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PRIMERA MODIFICACIÓ
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE COMPLEMENTA EL PLEC
DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
GENERALS
APLICABLES
AL
CONTRACTE DEL SERVEI DE REDACCIÓ DE L’ ESTUDI DEL
POTENCIAL
DE
DESENVOLUPAMENT
TURÍSTIC
DELS
EMBASSAMENTS DEL PALLARS JUSSÀ.
1. Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present Plec la contractació del servei de redacció de
“L’Estudi del potencial de desenvolupament turístic dels embassaments del
Pallars Jussà”
Codi CPV que correspon és 75112100-5
Codi CPA que correspon és 70.22.11
2. Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del
contracte i la justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació són els
següents :




El Consell Comarcal del Pallars Jussà, té entre les seves funcions la
gestió de les accions del Projecte Treball a les 7 comarques. Pallars
Jussà 2016 aprovades pel SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)
Mitjançant la contractació per procediment obert es busca una millor
oferta de les empreses licitadores.

3. Documents Tècnics de referencia per al concurs
El servei, anteriorment esmentat, s’executarà d’acord amb la “ Memòria
Tècnica amb el títol “ESTUDI DEL POTENCIAL DE DESENVOLUPAMENT
TURÍSTIC DELS EMBASSAMENTS DEL PALLARS JUSSÀ” (annex 01).
Així doncs, serà d’obligat compliment les diferents prescripcions que
s’indiquen en l’annex 01 d’aquest Plec.
4. Pressupost de licitació
El pressupost de licitació de la contractació es fixa en la quantitat
màxima de SETZE MIL VUIT- CENTS euros # 16.800,00 € # (sense
IVA).
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Els licitadors hauran d’igualar en la seva oferta el pressupost de licitació.
En cap cas s’admetran baixes econòmiques sobre l’import de licitació.
5. Condicions per a presentar l’oferta
Caldrà presentar documentalment una oferta en sobre tancat, segons es
descriu en la clàusula 8 del PCAP.
6.

Valor estimat

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i
concordants del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, que
aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en endavant
TRLCSP, és SETZE MIL VUIT- CENTS euros #16.800,00€ # (sense
IVA).
7. Normativa
La licitació i execució del contracte es regirà pel TRLCSP, a més a més de la
normativa legal aplicable, pel present Plec, pel Plec de Clàusules
Administratives Particulars i pel Plec de Clàusules Administratives Generals
d'aplicació als contractes de serveis, aprovats pel Consell Comarcal del
Pallars Jussà.
8.

Execució del servei

L’empresa adjudicatària haurà de realitzar la totalitat dels treballs que es
descriuen en l’annex 01 d’aquest plec.
La data de finalització del servei, es fixa pel 31 de desembre de 2017.

9.

Objecte social

Les empreses licitadores hauran de tenir el següent objecte social relacionat
amb alguna de les següents activitats: Servei de Consultoria, redacció
d’estudis, plans estratègics, informes de desenvolupament turístic, etc.
10. Capacitat per a contractar
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Tal i com estableix l’article 54.2 del TRLCSP:
“Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato.”
L’article 67 del TRLCSP estableix que:
“La clasificación de las empresas se hará en función de su
solvencia, valorada conforme a lo establecido en los artículos
75, 76 y 78, y determinará los contratos a cuya adjudicación
puedan concurrir u optar por razón de su objeto y de su
cuantía. A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos
generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de
estos por categorías, en función de su cuantía”
Podran concórrer a aquesta licitació les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que es trobin en plena possessió de la seva
capacitat jurídica i d'actuació, i no estigui compreses en cap dels casos
d'excepció assenyalats en l'article 60 del TRLCSP.
D'acord amb l'article 75 del TRLCSP, no serà exigible la classificació dels
empresaris, per als contractes de serveis.
Condicions mínimes i medis d’acreditació de la solvència
11.
econòmica i financera i professional o tècnica
La solvència econòmica i financera i professional o tècnica mínima i els
mitjans d’acreditació són els que tot seguit s’indiquen:
A. Solvència econòmica i financera
S’haurà d’aportar la documentació següent:
Tal y como indica el TRLCSP en su artículo 75, la solvencia económica y
financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios
siguientes:
a) Declaracions apropiades de les entitats financeres.
b)

Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el
Registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a
presentar els comptes en Registres oficials podran aportar, com a
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mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament
legalitzats.
c)

Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el
volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del
contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en
funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari,
en la mesura en què es disposi de les referències d'aquest volum de
negocis.

