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PLECDECONDICIONSPERALACONTRACTACIÓD’INGRESSOSDEPUBLICITATIALTRES
DRETSD’ESPONSORITZACIÓDELGRUPFGC

1. Objectedelsplec.Ͳ
Esobjectedelalicitaciólaposadaadisposiciódelspossiblesinteressat,d’unnombred’espais
publicitarisialtresactuacions,singularsocomunsalesestacionsdeGRUPFGC:LaMolina;Vall
deNúria;Espot;PortAinéiVallter2000,
Les fitxes de  característiques de  cadascuna de les estacions  amb la informació relativa a
equipaments, instalͼlacions, unitats de servei, aforament estacionalitat, afluència de clients
globalidetalladaperestacionss’ajuntaaaquestpleccomANNEX–1EsponsoritzacióEstacions
de Muntanya i està subjecte a les modificacions que es puguin produir en el transcurs del
contracte.
Els interessats podran contractar els espais  relacionats en l’ANNEX Ͳ 2   Catàleg suports
publicitarisEstacionsdeMuntanyapublicitarisialtresactuacionscombinatsenlaquantitat,
formailocalitzacióqueFGCielsinteressatsacordin,aixícomoaltresllocsiemplaçamentsque
puguinproposarelsinteressatsiqueFGCestimiadequats,elsqualsencasdeseraprovatsseran
inclososenelcatàleg.
Elcatàlegenelqueestandefinitselselementsiespaisdisponiblesamblasevaubicació,mides,
etc.estrobapublicatenla/lesweb/s:www.fgc.cati/owww.turismefgc.cat,elqualestarà
subjectealadisponibilitatqueFGCindiquiencadamoment.
Ladisponibilitatd’espaisespotconsultarenl’ANNEX–3Inventaridesuportsdelesestacions
deMuntanya
FGC estudiarà  aquelles actuacions /o iniciatives que puguin formular els interessat, que no
estiguinprevistesenelpresentdocumentielsseusannexes,peròquepuguinserd’interèsper
lesparts.
2. Característiquesdelcontracte:
Vigència mínima i màxima:  la contractació es podrà formalitzar per dies, setmanes, mesos,
temporades,anys,ambpossibilitatdepròrrogaperperíodesigualsfinsaunmàximde6anys.

Ensituacionsespecialsenquelesaccionsrequereixinunainversiósignificativaalespersones
interessades els contractes es podran ampliar,  justificant  adequadament les accions i els
importsfinsunmàximde10anys.

Assignaciód’espais:
Encasdevarisinteressats,FGCestudiaràlespropostesdecadascundelsinteressats,faràuna
distribucióequitativaioferiràacadascunelsespais,suportsi/odretsqueconsiderimésadients,
sempreambigualtatdetracteinodiscriminaciópertotselsinteressats.

Encasnecessariobriràunrondadenegociacióafidemillorarlesofertesentreelsinteressat
afideaconseguirlaposiciómésavantatjosapertoteslesparts.

Preudelcontracte:
El preu del contracte el fixarà FGC en funció del tipus d’actuació, de la disponibilitat  i dels
elementsidretsadscritsalcontracte.
Espodranformularcontraprestacionsambbensoserveiselsqualsesquantificaranapreude
mercat.
Lescontraprestacions,perunaoambduespartsesfacturarand’acordamblasevanaturalesa.

Reservadedret:
FGCesreservaeldretperassumiraltrescompromisosiferusdelsespaispublicitarisassignats
enuncontracteperalarealitzaciód’esdevenimentspuntuals,comfires,jornadesesportives,
parcstemàtics,etc.segonscalendariqueambantelaciósuficient(termini)FGCfacilitaràals
afectats,finsitotquanaixòsuposilaretiradatotaloenpartdelselementspublicitarisacordats.

Enaquestscasosl’interessatnotindràcapdescompteenelpreudelcontracteiperaltrabanda
tampoclisignificaràcaptipusdedespesa,FGCol’empresaqueespublicitiesfaràcàrrecdela
retiradaireposiciódelselementsretirats.

