
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES CONTRACTE DE SERVEIS PER ALS 
“TREBALLS DE GUIATGE DE VISITANTS A DIVERSOS MONUMENTS DEL 
BERGUEDÀ” a adjudicar mitjançant procediment obert 

 

El present Plec de Prescripcions Tècniques té la finalitat de descriure els treballs a 
desenvolupar i enumerar els aspectes que han de ser objecte de contractació. 

Defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base 
per a la realització dels treballs a fi de garantir-ne la qualitat. 

 

1 DEFINICIÓ DEL CONTRACTE 
 

1.1 OBJECTE DEL CONTRACTE 
L’objecte de la contractació és coordinar l'execució de les tasques de visita guiada i 
promoció dels monuments següents: 

 

1. Església de Sant Quirze de Pedret, Berga-Cercs (Berguedà). Propietat de 
l'Ajuntament de Berga. Restaurada pel Servei Patrimoni Arquitectònic Local 
en dues campanyes (1959-1964 i 1989-1995). Edifici bastit entre els segles 
IX i X, amb aportacions d'època romànica. Conté la reproducció d'importants 
pintures murals dels segles X i XII. No té culte regular. Des del 1995 i de 
manera regular s’hi fan treballs de manteniment. 
 

2. Església de Sant Vicenç de Rus, Castellar de n’Hug (Berguedà). Propietat 
del bisbat de Solsona. Restaurada per l'SPAL entre 1983 i 1988. Edifici bastit 
entre el segle XII sobre restes altomedievals. Conté pintures murals del gòtic 
lineal i reproducció de pintures murals del segles XII. No té culte. S’hi duen a 
terme treballs de manteniment de manera regular. 
 

3. Església de Sant Vicenç d'Obiols, Avià (Berguedà). Propietat del bisbat de 
Solsona. Restaurada per l'SPAL entre 1959 i 1962. Edifici bastit entre els 
segles X i XII sobre restes altomedievals, possiblement visigòtiques. 
L'església, seu de la parròquia homònima, té culte ordinari. S’hi duen a terme 
treballs de manteniment de manera regular. 
 

4. Monestir i església de Sant Llorenç prop Bagà, Guardiola de Berguedà. 
Propietat del bisbat de Solsona. Restaurat per l'SPAL des de 1982 i fins al 
2008. Edifici bastit entre el segle X i XII, que es va ensulsiar parcialment el 
1428. L'església té culte esporàdic i és escenari de les Nits Musicals de 
Guardiola (agost) i de congressos i exposicions. El conjunt constituirà un dels 
equipaments públics fonamentals del municipi i de la subcomarca. 

 

5. Església de Sant Sadurní de Rotgers, Borredà (Berguedà). Església 
romànica dels segles XI i XII.  Propietat del Bisbat de Vic. Restaurada per 
l’SPAL entre 2000 i 2001. L’SPAL té cura del manteniment i de la visita 
guiada des del 2003. 

 



6. Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, Gironella (Berguedà). Edifici protegit com 
a bé cultural d'interès local, construït com a residència dels propietaris de 
la colònia tèxtil Viladomiu Nou. L’edifici s’estructura en planta baixa i pis, de 
planta rectangular precedit per un petit jardí. La façana principal està 
orientada a ponent i la coberta és a quatre aigües amb teula àrab amb un cos 
sobresortint de perfil poligonal amb barana balustrada de pedra que 
coincideix amb l'escala senyorial. A llevant trobem una galeria porxada que 
domina la vista del riu i de la fàbrica. Per la seva estructura és semblant a 
una gran masia amb galeries, que consta de tres cossos -el central més 
ample que els laterals- i una sala central al pis. Igual com la fàbrica i 
l'església de la colònia, l'edifici de la torre és fet amb pedra calcària, que 
obtenien de les pedreres obertes a tocar del Llobregat 

 

 

1.2  ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

 

1.2.1- La visita guiada 

La visita guiada als sis monuments es farà d'acord amb un horari que contempla les 
visites ordinàries.  

Pels 20 mesos de contracte s’haurà d’obrir un mínim de 3.700 hores pel total dels 6 
recursos a repartir entres dissabtes, diumenges i festius i a distribuir segons l’horari 
proposat per l’empresa però dins la franja de 10 a 20h. L’horari d’obertura de cada 
recurs haurà de tenir un mínim de 3h consecutives.  

