Núm. Exp. CCTA: T7C-06/18 Accions 21.01 i 21.02
Núm. Exp. SOC: SOC033/18/00006
Convocatòria: Resolució TSF/1868/2018

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAURAN DE REGIR EN LA
CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
DEL SERVEI
”ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DEL
SUBSECTOR OLEÍCOLA DE LA TERRA ALTA”, DEL CONSELL COMARCAL DE
LA TERRA ALTA.

LOT
Lot 1
Exp. Núm:
T7C – 06/18
Acció. 21.01

ACCIÓ
“Assessorament tècnic per a la millora de la
qualitat de l’oli d’oliva verge extra de la varietat
empeltre de la Terra Alta”

Lot 2
Exp. Núm:
T7C – 06/18
Acció. 21.02

CPV
71356200-0.
Serveis
d’assistència
tècnica
71356200-0.

“Programa de suport en la comercialització de l’oli
d’oliva verge extra prèmium de la Terra Alta”

Serveis
d’assistència
tècnica

Abril 2019

1

C/Bassa d’en Gaire, 1 • 43780 – Gandesa •Tel. 977 420 018 • consellcomarcal@terra-alta.cat • www.terra-alta.cat

Lot 1: “Assessorament tècnic per a la millora de la qualitat de l’oli d’oliva verge
extra de la varietat empeltre de la Terra Alta”

Clàusula 1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’acció que es proposa desenvolupar que es denomina “Assessorament tècnic per a la
millora de la qualitat de l’oli d’oliva verge extra de la varietat empeltre de la Terra Alta”,
d’acord amb les condicions establertes al plec de clàusules administratives particulars i
el plec de prescripcions tècniques.
El Consell Comarcal de la Terra Alta des del projecte “Treball a les 7 comarques” ,
Terra Alta Més, impulsa serveis i accions les quals s’engloben en tres línies
estratègiques amb els seus objectius generals, que són les següents;
[L1]. Participació ciutadana i foment a la cooperació.
Objectiu general: Organitzar i planificar el desenvolupament econòmic del
territori en base a la cooperació público – privada.
[L2]. Dispositiu d’atenció i suport a les persones EIXAM.
Objectiu general: Acompanyar a les persones desocupades per trobar feina i
conèixer les necessitats de les empreses quant a ocupació.
[L3]. Suport al teixit productiu.
Objectiu general: Millorar la competitivitat de les empreses per a la generació
d’ocupació digne.
Aquesta acció s’emmarca dins de la línia estratègia 3, programa 3.2. Agroalimentari i
Projecte 3.2.2 Sector oleícola.
1.1 Objectiu general
Millorar la qualitat de l’oli d’oliva verge extra de la varietat local empeltre per tal
d’introduir-lo en nous mercats més sofisticats.
1.2 Objectius específics i actuacions
 Millorar la qualitat dels olis que es produeixen; caracteritzar-los per adequarlos a nous mercats, conèixer les característiques organolèptiques dels olis
actuals, detectar defectes i elaborar propostes de millora i optimitzar la
producció de l’almàssera.
 Millorar la professionalització de les entitats elaboradores i envasadores
mitjançant les assistències tècniques proposades.
 Definir l’estratègia comercial més adequada segons les característiques de l’oli
i l’almàssera.
Per tal d’aconseguir els objectius previstos del projecte, el contingut de les actuacions
a dur a terme amb l’execució de l’acció es divideixen en les següents fases;
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Fase I: Assistència tècnica individualitzada en la millora de la qualitat de l’oliva.





Auditar les finques de les entitats productores per conèixer el seu estat i la
gestió realitzada.
Fer un seguiment de la maduració de l’oliva per determinar el moment òptim
d’inici de collita.
Analitzar el rendiment de les olives i determinar-ne el potencial sensorial.
Assessorament individualitzat en la gestió de les finques per millorar la seva
producció.

Fase II: Assistència tècnica individualitzada en la millora de la qualitat de l’oli.


Cas 1: Empreses elaboradores amb almàsseres pròpies. Visitar els molins en
plena campanya per realitzar el següent programa de millora de la qualitat dels
olis:
- Auditoria de les almàsseres.
- Avaluació de les condicions del procés mitjançant l’anàlisi de les
mostres preses, d’olives, d’oli i sansa.
- Interpretació de les anàlisis sensorials i químiques de l’oli.
- Resolució de dubtes de les empreses elaboradores.
- Propostes dels millors cupatges dirigits comercialment a nous mercats.
- Servei per a la formació continuada del personal de l’almàssera.
- Informe final individual per cada elaboradora en base a les observacions
realitzades i a les analítiques dels olis obtingudes. Detecció d’errors i
propostes de millora.



