CONSULTA DE MERCAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT
D’UNA METODOLOGIA D’AVALUACIÓ EN L’ÀMBIT DEL PATRIMONI CULTURAL I EL
SERVEI D’AVALUACIÓ D’ACTUACIONS DE RESTAURACIÓ I DE MILLORA DE LES
CONDICIONS DE VISITA DE LA CARTOIXA D’ESCALADEI

1.- ENS CONVOCANT
Direcció General de Pressupostos del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda.

2.- FINALITAT DE LA CONSULTA PRELIMINAR
Informació preliminar
El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, en endavant VEH, de la
Generalitat de Catalunya disposa d’un fons de recursos pressupostaris, en endavant
PROAVA, destinat a co-finançar la contractació de serveis d’avaluació de polítiques
realitzades per part dels departaments i entitats del sector públic de la Generalitat de
Catalunya.
La finalitat d’aquest fons és la de contribuir a la institucionalització i sistematització de la
pràctica d’avaluació de polítiques públiques en el conjunt del sector públic de la Generalitat
de Catalunya, a fi de facilitar informació rigorosa i objectiva per a la presa de decisions i major
transparència en l’acció pública.
Els Departaments i entitats del sector públic de la Generalitat van presentar les seves
propostes per poder ser beneficiaris d’aquest fons durant el mes de juliol de 2019, i actualment
el VEH n’està realitzat la selecció per tal de determinar quines d’aquestes seran les
seleccionades per a ser co-finançades mitjançant aquest fons. L’execució d’aquesta selecció
comporta la necessitat d’obtenir certa informació sobre determinats aspectes tècnics i
econòmics de les futures licitacions dels serveis d’avaluació de polítiques públiques a
contractar pels Departaments o entitats del sector públic que resultin beneficiàries d’aquest
fons, per tal de poder definir en nombre de propostes co-finaciables amb el fons existent. És
per això, que aquesta consulta es promou des del VEH i no des del propi Departament o
entitat del sector públic, que seran qui, en cas de resultar adjudicatàries d’aquest fons,
realitzaran la licitació del contracte en qüestió.
Introducció
Un problema recurrent en l’avaluació de polítiques i programes en l’àmbit cultural són les
dificultats metodològiques per afrontar la definició dels impactes i resultats, i sobretot, la
valoració quantitativa o qualitativa d’aquests impactes. Aquests problemes són també
compartits pel que fa a l’àrea específica de la gestió i conservació del patrimoni, en què els
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esforços de manteniment i restauració, a més dels de valorització i difusió, ocupen una posició
molt destacada dintre de les actuacions i les despeses.
En tractar-se d’intervencions amb múltiples objectius, no sempre concrets, mesurables i
d’impacte immediat, i donada la naturalesa intangible de molts dels seu resultats, es detecta
la necessitat de guies metodològiques clares i relativament exhaustives que permetin afrontar
les avaluacions, tant ex-ante com in-itinere i ex-post, en un ampli ventall de possibles
actuacions.
Dins el marc del PROAVA el Departament de Cultura va presentar una proposta per a
desenvolupar una metodologia d’avaluació de les polítiques en l’àmbit del patrimoni cultural,
com també la seva aplicació a un cas concret d’intervenció en marxa, com és el cas d’unes
actuacions concretes d’inversió en restauració i de millora de les condicions de visita de la
Cartoixa d’Escaladei.
Aquest conjunt monàstic constitueix un dels clars atractius turístics de la comarca del Priorat,
i reuneix actius tant culturals com naturals, en estar enclavada en una vall de la serralada del
Montsant. Les intervencions en marxa, en concret, s’emmarquen també en el projecte de
candidatura “Priorat-Montsant-Siurana, paisatge agrícola de muntanya mediterrània” a la
Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Per poder desenvolupar una avaluació, de tipus econòmica (anàlisi cost-benefici) i partint de
les línies metodològiques desenvolupades prèviament, es compta amb informació
desagregades sobre els costos de les intervencions en marxa; com també dades en relació
als visitants, a més d’altra informació en possessió del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