Els dies 1 i 6 de gener i 25 i 26 de desembre els recursos romandran tancats. 

Els horaris d’obertura s’hauran d’aprovar i mantenir durant els 20 mesos del contracte.  

Durant aquests horaris, les visites es faran guiades ja sigui en individuals o en grups. 
Es podran estipular els horaris d’inici de cada visita per agrupar els visitants. 

La durada de la visita serà com a mínim de 30 minuts en totes les esglésies, excepte 
el Monestir de Sant Llorenç i Sant Quirze de Pedret que serà de quaranta-cinc minuts. 

La visita a la Torre de l’Amo tindrà una durada mínima d’una hora (incloent 
audiovisual). 

En el cas de les visites amb grups concertats, caldrà proporcionar un guia per cada 25 
persones o fracció. 

 

Visites extraordinàries 

Fora dels horaris ordinaris es convindran entre els interessants i l’empresa 
adjudicatària. Les visites es faran d’acord amb el preu fixat (que s’esmenta a 
continuació). 

L’empresa adjudicatària haurà de respondre a totes les peticions de visites 
extraordinàries i facilitar la seva realització en tots els casos, llevat que una causa de 
força major justificada ho impedeixi. 

Totes les visites extraordinàries es faran guiades. 



La durada de la visita serà com a mínim de 30 minuts en totes les esglésies, excepte 
el Monestir de Sant Llorenç i Sant Quirze de Pedret que serà de quaranta-cinc minuts. 

La visita a la Torre de l’Amo tindrà una durada mínima d’una hora (incloent 
audiovisual). 

Caldrà proporcionar un guia per cada 25 persones o fracció. 

L’empresa adjudicatària no cobrarà cap import extra fora de l’import del contracte pel 
que fa a la realització de visites extraordinàries tot i que sí es comptabilitzaran en 
relació als trams de facturació d’entrades (que s’esmenten a continuació).  

 

Activitats extraordinàries en els espais (no visites): 

Es podran realitzar amb prèvia autorització de l’ADB que valorarà la idoneïtat de 
l’activitat proposada.  

El preu a cobrar en aquests casos anirà d’acord amb les taxes aprovades en cada cas 
i serà  l’ADB qui gestionarà el permís i qui cobrarà directament la taxa en qüestió (ex. 
casaments, concerts, teatre....) d’acord amb les activitats autoritzades per cada 
ajuntament. 

Els actes aprovats per l’Agència: seran aquells que, fruit d’una demanda municipal, 
no puguin ser entesos com a visita extraordinària, i són susceptibles de generar un 
cost a l’empresa de guiatges per a la custòdia i obertura d’un monument. Aquests 
actes han de tenir caràcter cultural per tal que siguin assimilables a la naturalesa del 
monument. 

Per a la realització d’aquests actes caldrà l’aprovació de l’Agència, qui cercarà els vist-
i-plau necessaris en funció de cadascun d’ells. 

L’empresa adjudicatària no cobrarà cap import extra fora de l’import del present 
contracte pel que fa a l’obertura dels espais quan sigui requerit per una activitat 
extraordinària proposada per ADB. 

Si és l’empresa adjudicatària qui proposa l’activitat (i després d’obtenir l’autorització de 
l’ADB) serà aquesta qui definirà el preu de la mateixa i qui es quedarà amb l’import 
íntegrament. 

 

Requisits empresa adjudicatària: 

Titulació acadèmica dels guies: Hi ha d’haver una persona de l’empresa que sigui 
titulada en història o història de l’art o arqueologia. 

L’empresa ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries i SS i disposar de la 
llicència d’activitats, disposar d’assegurances pertinents (RC i accidents). 

L’empresa haurà d’acreditar que tots els guies estan degudament contractats. 

S’haurà de disposar de material publicitari dels altres recursos turístics de la comarca. 

S’haurà de passar (i pagar) el SICTED per part de l’empresa. 



S’haurà de participar en les taules de treball de cultura a nivell comarcal i també ser a 
la CRB, en el carnet cultura, en els multitiquets i en altres eines de promoció que es 
puguin crear durant l’any en curs. 

S’haurà de participar en la comissió de seguiment i aportar tota la informació referent a 
les visites realitzades. 

 

Preus de les visites: 

Pel servei de visita guiada, l’ADB cobrarà –per mitjà de l'empresa de serveis 
adjudicatària– uns preus regulats per les taxes vigents, oportunament aprovats i 
ratificats amb caràcter anual pels òrgans corporatius corresponents.  

