
 

PLEC DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE TRANSPORT, ESTADA I 

MANUTENCIÓ D’ESPORTISTES PARTICIPANTS EN LA SETMANA CATALANA DE L’ESPORT 

 

La Setmana Catalana de l’Esport serà un esdeveniment esportiu de referència per a fer visible 

l’esport català, projectant-lo internacionalment a través de les seleccions catalanes. 

Reneix després d’una exitosa edició de l’any 1935, en què la Unió de Federacions Esportives de 

Catalunya i una vintena de federacions van impulsar l’anomenada llavors Setmana de l’Esport, 

un projecte que no va tenir continuïtat per raons històriques del moment. 

L’esdeveniment poliesportiu pren força en el moment post pandèmic actual. Catalunya està 

preparada per tornar a l’escenari internacional, gaudeix d’instal·lacions esportives d’alt nivell, i 

compta amb un prestigi federatiu capaç d’organitzar un macro esdeveniment posant de relleu 

la capacitat organitzativa que és part de l’ADN del teixit esportiu català. 

Serà un esdeveniment de projecció internacional únic, que donarà visibilitat a les seleccions 

catalanes. Comptarà amb els equips i esportistes d’alt nivell com a referents i la participació 

d’equips o esportistes sub21 o sub23; en un format multiseu emmarcat en la província de Girona 

entre el 15 i el 23 d’octubre. 

S’espera la participació de més de 40 disciplines esportives, més de 1.500 esportistes, arribant 

a prop del miler la representació internacional. 

Per fer possible tot l’anterior, i d’acord amb les condicions i característiques que s’expressen a 

continuació, és necessària la contractació d’un prestador de serveis de transport, estada i 

manutenció d’esportistes participants en aquest esdeveniment, la referida Setmana Catalana de 

l’Esport.  

 

1.- Objecte 

L’objecte del present Plec és obtenir un prestador de serveis que garanteixi el transport i l’estada 

i manutenció dels esportistes de les delegacions internacionals des del moment en què arriben 

a Catalunya, mentre disputen les competicions de la Setmana Catalana de l’Esport, i fins que 

tornen als seus respectius països. A aquests efectes, el prestador de serveis haurà d’organitzar 

el transport des de l’arribada dels esportistes fina a la seva marxa, així com gestionar la seva 

estada a Catalunya durant la Setmana Catalana de l’Esport.   

2.- Òrgan de contractació 

President.  

3.- Responsable del contracte 

Servei Jurídic 

4.- Naturalesa i objecte 

▪ Naturalesa: serveis 

▪ Objecte del contracte: Servei de transport, estada i manutenció dels esportistes que 

disputin la Setmana Catalana de l’Esport.  

 



 

5.-Descripció tècnica de les necessitats del servei 

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya necessita la concurrència d’un prestador de 

serveis que garanteixi el transport i l’estada i manutenció dels esportistes de les delegacions 

internacionals des del moment en què arriben a Catalunya, mentre disputen les competicions 

de la Setmana Catalana de l’Esport, i fins que tornen als seus respectius països. 

Pel que fa a l’estada i manutenció, tenint en compte el nombre de persones que formaran la 

totalitat de les delegacions internacionals (entre 500 i 800), les dates de la Setmana Catalana de 

l’Esport (del 15 al 23 d’octubre) i la localització de les diferents seus de les competicions 

(província de Girona), l’oferta del prestador de servei hauria de concentrar el gruix de les 

delegacions en una única plaça hotelera (tret d’aquelles delegacions les competicions de les 

quals es desenvolupin a més d’1 hora i mitja de la plaça hotelera ofertada), a raó d’una mitjana 

de 3 nits a pensió complerta pel nombre d’esportistes internacionals totals (preveient el pic 

d’ocupació a partir del 20 fins al 23 d’octubre). 

