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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE SECRETARIA
TÈCNICA DELS PROJECTES VINCULATS A LA PROMOCIÓ DEL
DISSENY I LA MODA
1. Antecedents
Barcelona Activa és l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona i té la missió de
contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones promovent la competitivitat econòmica de la
ciutat i el reequilibri dels territoris, a través del foment de l'ocupació de qualitat, l'impuls a l'emprenedoria i
el suport a un teixit empresarial plural, divers i sostenible, des d'una perspectiva econòmica, social i
ambiental.
La Direcció Operativa de Promoció del Disseny és l’encarregada de vehicular projectes d’impuls de les
diferents indústries creatives (disseny, moda, arquitectura, fotografia, arts digitals, etc.). A través d’una
metodologia i uns valors definits, el Pla d’acció de Promoció del Disseny recull nombrosos projectes i
s’emmarca en la Mesura de govern de les industries creatives que té com a missió activar i promoure la
l’industria creativa de la ciutat i convertir el DHUB en l’espai emblemàtic que la dinamitza i la promou des
del punt de vista de les polítiques públiques.
Sota el paraigües de 4 eixos estratègics de posicionament:
• l’emprenedoria, innovació i tecnologia, entesa com el talent en moda de la ciutat de Barcelona i l’ampli
teixit creatiu, incloent el talent més jove.
• la sostenibilitat, el respecte al medi ambient, l’acció social i l’economia circular.
• el disseny i la moda com a promotora de cultura i oci, en un entorn com és la ciutat de Barcelona,
receptora d’esdeveniments i corrents culturals.
• Barcelona com a ciutat cultural i creativa, que impulsa el disseny independent com a sector econòmic i
innovador
2. Finalitat i objecte
L’objecte del contracte és dotar la Direcció Operativa de Promoció del Disseny de Barcelona Activa de
serveis de secretaria tècnica dels projectes vinculats a la promoció del talent en els diversos sectors del les
indústries creatives (disseny, moda, arquitectura, fotografia, arts digitals, etc.) amb l’objectiu d’estimular i
impulsar la creativitat, l’emprenedoria, la innovació, la tecnologia, la sostenibilitat i les tendències, així com
el posicionament de Barcelona com a ciutat creativa.
3. Descripció
SECRETARIA TÈCNICA DE PROJECTES DE PROMOCIÓ DEL TALENT EN EL DISSENY
Hi ha diversos projectes per a la consecució de l’objectiu d’estimular i impulsar la creativitat en el sector del
disseny, específicament en moda:
1. Coordinació i gestió del programa de suport a l’emprenedoria de moda (Barcelona Fashion Forward,
2a edició)
Per a donar suport, formació i eines per al desenvolupament del seu negoci, a dissenyadors i empreses
emergents de la ciutat de Barcelona, es dirigiran 3 accions per a emprenedors/es on s’impulsaran les
dues àrees on tenen més necessitats: l’impuls en la comercialització tant a consumidor/a final com a
intermediari/a i la comunicació i digitalització.
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1.1. Selecció dels emprenedors
La selecció dels emprenedors es farà través d’un concurs públic, que finalitzarà amb la intervenció
d’un jurat que seleccionarà als 8 a 10 dissenyadors o marques participants del programa sota aquests
criteris:
- Desenvolupament actual i projecció comercial de la marca (50% dels punts).
- Sostenibilitat en les diferents fases del procés de creació d’una col·lecció i impacte social en el
seu entorn (25% dels punts).
- Innovació i creativitat aplicada als processos de creació gestió i venda d’una col·lecció de moda
(25% dels punts).
1.2. Execució i coordinació de les accions
Les accions es desenvolupen en 2 fases:
1.2.1 FASE1: Els 8-10 emprenedors seleccionats rebran:
o

Acompanyament/consultoria personalitzada (19,5 hores per emprenedor) per
professionalitzar
la
marca
i
la
seva
operativitat
i
estratègia.
Timing: després de l’adjudicació i ajustant-se als calendaris del sector.

o

Formació específica grupal: càpsules de les principals qüestions empresarials fins a un total
de 60 hores
▪ Estratègia, públic objectiu, competència, valors de marca
▪ Producte i Operacions
▪ Preu i cadena de marges
▪ Comercialització de moda
▪ Màrketing estratègic
▪ Marketing Digital i xarxes socials
▪ Marketing i Comunicació Offline
▪ Finances
▪ Fashion law
Timing: després de l’adjudicació i ajustant-se als calendaris del sector