Quan per raons justificades l’empresari no pogués facilitar les referències
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera
mitjançant qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada
com a suficient per l’òrgan de contractació.
B.

Solvència professional o tècnica

Tal com indica el TRLCSP en el seu article 78 en els contractes de serveis, la
solvència tècnica de l'empresari haurà de ser acreditada per un o diversos
dels mitjans següents a elecció de l'òrgan de contractació:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims
cinc anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat,
dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta
d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si escau,
aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de
contractació per l'autoritat competent.
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o
no en l'empresa, participants en el contracte, especialment els
encarregats de control de qualitat.
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades
per l'empresari per garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i
investigació de l'empresa.
d) Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del
personal directiu de l'empresa i, en particular, del personal
responsable de l'execució del contracte.
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e) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió
mediambiental que l'empresari podrà aplicar a l'executar el contracte.
f) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i la
importància del seu personal directiu durant els tres últims anys,
acompanyada de la documentació justificativa corresponent.
g) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es
disposarà per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual
s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent.
h) Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el
propòsit de subcontractar.
Igualment el licitador, podrà acreditar la seva solvència tècnica mitjançant
qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a
suficient per l’òrgan de contractació.
12. Criteris a tenir en compte en l’adjudicació del contracte
Puntuació total (màxim 14 punts) = puntuació de la millor oferta
1. Millor oferta econòmica/Millores aportades al Servei =10 punts.
(Criteri de valoració = automàtic)
Les millores s’hauran de concretar en un import econòmic (IVA exclòs), que
el licitador posarà a disposició dels Tècnics encarregats del seguiment del
servei per part del Consell Comarcal, que es destinarà a millores en l’abast
del Estudi.
La Direcció Tècnica del Consell Comarcal, decidirà la tipologia de treballs a
realitzar amb l’import corresponent a aquesta millora. En tot cas, sempre
seran destinades a treballs inclosos en el propi objecte del servei.
La puntuació corresponent per a cada oferta, serà la que resulti de
l'aplicació de la fórmula següent :
Criteri de Valoració: Automàtic. Aplicació de fórmula matemàtica:

Pi =

M i × 10
M max

On:
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Pi = La puntuació que correspon cada sol·licitant segons la
millora ofertada.
Pm = Puntuació màxima mencionada (10 punts)
Mi =% Millora econòmica individual de cada oferta respecte
al pressupost de licitació

M i = 100 ×

Import de la millora ofertada (M PEM )
Pressupost de la licitació (PEM CONTRACTE )

Igualment s’exclourà aquelles ofertes presentades l’import de la millora de
les quals superi el valor límit de temeritat que s’estableixi mitjançant el
criteri següent:

Aquests ítems de valoració, s’inclouran en el sobre 03 “Oferta
econòmica (millores )”, que serà avaluat mitjançant el criteri
automàtic
a)

CÁLCUL DEL LÍMIT DE TEMERITAT PARTICULAR:

S’estableix el límit de temeritat màxima = 7% del Pressupost base de
licitació.
Tl = 0,07 x 16.800,00 = 1.176,00 €
(Límit de temeritat calculat sobre la base imposable)
Si l’òrgan de contractació presumeix fonamentadament que la proposició no
pot ésser complerta com a conseqüència de què inclogui valors anormals o
desproporcionats, calculats de conformitat amb la fórmula anterior, es
donarà audiència al licitador que l’hagi presentat per tal que en justifiqui la
valoració i precisi les condicions de la seva oferta, i se sol·licitarà
l'assessorament tècnic del servei corresponent.
L’òrgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada pel licitador,
dels informes esmentats i de la proposta de la Mesa de contractació
resoldrà sobre la seva exclusió o no de la licitació.
2.- Anàlisis de la idoneïtat de les activitats previstes (0-4

punts) Criteri de valoració = Judici de valor

D’acord amb l’ANNEX 01 del Plec de Prescripcions Tècniques
“Memoria Tècnica referent al “ESTUDI DEL POTENCIAL DE
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DESENVOLUPAMENT
PALLARS JUSSÀ)

