de l’escola
Nom de l’escola:
Adreça:
Codi postal:
Població:
Adreça electrònica de contacte:
4. Dades de la visita
Nombre total d’alumnes / visitants:
Curs / nivell educatiu dels visitants:
Nombre de grups atesos durant la visita:
Nom i DNI del professor responsable del grup:
Nom i DNI de la persona en representació de l’empresa explotadora de la instal·lació visitada:
Nom i DNI dels monitors que atenen la visita, indicant qui actua com a responsable del servei:
1.
2.
3.
5. Material educatiu lliurat als alumnes / visitants (número d’exemplars):
 Conte “La Wahiva i l’aigua”
 Material educatiu “L'aigua a la ciutat”
 Material educatiu “El viatge de l'aigua”
6. Distàncies recorregudes per atendre el servei (a efectes del còmput d’emissions de CO2), km
totals de tots els vehicles d’aquest tipus emprats en aquesta visita: ...



Amb vehicles de gasolina:
Amb vehicles de gasoil:

7. Observacions i incidències

8. Signatures

El professor responsable del
grup

El responsable de la visita
per part de l’empresa
adjudicatària del servei de
visites guiades

El representant de l’empresa
explotadora de la instal·lació
visitada