1.2.2 FASE 2: Els 3-4 emprenedors seleccionats per a participar en la fase 2 programa es
beneficiaran de 1 d’aquestes 4 accions gestionades pel coordinador del projecte, dues dirigides a
l’àmbit comercial i una a l’àmbit de la comunicació i la digitalització de la marca:
SHOWROOMS DE VENDA
a. Objectiu: millorar la presència comercial dels dissenyadors i marques, augmentant la seva
xarxa de distribució i venda. Dotar d’eines de coneixement del sector retail actual.
b. Continguts: serveis de showroom (espai d’exposició i venda de les col·leccions de
dissenyadors o marques de moda) o agents comercials per a la venda de les col·leccions dels
dissenyadors durant els mesos de venda activa de la campanya corresponent (temporada de
Tardor / Hivern 2021).
c. Timing: 6 mesos des de l’adjudicació del projecte (2 mesos es dedicaran a la pre-campanya
de venda i, per tant, a la preparació comercial del dissenyador i la col·lecció; i 4 mesos a la
campanya i venda activa a través de serveis de showroom o agent comercial).
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SHOWROOM DE COMUNICACIÓ
a. Objectiu: millorar la presència comunicativa dels dissenyadors i marques.
b. Continguts: servei de showroom de comunicació per a la inserció de la marca i els seus
productes de la campanya corresponent a la premsa especialitzada, influencers, etc.
c. Timing: 6 mesos des de l’adjudicació del projecte.
MARKETS DE MODA DIRIGITS A PÚBLIC FINAL
a. Objectiu: donar notorietat i venda de les col·leccions dels emprenedors en ambients d’alta
afluència per al seu públic objectiu.
b. Continguts: espai de venda i promoció a Markets (mercats) especialitzats en moda o amb
distribució de moda a la ciutat de Barcelona o a l’àrea metropolitana, 1 al mes per marca
durant la Fase 2
c. Timing: 6 mesos des de l’adjudicació del projecte.
AGENCIA DE MARKETING DIGITAL
a. Objectiu: augmentar la presència i notorietat en l’entorn digital dels dissenyadors i marques
emergents, així com millorar-ne la gestió digital.
b. Continguts: millora de la gestió i operativitat de la presència de la marca a l’entorn digital, així
com la optimització dels recursos ja existents (xarxes socials, web/e-commerce) i la
coordinació de publicitat a la xarxa.
c. Timing: 6 mesos des de l’adjudicació del projecte.
1.3. Seguiment i avaluació dels treballs
Amb la finalitat de fer seguiment del pla d’acció amb l’empresa adjudicatària, es realitzaran
reunions de periodicitat setmanal, a definir a l’inici del projecte, en les quals s’aprovaran per
part de Barcelona Activa les diferents propostes en cada un dels projectes.
2. Coordinació del projecte “Dissenyem comerç” per posar en relació centres formatius en disseny amb
eixos comercials de Barcelona, per tal que l’alumnat elabori propostes per a la transformació dels
comerços de proximitat i retail.
2.1. Coordinació dels diferents actors participants (escoles de disseny, eixos comercials, districtes,
equip de la direcció de promoció de disseny de Barcelona Activa).
2.2. Seguiment de les accions, reunions i treballs.
2.3. Tasques d’assistència a la comunicació pública del projecte (material gràfic i escrit per al web,
dossiers, presentacions, etc.).
2.4. Avaluació dels treballs.
3. Coordinació de propostes expositives al Disseny Hub Barcelona per a mostrar els nous talents de la
ciutat.
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3.1. Recerca, recepció i avaluació de propostes.
3.2. Coordinació de calendari de propostes.
3.3. Tasques d’assistència a la comunicació pública del projecte.
3.4. Seguiment i avaluació
4. Suport a la gestió, organització i desplegament d’activitats i programes de promoció del disseny,
específicament del sector de la moda, en el marc de la Mesura de Govern d’Indústries creatives.
5. Suport en tasques d’anàlisi, identificació i coordinació amb actors del sector de les Indústries creatives,
en especial en moda.
L’objecte de la Secretaria tècnica és la coordinació dels diferents projectes amb els agents externs
participants.

Mireia Escobar Costa
Directora Operativa de Promoció del Disseny
Barcelona, en la data de signatura.
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