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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
L’ELABORACIÓ D’UN PLA ESTRATÈGIC DE CICLOTURISME PER MILLORAR EL
POSICIONAMENT DE LA COMARCA EN AQUEST ÀMBIT
Prescripció 1. Objecte del contracte
El Vallès Oriental vol ser un referent en cicloturisme a nivell nacional i internacional.
L’objecte d’aquest contracte és l’elaboració d’un Pla estratègic de cicloturisme per posicionar
la comarca com una destinació que satisfaci les necessitats del públic cicloturista, alhora que
es dona visibilitat als diversos recursos del Vallès Oriental. Aquest servei també inclou fer
acompanyament en totes les accions que derivin d’aquesta estratègia.
Els resultats que s’esperen obtenir són:
1.
2.
3.
4.

Obtenir un Pla estratègic que marqui les línies de treball futures.
Ser un reclam per al públic cicloturista i els seus acompanyants.
Millorar i posicionar la imatge turística del Vallès Oriental.
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Prescripció 2. Prestacions del contracte
El contracte comprèn les prestacions següents:
Elaborar un Pla Estratègic de cicloturisme que tingui en compte les necessitats del Vallès
Oriental en matèria de cicloturisme i que contempli els següents punts:
1. Conceptualitzar el cicloturisme de la destinació a partir de:
 Definir l’ecosistema cicloturístic del Vallès Oriental.
 Elaborar un inventari de recursos i productes existents.
 Detectar serveis que serien necessaris per als cicloturistes i que no
s’ofereixen.
 Realitzar un benchmark d’altres destinacions cicloturístiques per obtenir
idees.
 Detectar la senyalització existent i la senyalització necessària (ciclisme de
carretera, BTT, etc.)
 Detectar itineraris i rutes existents per a cicloturisme al Vallès Oriental,
diferenciant nivells i tipologies de bicicleta.
 Definir criteris per publicar un itinerari.
 Detectar els ens públic i privats que haurien d’estar implicats en el
desenvolupament del cicloturisme a la comarca.
2. Definir les característiques o consells per ser una bona destinació cicloturística.
3. Definir els perfils de demanda, identificant el missatge, el llenguatge i canals per
arribar-hi.
4. Determinar les necessitats específiques del públic cicloturista amb funcionalitat
diversa.
5. Realitzar un catàleg de serveis per a cicloturistes en el que consti:
o Aparcaments segurs
o Tallers de reparacions
o Lloguers de bicicleta
o Punts de càrrega de bicicletes elèctriques
o Llocs d’interès
o Botigues especialitzades
o Alimentació (restaurants i botigues)
o Allotjaments bikefriendly
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o Serveis sanitaris i de cura de la salut
o Empreses de guiatge
o Serveis per a persones amb diversitat funcional
6. Elaborar un recull de bones pràctiques per a ciclistes i bones pràctiques en el marc
del cicloturisme, dirigit a la resta d’usuaris de la via pública.
7. Organitzar i coordinar sessions de sensibilització, formació i taules de treball per a
empresaris i agents del sector turístic (ens públics, ens privats, teixit associatiu,
etc.), així com establiments turístics que vulguin tenir eines per atendre al turisme
ciclable.
8. Crear itineraris nous o adaptar itineraris existents, en funció dels serveis i
necessitats detectades i editar material virtual i en paper.
9. Plantejar una estratègia de promoció i comunicació que contempli:
 Objectius
 Storytelling
 Els missatges
 Els canals
 Proposta d’accions de comunicació tant on line com off line
 Proposta d’accions de promoció
 Detectar plataformes nacionals i internacionals de promoció del producte
cicloturístic.
 Detectar esdeveniments en cicloturisme i possibles esdeveniments
potencials.
10. Incloure tota la informació a la pàgina web www.turismevalles.com