TURÍSTIC

DELS

EMBASSAMENTS

DEL

Metodologia i Activitats Previstes
PUNT 01
Estudi d’Experiències d’Èxit en l’aprofitament turístic d’embassament i
làmines d’aigua de zones de característiques similars. ( 0 – 1 punts)
Sobre aquest punt, caldrà concretar les accions que es duran a terme
respecte al següents punts
-

Anàlisis de informació publicada: Cal indicar les fonts d’anàlisis que
s’estudiaran, així com l’explicació de la metodologia utilitzada per
aquest anàlisis i la definició dels objectius previstos del anàlisis
anterior. (0 – 0,5 punts)

-

Contacte amb gestors d’embassaments: Caldrà indicar el nombre de
gestors amb els que es contactarà, indicant la seva localització
geogràfica, tipologia de gestor i procediment metodològic a seguir per
a la obtenció de dades i posterior interpretació del resultats.(0 – 0,5
punts)

PUNT 03
Entrevistes i sessions de treball amb destinacions de muntanya. (0–3
punts)
Sobre aquest punt, caldrà concretar la zona ones realitzarà la visita
tècnica.
Igualment caldrà dissenyar el pla de viatge amb la major concreció i
detall possible.
En la seva avaluació es tindrà en compte:
-

Zona escollida i similitud amb la realitat del Pallars Jussà. (0-0,5
punt)

-

Diversificació de les activitats convingudes e idoneïtat tècnica de les
mateixes. ( 0 -1,25 punt)

-

Qualitat general del viatge (0-1,25 punt)
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Aquests ítems de valoració, s’inclouran en el sobre 02
“Anàlisis Tècnic de l’Oferta”, que serà avaluat mitjançant el
criteri de Judici de Valor
13.

Comité d’Experts

L'article 150.2 del TRLCSP, estableix que donat que els criteris que
s'avaluen mitjançant judici de valor no superen el 50% no serà necessària
la constitució d'un comitè d'experts.
14. Assegurança de Responsabilitat Civil
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar el contracte d’una assegurança de
Responsabilitat Civil per un import mínim de 30.000 euros, fent expressa
constància del servei que prestarà l’empresa adjudicatària, i per tant del seu
risc inherent.
Tremp, Pallars Jussà, 24 d’abril de 2017