3.- OBJECTE DE LA CONSULTA PRELIMINAR
L'objecte d’aquesta consulta preliminar és aconseguir informació relativa als diferents
aspectes que caldria considerar per tal de desenvolupar, d’una banda, una guia
metodològica que defineixi els principals elements i aproximacions tècniques a considerar
en les avaluacions econòmiques en l’àmbit de les polítiques de patrimoni cultural; i, de
l’altra, una aplicació concreta d’aquesta metodologia en una avaluació econòmica (anàlisi
cost-benefici) d’un conjunt d’intervencions de restauració patrimonial i millora de les
condicions de les visites en marxa dintre de la Cartoixa d’Escaladei.
La guia metodològica a ser desenvolupada hauria de comprendre un conjunt exhaustiu dels
principals aspectes a valorar en aquest tipus d’avaluacions i els corresponents criteris de
valoració; metodologies alternatives de quantificació i monetització dels possibles costos i
beneficis associats a intervencions en l’àmbit de patrimoni cultural, i possibles indicadors a
calcular o desenvolupar en el futur. L’objectiu és definir línies generals i alternatives
metodològiques que siguin útils i de fàcil aplicació en futures avaluacions econòmiques sobre
gestió i conservació del patrimoni cultural, tant ex-ante com in-itinere i ex-post.
Pel que fa a la segona part del treball, consistiria en un exercici d’aplicació d’aquesta
metodologia desenvolupada a un cas concret d’intervenció actualment en marxa: unes
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inversions en restauració i millores en les condicions de les visites en la Cartoixa d’Escaladei.
Aquest treball es plasmaria en una avaluació cost-benefici d’aquesta intervenció pública, fent
ús dels preceptes de la guia metodològiques desenvolupada prèviament.

4.- METODOLOGIA I CONDICIONS DE LA CONSULTA
Aquesta consulta és oberta, i hi poden participar en la mateixa tots els operadors econòmics
interessats.
La no participació en aquesta consulta no suposarà cap desavantatge per als futurs licitadors
i alhora, tampoc constitueix una obligació ni un compromís de licitar. Qualsevol despesa
vinculada a aquesta serà a càrrec dels participants.
Termini de participació: el termini per participar en aquesta Consulta finalitzarà el dia 13 de
desembre de 2019
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, en aquesta
Consulta es garanteix el compliment dels principis de transparència, no discriminació i igualtat
de tracte i en cap cas, aquesta consulta podrà comportar cap avantatge respecte de
l’adjudicació del contracte per a les empreses que hi hagin participat.
La consulta es dura a terme en la forma següent:
1.

L’objecte de la consulta es publicarà al perfil del contractant allotjat a la Plataforma de
serveis de contractació pública amb el propòsit de què tots els possibles interessats
puguin tenir-hi accés per a poder realitzar aportacions.

2.

Dins el termini que s’ha especificat, els participants podran fer arribar les seves
solucions, amb el contingut que s’especifica a l’apartat 5.

3.

Les
solucions
es
podran
fer
avaluacioeconomica.eco@gencat.cat

4.

Per a qualsevol dubte en relació amb la Consulta, els interessats podran sol·licitar
informació per escrit adreçant un correu a avaluacioeconomica.eco@gencat.cat

5.

Finalitzada la consulta, l’ens convocant elaborarà i publicarà en el seu perfil un informe
amb les dades sobre les entitats que han participat en la consulta i de les respostes
obtingudes.

arribar

al

correu

electrònic

En cap cas durant el procés de consultes es podran revelar als participants les solucions
proposades pels altres participants.
Finalitzada la consulta, es podran divulgar les solucions i la definició de les especificacions
de les propostes, però en cap cas es podrà revelar cap informació tècnica o comercial que
hagi estat facilitada pels participants i que aquests hagin designat com a confidencial.
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Així mateix, es garanteix el compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i alhora el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

5. CONTINGUT DE LES SOLUCIONS PROPOSADES PELS PARTICIPANTS EN LA
CONSULTA
El contingut de les propostes a presentar és el següent:
5.1 Dades bàsiques
Nom de l’entitat:
Adreça:
Tipus d’Organització (PIME, gran empresa, cooperativa, consorci...):
Persona de contacte:
Telèfon:
Correu electrònic:
5.2 Contingut de la proposta de solució
Els participants en la consulta hauran de respondre a les qüestions següent:
1. Coneix d’altres referències i/o exemples nacionals i internacionals en els que s’hagin
avaluat aspectes similars?
2. Quins aspectes considera que s’haurien de tenir en compte pel que fa a la matèria
objecte d’avaluació?
3. Quines dades i procediments d’obtenció d’informació considera que serien
necessàries per poder fer aquesta avaluació?
4. Quins elements tecnològics serien necessaris?
5. Quin durada estimada considera necessària per a l’execució d’aquests treballs?
6. Quin cost aproximat podria tenir el desenvolupament de la solució que proposa? Quins
elements s’han valorat per elaborar aquest pressupost?
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