Cas 2. Empreses envasadores sense almàssera pròpia.
- Avaluació de les condicions del procés mitjançant l’anàlisi de les
mostres preses, d’oli i sansa.
- Interpretació de les anàlisis sensorials i químiques de l’oli.
- Resolució de dubtes de les empreses.
- Propostes dels millors cupatges dirigits comercialment a nous mercats.
- Informe final individual per a cada empresa en base a les observacions
realitzades i a les analítiques dels olis obtingudes. Detecció d’errors i
propostes de millora.
(a) La interpretació d’anàlisi dels olis i caracterització organolèptica
consisteix en la detecció de l’origen dels defectes, descripció de les
virtuts per utilitzar a nivell comercial. Propostes de millora en el procés
d’elaboració, i en la realització de cupatges. Tipificar olis, i definir perfils
sensorials per cada marca.
(b) Les productores es faran càrrec de les anàlisis químiques, les quals
analitzen l’acidesa, UV, I. Peròxids, humitat, impureses, polifenols, àcids
grassos. S’interpretaran els resultats relacionant-los amb els perfils
sensorials obtinguts a traves del Panell Oficial de Tast d’olis de
Catalunya.

Fase III: Sessió final de retorn.
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1.3 Nombre aproximat d’empreses participants previstes i criteris per a la seva
selecció.
Es preveu la participació de 9 empreses.
Criteris per a la seva selecció:
- Empreses de la Terra Alta que tinguin molí propi enfocat a produir olis de
qualitat.
- Empreses de la Terra Alta que envasen oli prèmium.
- Empreses amb un enfocament cap a mercats internacionals.
- Empreses que vulguin participar en premis internacionals.
- Empreses que es comprometin a seguir el procés pautat en l’assistència tècnica i
a assumir el cost de les anàlisis químiques i sensorials.
Clàusula 3.
PROJECTE

SENYALITZACIÓ

ACREDITATIVA

DEL

FINANÇAMENT

DEL

Concretament, caldrà fer constar en totes les mesures d’informació i publicitat
adreçades a les persones destinatàries, a les destinatàries potencials i al públic en
general, el següent:
a. Emblema del Consell Comarcal de la Terra Alta i el del projecte “Treball
a les 7 comarques: Terra Alta Més”.
b. Emblema del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
c. Emblema de la Generalitat de Catalunya.
d. Emblema del Servicio público de empleo estatal, del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
També es farà constar la llegenda relativa al finançament públic en els cartells,
plaques, documents editats, materials impresos, certificats o diplomes, mitjans
electrònics o audiovisuals o bé els esments realitzats als mitjans de comunicació, que
digui: “Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local”.
Les instruccions d’harmonització les trobareu a l’adreça:
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/
Clàusula 4. INFORMACIÓ I PROPIETAT DELS TREBALLS.
L’empresa adjudicatària no podrà facilitar informació o divulgar els treballs realitzats
sense permís escrit del Consell Comarcal de la Terra Alta. Tots els treballs, els
documents generats i la informació generada o recopilada, seran propietat del Consell
Comarcal de la Terra Alta.
Clàusula 5. COORDINACIÓ I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ
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Les funcions de coordinació, seguiment i control de l’execució del contracte
correspondran a la tècnica de coordinació i gestió i a la tècnica de suport al teixit
empresarial del projecte “Treball a les 7 comarques” Terra Alta Més.
Per al seguiment i control dels treball es realitzaran reunions periòdiques amb la
persona designada per l’empresa adjudicatària com a responsable de l’acció.
Clàusula 6. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
L’empresa adjudicatària haurà de presentar la primera quinzena de juliol un informe
semestral amb la descripció de les activitats desenvolupades fins la data.
Al finalitzar cada fase de l’acció, l’empresa lliurarà la documentació justificativa
pertinent.
Un cop finalitzat el servei l’empresa adjudicatària, haurà d’elaborar una memòria o
informe justificatiu relatiu a l’execució de l’acció que haurà de contenir com a mínim la
informació següent;
-

Descripció de les activitats realitzades.

-

Cronograma detallat.

-

Detall i valoració dels resultats i/o productes aconseguits

-

Copia de la documentació i materials produïts per dur a terme la totalitat de
les actuacions de l’assistència tècnica.

-

Conclusions extretes.

-

Llistat de les empreses participants en l’acció del Projecte “Treball a les 7
comarques” segons model facilitat pel SOC.

Aquest informe servirà per a justificar l’execució de l'acció davant de l’òrgan competent
i s’haurà d’entregar en format digital. (.doc i .pdf)
Clàusula 7. CONFIDENCIALITAT.
L’empresa adjudicatària garantirà l’absoluta confidencialitat de qualsevol documentació
rebuda i utilitzada que requereixi per a la realització dels treballs i pren la
responsabilitat de no divulgar ni fer-ne altres usos que els relacionats amb l’objecte del
contracte.