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

El contractista ha de lliurar els treballs que esdevinguin del projecte en format digital i en
obert.
Prescripció 3. Obligacions del contractista
El contractista ha de portar a terme les prestacions objecte d’aquest contracte amb la
deguda diligència i assumir, entre d’altres, les obligacions següents:
a) Nomenarà un director d’equip, com a interlocutor, que es relacionarà amb la persona
que a l’efecte determini el Consell Comarcal i assistirà a les reunions que a tal efecte
siguin convocades.
b) L’empresa contractista entregarà al Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès
Oriental tot el material que esdevingui del projecte en format digital i en obert.
c) L’empresa contractista es comprometrà a realitzar les reunions necessàries per
elaborar l’estudi descrit a la prescripció 2 del Plec de prescripcions tècniques, i les
reunions derivades del mateix.
d) L’empresa contractista haurà de participar a les diferents presentacions públiques que
es facin de l’estudi i del seu treball associat.
e) A tot el material que s’entregui han d’aparèixer els emblemes del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, TurismeVallès, Costa Barcelona, Diputació de Barcelona i Agència
Catalana de Turisme de Catalunya.

f) A tot el material editat ha de sortir la pàgina web www.turismevalles.com
g) L’empresa contractista haurà de respondre els correus electrònics que els faci arribar
el Consell Comarcal en un màxim de 48 hores
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h) Un cop adjudicat el contracte, qualsevol modificació en les característiques del
projecte aprovat, o variacions en la interpretació de les clàusules establertes, en nom
del millor compliment de la finalitat de la contractació durant la seva execució, haurà
de ser aprovat per el Consell Comarcal, sense que l’adjudicatària pugui introduir o
executar modificacions sense l’autorització citada.
i) Lliurar els treballs que esdevinguin del projecte en format digital i en obert.
Prescripció 4. Seguiment i control dels treballs
El Servei de Turisme del Consell Comarcal fixarà reunions periòdiques amb el contractista
que podran ser a la seu del CONSELL COMARCAL del Vallès Oriental o online, a les quals
aquest hi ha d’assistir, amb l’objectiu de determinar, analitzar i valorar les incidències que es
produeixin durant l’execució del contracte.
Durant l’execució de les tasques objecte del contracte, el contractista ha de, en tot moment,
facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i documentació que aquest sol·liciti per tal de
tenir el coneixement total de les circumstàncies en què es desenvolupen les tasques, així com
dels problemes eventuals que puguin sorgir i de les tecnologies, mètodes i eines utilitzades
per resoldre’ls.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Prescripció 5. Propietat intel·lectual i empresarial
El contractista cedeix en exclusiva al CONSELL COMARCAL, que accepta, els drets
d’explotació sobre els materials que en resultin de l’execució de l’objecte d’aquest contracte.
La cessió és vàlida per al territori de la comunitat europea i per a qualsevol modalitat
d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos entre d’altres els audiovisuals, els
informàtics, els multimèdia i els telemàtics, amb una durada de setanta anys, comptadors des
de l’1 de gener de l’any següent al de la divulgació lícita de l’obra, o al de la seva creació, o al
de la mort o declaració de defunció de l’autor.
El contractista declara que es troba lliure de qualsevol altre compromís contractual o
convencional, verbal o escrit, que pugui condicionar o obstaculitzar l’execució i l’eficàcia de
les clàusules precedents.
En el cas que el CONSELL COMARCAL rebés una reclamació de tercer, amb el qual el
contractista hagués signat anteriorment un contracte o conveni incompatible amb aquest pacte
que no estigués resolt o extingit, pot donar per resolt aquest contracte.
El CONSELL COMARCAL podrà editar i divulgar qualsevol obra que resulti del contracte amb
el seu nom i pot unilateralment cedir a tercers, totalment o parcialment, els drets i les
obligacions derivades del contracte.
El contractista pot fer servir l’execució de l’objecte d’aquest contracte per a la seva promoció
professional.
Prescripció 6. Dades
El contractista ha de guardar reserva respecte de les dades, antecedents i casos que tracti o
respecte dels que tingui accés en el desenvolupament de les seves tasques professionals.
Igualment, en el cas d’extinció contractual, la persona adjudicatària està obligada a tornar al
Consell Comarcal les dades de caràcter personal, i també qualsevol suport o document en
què consti alguna dada objecte del tractament i a mantenir la mateixa reserva tot i deixar
d’estar vinculada al Consell Comarcal.
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Prescripció 7. Termini, durada i lloc de l’execució del contracte
El contracte entra en vigor l’endemà de la seva formalització i estén els seus efectes fins el
dia 31 de desembre de 2023.
El contractista ha de realitzar els treballs i lliurar al CONSELL COMARCAL tots els documents
elaborats esmentats a la prescripció 2 d’aquest plec, no més enllà de la data de venciment del
contracte en els formats estipulats, i d’acord amb el calendari següent:
Temporalitat
Fase 1:
de setembre a
desembre 2022.