El cobrament de les entrades ordinàries i extraordinàries es repartirà segons els 
següents intervals: 

Fins a 5.000 visitants anuals, el cobrament serà íntegrament per l’ADB. A partir d’aquí:  

 

1) Tram de 5000 a 7500 visitants el 25% serà per l’empresa adjudicatària i el 75% 
per l’ADB 

2) Tram de 7500 a 10.000 visitants el 50% serà per l’empresa adjudicatària i el 
50% per l’ADB 

3) A partir de 10.000 visitants el 100% serà per l’empresa adjudicatària  
 

Els tiquets venuts es liquidaran mensualment amb l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà.  

Pel que fa als trams es farà la liquidació a finals d’any. 

L’ADB imprimirà els tiquets de les entrades per a cada recurs i les facilitarà a 
l’empresa gestora.   

 

Entrada ordinària adult: 3 euros 

Entrada reduïda: 2 euros  

aplicable a:  

‐ AAVV 
‐ Central de reserves del Berguedà 
‐ Majors de 65 anys  
‐ Nens de 7 a 12 anys 
‐ Portadors del carnet d’estudiant o de docent o  
‐ Carnet Tr3sC 
‐ Altres promocions (allotjats al Berguedà...) 

 

Gratuït per: 

‐ Escoles i instituts del municipi 
‐ Nens de 0 a 6 anys  
‐ Portadors del carnet Super 3.  



‐ Residents al municipi del monument 
 

Entrades extraordinàries (fora de l’horari d’obertura):  

Un preu mínim de 30 euros (a partir de 15 persones es cobrarà 2 euros per persona). 

Els professors o guies acompanyants de grups no paguen entrada. 

Els preus es mantindran fins que no s’aprovi una revisió. 

 

Preus de les visites a la Torre de l’Amo: 

Entrada ordinària adult: 6 € 

Entrada reduïda: 4 € 

aplicable a:  

‐ AAVV 
‐ Central de reserves del Berguedà 
‐ Majors de 65 anys  
‐ Nens de 7 a 12 anys 
‐ Portadors del carnet d’estudiant o de docent o  
‐ Carnet Tr3sC 
‐ Altres promocions (allotjats al Berguedà...) 

 

Gratuït per: 

‐ Escoles, instituts del municipi 
‐ Nens de 0 a 6 anys  
‐ Portadors del carnet Super 3.  
‐ Residents al municipi del monument 

 

Entrades extraordinàries (fora de l’horari d’obertura):  

Un preu mínim de 60euros (a partir de 15 persones es cobrarà 4 euros per persona) 

Els professors o guies acompanyants de grups no paguen entrada. 

Els preus es mantindran fins que no s’aprovi una revisió. 

 

Els idiomes de la visita guiada 

L’idioma en el qual es desenvoluparà la visita guiada serà el català i/o el castellà, en 
funció de l’idioma del visitant. 

Segons el que s’especifica en el punt 1.11.b del PCAP respecte al coneixement 
d’idiomes, aquest fet es valorarà en allò que contempla l’esmentat punt del PCAP. 

 

La formació dels guies 



A banda de la formació necessària especificada en aquests plecs i en els Plecs de 
Clàusules Administratives Particulars que regeixen aquest contracte, els guies rebran 
una formació dels continguts de la visita guiada per part de l’ADB.  

El contingut de la visita guiada 

El contingut de la visita guiada vindrà definit per allò que l’empresa adjudicatària 
defineixi en el punt 1.11.b del PCAP respecte la proposta metodològica del guiatge, 
avalat i aprovat per l’Agència, i amb la incorporació d’aquelles consideracions que 
l’Agència consideri oportunes per transmetre el contingut del monument restaurat. 

L’empresa adjudicatària es podrà reservar el dret d’admissió dels visitants que no 
reuneixin les condicions oportunes o presentin un comportament inadequat. 

 

1.2.2- El cobrament d’entrada 

Seran les taxes aprovades per al període comprès entre juny 2016 i 2017 (ambdós 
inclosos), i que es mantindran fins que no se n’aprovi la corresponent revisió. A l’efecte 
es comunicaran aquestes taxes i les seves modificacions. 