5

C/Bassa d’en Gaire, 1 • 43780 – Gandesa •Tel. 977 420 018 • consellcomarcal@terra-alta.cat • www.terra-alta.cat

Lot 2. “Programa de suport en la comercialització de l'oli d’oliva verge extra
prèmium de la Terra Alta”

Clàusula 1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’acció que es proposa desenvolupar la qual és l’objecte d’aquest contracte es
denomina “Programa de suport en la comercialització de l'oli d’oliva verge extra
prèmium de la Terra Alta”.
El Consell Comarcal de la Terra Alta des del projecte “Treball a les 7 comarques”
Terra Alta Més, impulsa serveis i accions les quals s’engloben en tres línies
estratègiques amb els seus objectius generals, que són les següents;
[L1]. Participació ciutadana i foment a la cooperació.
Objectiu general: Organitzar i planificar el desenvolupament econòmic del
territori en base a la cooperació público – privada.
[L2]. Dispositiu d’atenció i suport a les persones EIXAM.
Objectiu general: Acompanyar a les persones desocupades per trobar feina i
conèixer les necessitats de les empreses quant a ocupació.
[L3]. Suport al teixit productiu.
Objectiu general: Millorar la competitivitat de les empreses per a la generació
d’ocupació digna.
Aquesta acció s’emmarca dins de la línia estratègia 3, programa 3.2. Agroalimentari i
Projecte 3.2.2 Sector oleícola.
1.1 Objectiu general
Millorar la comercialització dels olis verge extra de la varietat empeltre prèmium,
perquè puguin introduir-se i competir en mercats més sofisticats, construint una
oferta diferenciadora respecte els olis d’altres zones i aconseguir un reconeixement
i posicionament alt dels olis empeltre de la Terra Alta.
1.2 Objectius específics i actuacions
-

-
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Definir l’estratègia comercial conjunta més adequada per aconseguir accés
comercial en el mercat nacional enfocat a clients i prescriptors motivats per la
qualitat, productes prèmium, la nutrició i la salut.
Construir un argumentari comercial de la varietat empeltre.
Identificar i aprofitar oportunitats de mercat d’altres productes prèmium
relacionats amb l’oli verge extra, olives de taula empeltre i productes derivats,
com paté d’oliva empeltre)
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-

Planificar accions de comercialització, executar-les i difondre-les.
Analitzar diversos mercats internacionals als quals s’adequa millor l’oli empeltre
prèmium de la Terra Alta.

Per tal d’aconseguir els objectius previstos del projecte, el contingut de les actuacions
a dur a terme amb l’execució de l’acció es divideixen en les següents fases;
Fase I. Construcció d’un argumentari de venda de l’oli empeltre verge extra.
En aquesta primera fase es construirà un argumentari comercial que s’adeqüi a les
característiques de l’oli verge extra empeltre, el territori i també el posicionament del
productes als diferents mercats, nacionals i internacionals.
La caracterització organolèptica de l’acció 21.01 per a usos comercials es tindran en
compte en el moment de construir l’argumentari.
Activitats
-

Reunió grupal inicial amb els productors d’oli.
Realització d’entrevistes a diversos prescriptors d’oli relacionats amb productes
gourmet, nutrició i salut i altres experts.
Debatre l’argumentari comercial en una sessió de treball grupal i creació d’un
grup de seguiment de la creació de l’argumentari.
Redacció de l’argumentari comercial final amb un relat de l’empeltre i el territori.
Disseny i confecció d’un suport per fer visible l’argumentari.
Coordinació entre l’equip tècnic que dugui a terme les assistències tècniques
per a la millora de la qualitat de l’oli (acció 21.01) i l’equip tècnic del Projecte
“Treball a les 7 comarques”Terra Alta Més.

Fase II. Anàlisi i desenvolupament del mercat català. Implementació d’una acció
d’acompanyament a la comercialització.
En aquesta segona fase pretén analitzar els mercats de proximitat i el mercat català. A
partir de l’anàlisi s’implementaran accions comercials.
Activitats
-

-

Reunió de coordinació amb l’equip tècnic del Projecte.
Estudi del mercat de proximitat, del mercat català i nacional dels vectors de
posicionament i creixement del mercat. Identificació dels agents clau,
prescriptors de diversos àmbits, com el productes gourmet, nutrició i salut i
altres experts sectorials.
Reunió de coordinació grupal per presentar les conclusions de l’estudi de
mercat de proximitat i català i per debatre les accions comercials a implementar
en aquest mercat.
Implementació d’accions comercials consensuades i prioritzades pel sector.
Realització d’una enquesta de valoració per part dels productors de les accions
comercials implementades.