German Palacin Fornons
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pallars Jussà
Memòria Tècnica referent al “ESTUDI DEL POTENCIAL DE
ANNEX 01
DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DELS EMBASSAMENTS DEL PALLARS JUSSÀ”
Entre les activitats esportives i recreatives en el medi natural, les activitats
nàutiques conjuntament amb el senderisme i el cicloturisme, són les que
tenen un creixement més intens en els mercats de turisme actiu i de natura
dels països de l’OCDE, segons estudis de l’Organització Mundial del Turisme
i de l’ATTA (Adventure Travel TradeAssociation). També la pesca és una
activitat turística amb un creixement i especialització turística arreu
d’Europa, en zones costaneres i en zones d’interior que disposen de rius i/o
embassaments.
Un dels recursos que més identifica la comarca del Pallars Jussà és
l’existència d’embassaments que permeten un ús recreatiu d’aquestes
làmines d’aigua, tant a nivell de descoberta del seu entorn com de la
pràctica d’activitats lúdiques i esportives. Prova d’això és que fins i tot el
tren que connecta la comarca amb Lleida utilitza el nom comercial de “Tren
dels Llacs” per associar-los a la identitat d’aquest territori.
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En moltes zones de muntanya d’arreu d’Europa aquestes làmines d’aigua
són un recurs turístic de primera magnitud. Especialment a l’entorn dels
Alps es troben moltes iniciatives d’aquest tipus i s’han consolidat
destinacions turístiques vinculades als embassaments.
També a Catalunya hi ha iniciatives de dinamització turística dels
embassaments i làmines d’aigua i s’ha pogut comprovar el potencial que
genera aquest recurs, especialment a les temporades de primavera i estiu
en que l’interès per altres activitats de turisme actiu tenen menys
intensitat.
Alguns dels principals establiments d’allotjament del Pallars Jussà estan
situats a l’entorn d’aquests embassaments. Així mateix, una bona part de
les empreses d’activitats realitzen o voldrien portar a terme activitats en els
embassaments per ajudar a complementar la seva oferta de productes
turístics i arribar a nous nínxols de mercat.
En aquests últims anys, s’han anat fent una sèrie d’actuacions destinades a
posar en valor aquests recursos. Així el Consell Comarcal ha habilitat
senders al voltant dels embassaments. Primer es va obrir al públic l’itinerari
de 3,7kms que voreja l’embassament de Terradets, seguint el curs de la
carretera C-13, mentre que fa pocs mesos es va estrenar el camí que voreja
prop de 7 km de l’embassament de Sant Antoni entre Salàs de Pallars i La
Pobla.
Aquest itineraris han permès comunicar peatonalment diferents poblacions
com el poble de Cellers amb la zona habitada de l’estació, en el cas de
Terradets i la Pobla, Salàs i Sant Joan de Vinyafrescal, en el cas del camí de
l’embassament de Sant Antoni.
Aquests itineraris també han permès l’accés a peu a zones de bany molt
agradables d’aquests dos embassaments i que antigament només coneixien
els habitants de la zona, donant-les potencial turístic.
L’accés a aquests espais també es pot fer amb el tren donat que en els dos
casos les estacions del tren dels llacs connecten amb aquests senders.
Hi ha altres actuacions previstes a tenir en compte, especialment la millora
de la connectivitat de la presa de Sossís, actuació inclosa dins el projecte
GPSTourism presentat a la convocatòria INTERREG POCTEFA) que permetrà
ampliar l’oferta existent al Pallars Jussà, allargant la navegabilitat del riu
Noguera Pallaresa en 7kms i entraria fins a l’embassament de Sant Antoni,
el més gran del país, amb moltes possibilitats per desenvolupar i generant
un augment de les pernoctacions a Pobla de Segur i altres municipis de la
comarca.
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La utilització dels embassaments com a espais recreatius ben regulats i
ordenats possibilitaria la creació de nous productes (combinant per exemple
itineraris en piragua amb el Tren dels Llacs); provocaria una nova demanda
de perfils laborals vinculats a aquestes activitats nàutiques i, en definitiva,
augmentaria l’activitat turística a la zona a través d’un recurs molt identitari
d’aquest territori.
Cal però, disposar de mecanismes de planificació d’aquestes activitats a fi
que siguin sostenibles i s’integrin en tota l’estratègia turística de la
comarca, que té com un dels eixos fonamentals, posar en valor els recursos
locals per crear serveis turístics que generin noves oportunitats laborals així
com l’ampliació de la temporada turística.
Objectiu general
Analitzar el potencial de desenvolupament turístic dels embassaments i
làmines d’aigua de la comarca del Pallars Jussà i iniciar els treballs per
convertir aquests recursos en uns dels valors turístic de la comarca,
assegurant una gestió sostenible dels espais.
Objectius específics
• Conèixer experiències d’èxit en l’aprofitament turístic d’embassaments i
làmines d’aigua d’altres zones de característiques similars, que han
basat la seva gestió en la sostenibilitat de l’activitat turística.
• Analitzar productes turístics que estan comercialitzant entitats i operadors
de turisme actiu d’Europa vinculats a les activitats nàutiques en
embassaments, per veure quins criteris utilitzen per la seva configuració,
promoció i comercialització.
• Identificar mecanismes de gestió sostenible d’aquests espais i definir
quina estructura tècnica és necessària per gestionar aquests espais de
manera eficient.
• Desenvolupar un pla d’acció consensuat amb els actors representatius del
territori interessats en potenciar aquestes activitats.
Metodologia i activitats previstes
1. Estudi d’experiències d’èxit en l’aprofitament turístic d’embassaments i
làmines d’aigua de zones de característiques similars.
Aquest estudi es portarà a terme a través de la combinació de fonts
primàries i secundàries. S’analitzarà la informació publicada en diversos
mitjans de comunicació i publicacions de recerca vinculada a
l’aprofitament i la gestió sostenible d’embassaments i làmines d’aigua,
com a fas prèvia.
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S’establirà contacte amb gestors d’alguns embassaments que es
considerin bons referents en la compatibilització de la gestió sostenible
amb l’activitat turística en aquests espais, analitzant els sistemes de
gestió que han desenvolupat i les problemàtiques que s’han produït.
2. Anàlisi de productes turístics d’entitats de promoció i operadors de
turisme actiu europeus vinculats a les activitats nàutiques en
embassaments i làmines d’aigua.
Aquesta anàlisi comptarà amb una mostra de 15-20 productes d’entitats
i operadors de turisme actiu de diversos països europeus, per entendre
com estan configurats aquests productes (durada, preu, activitats
incloses, públic objectiu, ...) així com les estratègies de promoció i
comercialització que porten a terme. Inclourà un apartat de conclusions
– recomanacions per la creació de productes turístics vinculats a les
activitats nàutiques en embassaments.
3. Entrevistes i sessions de treball amb destinacions de muntanya que
tinguin una experiència dilatada amb l’aprofitament turístic dels
embassaments i en la sostenibilitat de les activitats.
Es complementarà amb una visita tècnica de 2-3 dies a una de les zones
que per les seves característiques sigui més similar a la situació de la
comarca del Pallars Jussà. En aquesta visita participaran 5 persones,
entre representants del Consell Comarcal, del sector empresarial i de
l’equip tècnic.
4. Pla d’acció consensuat amb els actors més representatius del territori que
estan interessats en posar en valor i potenciar l’activitat turística
sostenible en els embassaments de la comarca.
El Pla d’acció consistirà en full de ruta on s’establiran les accions a
desenvolupar, la priorització de les mateixes, els actors encarregats de
cada acció, el pressupost necessari i el calendari de treball per
implementar-lo.
Termini d’execució
Des de la data de contractació fins el 31 de desembre de 2017.
Resultats esperats i productes a lliurar
-