Seràacàrrecdel’empresaadjudicatàriadelsespais
x
x
x
x
x

x

Eldisseny,maquetació,confecciódelapublicitat.
L’adequacióalssuports,espais,elements,etc.queFGChaposatdisposició.
Lacolͼlocaciódelapublicitatal’inicidelcontracte.
Laretiradadelapublicitatenfinalitzarelcontracte,enelterminiestablert
Lesdespesesdemantenimentdelsespaispublicitarisidelainformaciópublicadaenla
formaicondicionsadequadesipactadesambFGC.FGCpodràrequeriral’interessat,
alseucàrrec,laretiradaisubstituciódelapublicitatsiaquestaesdeterioradurantla
vigènciadelcontracte.Enelcasquel’interessat,peraquestmotiu,renunciïaomplir
l’espaipublicitariaquestquedaràadisposiciód’FGCperpublicitarlesmarques,iserveis
quelisiguinpropis.
Altresaccionsquepuguinsorgirenfunciódelespropostesiiniciativespresentades.


3. Presentaciódepropostes:
Les empreses interessades  en la realització d’accions promocionals  en  els espais    de les
estacionsd’FGChaurandeindicarsiactuenpercomptepròpiaperferdifusiódeproductesi
serveispropisocomintermediarispercomptedetercers.

Enambdóscasoshaurandepresentarmemòriadescriptivad’actuacionsiplad’empresa,que
contindràcommínimlessegüentsdades:
x
x
x

x

x
x
x
x
x

Identificaciódel’empresaijustificaciódelasolvènciatècnicaieconòmica.
Declaraciód’actuarennopropiopercomptedetercers.
Enelcasd’actuarpercomptedetercers,documentacióqueacreditiaquestasituació,
amb indicació de si el contracte es formalitzarà amb l’empresa intermediària o
directamentambl’empresaquefadifusiódelsseusproductesoserveis.
En el cas  d’intermediació el preu de l’oferta  econòmica serà  net de comissions i
despesesd’intermediació,entenentqued’aquestesse’nfaràcàrrecl’empresaquefa
difusiódelseusproductesoserveis.
Descripcióiobjectedel’esponsorització
Abastterritorialifuncional
Contraprestacióeconòmicaienespècies
Termini
Altres

Previalapresentaciódepropostescontactaranambl’àreaComercialdeTurismeiMuntanya
d’FGCafideconsultarladisponibilitatd’espaisenelsperíodesenqueestiguiinteressades.
Personadecontacte:EduardCorreaTubella
Tel.933666486
Correuelectrònic:ecorrea@fgc.cat
LespropostesfinalsespresentaranaFGCenelsuportiformatques’acordi.

4. Formalitzaciódelscontractesd’esponsorització:
Elstermesicondicionsdelespropostesesrecolliranenuncontracted’esponsoritzaciód’acord
enelmodelqueaproviFGC.
En la formalització del contracte l’empresa haurà de presentar la documentació que FGC li
solͼlicitid’estaralcorrentdelessevesobligacionsfiscals,deSeguretatSocial,etc.idejustificar
solvència econòmica per atendre les obligacions establertes en el mateix, d’acord als
requerimentsquelifaciFGC.

5. Vigènciadelescondicionsdecontractacióidelscatàlegs
Lescondicionsdecontractacióestablertesenaquestplectenenelcaràcterdepermanent,no
obstantFGCesreservaeldretdemodificarͲlesenfunciódelmercatidelanormativavigenten
matèriadecontractació.
Anualmentabansdelatemporadad’hivernFGCratificarài/omodificaràlarenovaciódelaseva
vigència.


Elscatàlegsd’espaispublicitarissónviusis’actualitzaranadiscreciód’FGCtanperampliació
compersupressiód’espais,mantenintsempreelsdretsatorgatsenelscontractesjaformalitzats
finslafinalitzaciódelasevavigència.

Lesactualitzacionsdelscatàlegsesrealitzarancomamínimdosvegadesl’anycoincidintamb
l’inicidelatemporadad’hivernidelatemporadad’estiudelesEstacionsdeMuntanya.