Fase III. Prospecció d’un mercat europeu a desenvolupar.
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En aquesta tercera fase es pretén donar a conèixer als productors d’oli prèmium un
mercat d’interès europeu per tal d’iniciar accions comercials en un futur.
Activitats
-

-

-

Reunió de coordinació amb l’equip tècnic del Projecte.
Selecció per part de les empreses del sector de 3 mercats europeus a
analitzar, mercats en els quals el consumidor està disposat a pagar un preu de
mercat més elevat. La selecció prèvia dels mercats tindrà en compte les
propietats i característiques de l’oli empeltre.
Detecció i contacte amb empreses dels països europeus seleccionats
(importadors, distribuïdors) per obtenir informació de mercat i dels criteris de
compra, canals de venda, preus, preferències consumidors.
Anàlisi d’estudis existents per conèixer l’evolució dels mercats i el potencial de
creixement en els darrers anys i tendències futures.
Presentació de l’anàlisi dels mercats europeus al grup de treball del sector, en
la qual es validarà un dels mercats per aprofundir el coneixement i la
possibilitat de fer accions futures mitjançant un viatge de prospecció del
mercat.
Preparació de la visita de prospecció al país seleccionat per mesurar l’interès
real del mercat on es realitzaran entrevistes amb potencials compradors,
importadors i canals de venta.
Presentació dels resultats de la prospecció. Anàlisi de les oportunitats del
mercat visitat.
Redacció de l’informe justificatiu del projecte (semestral i anual)

1.3 Nombre aproximat d’empreses participants
Es preveu la participació de 15 empreses.
Clàusula 3.
PROJECTE

SENYALITZACIÓ

ACREDITATIVA

DEL

FINANÇAMENT

DEL

Concretament, caldrà fer constar en totes les mesures d’informació i publicitat
adreçades a les persones destinatàries, als destinataris potencials i al públic en
general, el següent:
a. Emblema del Consell Comarcal de la Terra Alta i el del projecte “Treball a les
7 comarques: Terra Alta Més”.
b. Emblema del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
c. Emblema de la Generalitat de Catalunya.
d. Emblema del Servicio público de empleo estatal, del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social.
També es farà constar la llegenda relativa al finançament públic en els cartells,
plaques, documents editats, materials impresos, certificats o diplomes, mitjans
electrònics o audiovisuals o bé els esments realitzats als mitjans de comunicació, que
digui: “Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local”.
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Les instruccions d’harmonització les trobareu a l’adreça:
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/
Clàusula 4. INFORMACIÓ I PROPIETAT DELS TREBALLS.
L’empresa adjudicatària no podrà facilitar informació o divulgar els treballs realitzats
sense permís escrit del Consell Comarcal de la Terra Alta. Tots els treballs, els
documents generats i la informació generada o recopilada, seran propietat del Consell
Comarcal de la Terra Alta.
Clàusula 5. COORDINACIÓ I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ
Les funcions de coordinació, seguiment i control de l’execució del contracte
correspondran a la tècnica de coordinació i gestió i a la tècnica de suport al teixit
empresarial del projecte “Treball a les 7 comarques” Terra Alta Més.
Per al seguiment i control dels treball es realitzaran reunions periòdiques amb la
persona designada per l’empresa adjudicatària com a responsable de l’acció.
Clàusula 6. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
L’empresa adjudicatària haurà de presentar la primera quinzena de juliol un informe
amb la descripció de les activitats desenvolupades fins la data.
Al finalitzar cada fase de l’acció, l’empresa lliurarà la documentació justificativa
pertinent.
Un cop finalitzat el servei l’empresa adjudicatària, haurà d’elaborar una memòria o
informe justificatiu relatiu a l’execució de l’acció que haurà de contenir com a mínim la
informació següent;
-

Descripció de les activitats realitzades.

-

Cronograma detallat.

-

Detall i valoració dels resultats i/o productes aconseguits

-

Copia de la documentació i materials produïts per dur a terme la totalitat de
les actuacions de l’assistència tècnica.

-

Conclusions extretes.

-

Llistat de les empreses participants en l’acció del Projecte “Treball a les 7
comarques” segons model facilitat pel SOC.

Aquest informe servirà per a justificar l’execució de l'acció davant de l’òrgan competent
i s’haurà d’entregar en format digital. (.doc i .pdf)
Clàusula 7. CONFIDENCIALITAT.
L’empresa adjudicatària garantirà l’absoluta confidencialitat de qualsevol documentació
rebuda i utilitzada que requereixi per a la realització dels treballs i pren la
responsabilitat de no divulgar ni fer-ne altres usos que els relacionats amb l’objecte del
contracte.
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