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Objecte del plec  
 
El present plec de prescripcions tècniques (PPT) té per objecte establir les condicions 
tècniques que han de regir la homologació d’empreses intermediàries en la formalització de 
contractes d’esponsorització de les destinacions i activitats turístiques d’FGC.   
 
 
 
Àmbit geogràfic de les activitats 
 
La Molina  (Cerdanya) 
Vall de Núria (El Ripollès) 
Espot i Port Ainé  (Pallars) 
Cremallera i Funiculars de Montserrat (Bages) 
Tren dels Llacs (Lleida) 
Tren del Ciment (Berguedà)  
Vallter 2000 (ripollès)  
Altres   serveis   de caràcter turístic dins l’Àmbit d’FGC. 
	

	

	

Àmbit funcional 
 
Les empreses que es presentin a licitació hauran de ser especialitzades en la recerca 
d’oportunitats de negoci i esponsoritzacions que puguin ser d’interès dins de l’àmbit 
d’activitat de  negoci d’FGC.  
	

	

	

Criteris i condicions per l’homologació 
 

o FGC no oferirà exclusivitat a cap de les empreses que es presentin a licitació 

o FGC podrà homologar una a totes les empreses que es presentin, en funció  de 
l’àmbit d’activitat  i proposta. 

o FGC retribuirà a l’empresa homologada  amb un  màxim de comissió calculada sobre  
l’import net d’esponsorització i/o negoci que rep FGC en diners, no en espècies 
d’acord amb el següent barem:  
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TERMINI CONTRACTE D'ESPONSORITZACIÓ 

  UN 
ANY  MÉS D'UN ANY FINS A 6 ANYS 

FRANGES DE CONTRACTE D'ESPONSORITZACIÓ 

 

Comissió 
màxima 

[1] 
Millora de Comissió màxima  d'any amb any

Fins a 50.000 € any  10% 

S'aplicarà 1% més cada any sobre 
la base anual de l'any   fins al 

màxim del 20%  a la franja més 
alta i sisè any de contracte 

(Veure  Model de valoració de la 
comissió a l’annex 1 d’aquest 

plec).   

     

De 50.001 fins a 100.000 € any  11% 

     

De 100.001 fins a 150.000 € any  12% 

     

De 150.000 fins a 200.000 € any   13% 

     

de 200.000 €  fins a 250.000 € any  14% 

     

Més de 250.000 € any    15% 

     

  [1] La comissió, despeses d'estructura incloses, s'ajustarà a l'import real de contracte. 

  

o L’empresa haurà de manifestar   juntament amb  la proposta per homologació que   
les despeses estructura estan incloses en la comissió d’intermediació. 

o Es podrà proposar la formalització d’un ràpel addicional a la Comissió en funció del 
volum  net de negoci generat per FGC.  

o Tot i que l’empresa estigui homologada, FGC es reserva el dret d’acceptar  les 
accions que proposi l’empresa en funció  de les necessitats que tingui en cada 
moment  i dels compromisos que pugui haver adquirit amb altres empreses. 

o L’homologació tindrà una vigència de 2 anys prorrogable expressament per períodes 
de  2 anys i fins a un màxim de 6 anys.    

o Les empreses homologades podran presentar propostes fins  un mes abans de la 
finalització de l’homologació.     
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o Les empreses homologades mantindran els drets i obligacions  dimanants dels 
contractes  formalitzats amb empreses d’esponsorització  a raó  de les propostes 
acceptades per FGC  fins el venciment d’aquests contractes.  

 

Condicions tècniques de les ofertes 
	

L’oferta a presentar tindrà els següents components: 

 La descripció i definició dels àmbits  d’actuació de l’empresa.     

 Coneixement dels sectors econòmics en els que es mou FGC i dels territoris. 

 Currículum  d’accions  destacades de l’empresa en l’àmbit  objecte del plec de 
condicions.  

 Procés per  l’establiment dels contactes  i grau de vinculació que espera tenir 
l’empresa en  el procés de negociació  entre L’empresa  Esponsor  i FGC. 

 Proposta de Comissió que inclourà despeses generals i d’estructura  i ràpels 
que espera obtenir de la intermediació.  

La documentació es presentarà  en format A4,  per duplicat exemplar i en CD.  

 

Altres condicions i observacions a tenir en compte 
 

o Únicament donaran dret a retribució les operacions presentades i acceptades 
expressament per FGC. 
 

o L’empresa licitadora  haurà de presentar solvència tècnica i econòmica. 
 

o Les propostes que presenti l’empresa  sobre empreses interessades en 
esponsoritzar FGC, partiran de la premissa que aquestes tenen  la suficient solvència   
tècnica i econòmica per pactar amb FGC.  
 

o En cada proposta que presenti l’empresa haurà d’acreditar un número de consultes a 
possibles empreses del sector interessades no inferior a cinc, o en el seu cas  
justificació d’un nombre de consultes inferior. 
 

o FGC es reserva el dret de retirar l’homologació en el cas que l’empresa  deixi 
d’acomplir les condicions que hagi presentat en la seva proposta.  

 
 

 
Funcionament 
 
Les empreses per indicació d’FGC  o a iniciativa pròpia  presentaran les seves propostes 
d’esponsorització tot i fent constar com a mínim les següents dades: 
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 Identificació de l’empresa 
 Objecte de l’esponsorització 
 Abast territorial i funcional 
 Contraprestació econòmica i en especies 
 Termini establert 
 Altres 

 
 
Presentació de les propostes 
 
Les propostes d’homologació es presentaran  en sobre tancat, al Registres General d’FGC, 
C/ Cardenal Sentmenat, 4 -  08017 Barcelona. 
 
S’estableix un termini de presentació de propostes  fins el 25/07/2014 per la primera selecció 
d’empreses, deixant oberta la presentació de nou candidats fins la vigència de 
l’homologació. 

 
Selecció  de candidats, homologació  i formalització del contracte d’intermediació  
 
Hi haurà  una fase de selecció de candidats a homologar que, una vegada homologats, 
signaran el contracte d’intermediació (annex1), que inclourà les adaptacions pròpies de 
l’oferta realitzada.. 

Posteriorment, en funció de les propostes rebudes i aprovades per FGC  es formalitzaran   
les addendes    relatives als  contractes d’esponsorització que FGC formalitzi.    

L’empresa homologada facturarà segons la comissió establerta en el contracte 
d’intermediació, sobre els  ingresso reals en  diners cobrats per FGC dels contractes 
d’esponsorització.  

L’homologació tindrà una vigència de 2 anys  a comptar de la data de formalització del 
contracte d’intermediació. 

- A partir de la data de presentació, FGC, en un termini màxim de 2  mesos, emetrà el 
certificat d’homologació a l’empresa sol·licitant o bé el denegarà en funció del resultat de la 
valoració de la part documental que cal aportar.  En aquest últim supòsit, el peticionari podrà 
efectuar una nova sol·licitud d’homologació en el termini de dos mesos, comptat a partir de 
la data de comunicació de la denegació. 

-  Tots els certificats d’homologació concedits dins del mateix període d’homologació tindran 
com a fi de vigència la data del termini de vigència del sistema de classificació.  

 
Publicitat del procediment de licitació 
   

-  La licitació del procediment d’homologació i el resultat, es publicarà únicament en el perfil 
del contractant a  la WEB d’FGC. 