Estudi d’experiències en l’aprofitament turístic d’embassaments i làmines
d’aigua de zones de característiques similars.

-

Informe de les entrevistes realitzades amb gestors d’embassaments per
conèixer les seves estratègies i mecanismes de gestió sostenible.
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-

Anàlisi de 15-20 productes turístics d’entitats i operadors de turisme
actiu europeus vinculats a les activitats nàutiques en embassaments i
làmines d’aigua.

-

Manual per a la creació de productes turístics vinculats a les activitats
nàutiques en embassaments, dirigit a les empreses turístiques de la
comarca.

-

Informes de les reunions amb les destinacions visitades

-

Informe de la visita tècnica realitzada a una zona europea que pugui
servir de referència

-

Document de Pla d’acció per posar en valor i potenciar l’activitat turística
sostenible en els embassaments de la comarca.

Indicadors
-

Nombre d’experiències d’èxit analitzades vinculades a l’aprofitament
turístic d’embassaments i làmines d’aigua de zones de característiques
similars.

-

Nombre de productes turístics analitzats dels principals operadors de
turisme actiu europeus analitzats

-

Apartats del manual per a la creació de productes turístics vinculats a les
activitats nàutiques en embassaments, dirigit a les empreses turístiques
de la comarca.

-

Entrevistes i contactes mantinguts amb gestors de les experiències

-

Entitats que es contacten amb motiu de la visita tècnica realitzada

-

Accions previstes en el Pla d’acció

Pressupost

TOTAL
IVA 21%
TOTAL IVA inclòs

16.800 €
3.528 €
20.328 €
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