Tasques
Conceptualitzar el cicloturisme de la destinació a partir de:
 Definir l’ecosistema cicloturístic del Vallès Oriental.
 Elaborar un inventari de recursos i productes existents.
 Detectar serveis que serien necessaris per als cicloturistes i
que no s’ofereixen.
 Realitzar un benchmark d’altres destinacions cicloturístiques
per obtenir.
 Detectar la senyalització existent i la senyalització necessària
(ciclisme de carretera, BTT, etc.).
 Detectar itineraris i rutes existents per a cicloturisme al Vallès
Oriental, diferenciant nivells i tipologies de bicicleta.
 Definir criteris per publicar un itinerari.
 Detectar els ens públic i privats que haurien d’estar implicats
en el desenvolupament del cicloturisme a la comarca.

Fase 1:
de setembre a
desembre 2022

Definir les característiques o consells per ser una bona destinació
cicloturística.

Fase 2:
primer trimestre 2023

Definir els perfils de demanda, identificant el missatge, el
llenguatge i canals per arribar-hi.

Fase 2:
Primer trimestre 2023

Determinar les necessitats específiques del públic cicloturista amb
funcionalitat diversa.

Fase 3:
Segon trimestre 2023

Realitzar un catàleg de serveis per a cicloturistes en el que consti:
 Aparcaments segurs
 Tallers de reparacions
 Lloguers de bicicleta
 Punts de càrrega de bicicletes elèctriques
 Llocs d’interès
 Botigues especialitzades
 Alimentació (restaurants i botigues)
 Allotjaments bikefriendly
 Serveis sanitaris i de cura de la salut
 Empreses de guiatge
 Serveis per a persones amb diversitat funcional

Fase 3:
Segon trimestre 2023

Elaborar un recull de bones pràctiques per a ciclistes i bones
pràctiques en el marc del cicloturisme, dirigit a la resta d’usuaris de
la via pública.
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Fase 3:
Segon trimestre 2023

Organitzar i coordinar sessions de sensibilització, formació i taules
de treball per a empresaris i agents del sector turístic (ens públic,
ens privats, teixit associatiu, etc.), així com establiments turístics
que vulguin tenir eines per atendre al turisme ciclable.

Fase 4:
Tercer trimestre 2023

Crear itineraris nous o adaptar itineraris existents, en funció dels
serveis i necessitats detectades i editar material virtual i en paper.

Fase 5:
Tercer i quart
trimestre 2023

Plantejar una estratègia de comunicació que contempli:
 Objectius
 Storytelling
 Els missatges
 Els canals
 Proposta d’accions de comunicació tant on line com off line
 Detectar plataformes de promoció
 Detectar esdeveniments en cicloturisme i possibles
esdeveniments potencials.

Fase 6:
Quart trimestre 2023

Incloure tota la informació a la pàgina web www.turismevalles.com

El calendari està subjecte a la data en què es formalitzi el contracte. En qualsevol cas, la fase
1 haurà d’haver conclòs en la seva totalitat abans del 31de desembre de 2022.
Prescripció 8. Omissions i complementariestat dels diferents plecs

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Les omissions en aquest PPT no eximeixen al contractista de l’execució del contracte segons
el bon ofici i el costum de l’objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits.
Document signat electrònicament
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