 

1.2.3- El manteniment 

L’empresa adjudicatària del servei objecte de la contractació restarà obligada a complir 
amb tot allò que li indiqui l’Agència, així com a vetllar per l’estricte compliment dels 
horaris i calendari que s’estipulin, procedint a solventar de manera immediata 
qualsevol circumstància que tingui repercussió en l’atenció als visitants. Donarà 
immediat avís a l’autoritat competent i a la persona responsable de l’Agència de 
qualsevol incidència, anomalia, o situació d’emergència detectada en relació amb el 
servei. 

L’empresa adjudicatària del servei de guiatge es compromet a custodiar de manera 
especial les claus d’accés al recinte, no cedint cap còpia de les mateixes, sota cap 
concepte, a cap persona ni entitat, sense autorització expressa per escrit de l’Agència 
de Desenvolupament del Berguedà. 

Així mateix es compromet a mantenir el recinte en condicions aptes per a la visita 
pública, efectuant el buidatge periòdic de papereres i la recollida puntual de brossa 
dipositada en el recorregut obert al públic. 

El manteniment de les instal·lacions i edificacions dels monuments en bon estat per 
donar un bon servei de guiatge als visitants, inclou el següent: 

- Neteja ordinària i extraordinària dels recintes exteriors i l’entorn més proper dels 
monuments consistent en la tallada d’herbes, de gespa i l’acondiciament dels 
parterres etc. amb la periodicitat adaptada als períodes estival i hivernal que 
permeti un estat de cura continuada i d’eficàcia en el rendiment dels treballs.  

- Substitució o reparació de les tanques que delimiten el recinte de protecció  de les 
edificacions (freqüent després d’episodis de ventades fortes al monestir i església 
de Sant Llorenç prop Bagà i altres). 

- Neteja periòdica de la pols del paviment de l’interior de les edificacions i mobiliari 
accessible, incloent-hi la neteja, amb menor freqüència, dels elements 
arquitectònics (bigues de fusta de sostre, cornises, vidres, etc.) mitjançant l’ús de 



bastides o plataformes auxiliars que permetin accedir a les zones elevades, en 
condicions de seguretat.  

- Col·locació i retirada de les peces ornamentals i de mobiliari del tipus: moquetes, 
cadires, expositors, etc., situades a l’interior i a l’exterior dels edificis que 
responguin a peticions de l’ADB.  

- Substitució d’aparells elèctrics, bombetes, focus i qualsevol altre desperfecte que 
es detecti en les instal·lacions generals dels monuments i que es derivin de l‘ús 
relacionat amb la visita pública. 

- Activació periòdica del generador de llum i comprovació de plaques fotovoltaiques, 
així com el funcionament de les campanes-rellotge de l’Angelus, de l’església de 
Sant Quirze de Pedret (Cercs). 

- Comprovació de les plaques fotovoltaiques i estat de les bateries a Rotgers 
(Borredà). 

- Funcionament correcte de l’ascensor i aparells d’audiovisuals, megafonia, 
ordinadors, cabines sanitàries, etc. del monestir i església de Sant Llorenç prop 
Bagà, i de la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou. 

- Gestió del control ordinari de l’estat dels edificis, i exterior i entorn dels mateixos.   
 

 

1.2.4.- La Difusió 

L’empresa adjudicatària es compromet a fer constar el nom i/o logo de l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà (pàgina web, material imprès, merchandising...) i 
aquest haurà de ser validat per l’Agència, i alhora l’Agència podrà incloure tots i cada 
un dels logos que consideri convenients per tal de donar compliment a subvencions. 

L’ADB anualment s’ocuparà de fer promoció dels monuments a través de canals on i 
off amb una despesa anual màxima de 6000 euros. Tot reservant-se el dret a emprar 
els citats recursos si sorgeix tot imprevist. 

 

1.2.5.- Despeses 

La propietat o seu el titular assumirà totes les despeses derivades del manteniment 
dels edificis. 

L’empresa adjudicatària s’ocuparà de totes les despeses derivades de l’explotació i del 
manteniment ordinari dels monuments (ex. benzina generador, recanvis neteja, bosses 
escombraries, paper de wàter...). 

En el cas de la Torre de l’Amo, el propietari assumirà les despeses de llum, aigua i 
escombraries.  

També seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses del procés de contractació 
(publicitat concurs) amb un límit màxim de 600 euros.  

 

Berga, 4 d’abril de 2016 