Pel que fa a les necessitats de transport de la delegació internacional de la Setmana Catalana 

d’Esports, el prestador de servei ha de garantir els següents trasllats: 

• De l’Aeroport Josep Tarradelles Barcelona – El Prat fins a la plaça hotelera 

ofertada a l’arribada de la delegació internacional 

• De l’Aeroport Girona – Costa Brava a la plaça hotelera ofertada a l’arribada de 

la delegació internacional 

• De la plaça hotelera ofertada fins a la instal·lació on es desenvolupin els 

entrenaments o competicions de la delegació internacional. 

• De la plaça hotelera fins a l’Aeroport Josep Tarradelles Barcelona – El Prat quan 

la delegació internacional torni al seu país. 

• De la plaça hotelera fins a l’Aeroport Girona – Costa Brava quan la delegació 

internacional torni al seu país. 

El prestador de servei haurà de destinar els recursos humans, tècnics i materials necessaris per 

garantir l’eficient gestió i desenvolupament de les necessitats de transport i allotjament de les 

delegacions internacionals de la Setmana Catalana de l’Esport. 

Les ofertes hauran de contenir la o les propostes hoteleres, un rang de preus en funció de les 

diverses prestacions i categories d’aquests hotels, així com indicació de la distància d’aquests 

respecte els aeroports indicats ut supra, fent especial esment si aquestes inclouen pensió 

completa.  

6.- Termini d’execució  

Les tasques previstes en el present document es duran a terme durant la celebració de la 

Setmana Catalana de l’Esport. A aquests efectes, el servei s’haurà de prestar des de l’arribada 

dels primers esportistes fins a la marxa dels darrers.  

La Setmana Catalana de l’Esport es celebrarà entre el 15 i el 23 d’octubre, en un format multiseu 

a la província de Girona.  

7.- Valor estimat  

En tant que en el moment de la publicació d’aquest Plec no se sap amb seguretat el nombre 

orientatiu de participants a les proves esportives que conformen la Setmana Catalana de 



 

l’Esport, no es pot fixar un valor estimat del contracte. Així doncs, les ofertes hauran de contenir 

el preu estimat per esportista que sigui beneficiari d’aquests serveis.  

8.- Termini presentació ofertes  

2 d’agost de 2022, a les 15h.  

Adreça: Rambla Catalunya 81, principal – 08008 Barcelona 

Adreça correu electrònic: info@ufec.cat 

Indicació de l’assumpte: Prestació Serveis Setmana Catalana de l’Esport 2022.   

9.- Solvència econòmica i financera 

Els prestadors de serveis que vulguin presentar-se a la present oferta hauran de complir els 

següents requisits de solvència econòmica i financera: 

• El volum anual de negocis de l’empresa licitadora en els darrers tres exercicis haurà 

de ser igual o superior a 80.000€. Per tal d’acreditar el que s’exposa, es requereix la 

presentació de Certificat del Registre Mercantil, o Certificat d’altre organisme oficial, 

o comptes auditats dels exercicis referenciats o declaració responsable. 

10.- Solvència tècnica i professional 

Els prestadors de serveis que vulguin presentar-se a la present oferta hauran de complir els 

següents requisits de solvència tècnica i professional: 

• Hauran de presentar una relació dels principals treballs similar realitzats en els 

darrers tres anys, que inclogui import, dates i destinatari dels mateixos. Els treballs 

s’acreditaran mitjançant certificació del destinatari dels treballs o, en absència 

d’aquesta, mitjançant declaració responsable del prestador de serveis. 

• El compliment de l’experiència es deduirà exclusivament de la documentació 

presentada, sens perjudici de les facultats de comprovació que corresponguin a 

UFEC. 

11. Confidencialitat 

Els prestadors de serveis que vulguin presentar-se a la present oferta hauran de mantenir en la 

més estricta confidencialitat tota la informació que rebin en el marc d’aquest procés. En 

particular, els prestadors de serveis s’obliguen: 

1. A no divulgar a tercers ni a reproduir totalment o parcial cap informació a la que tingui 

accés per raó d’aquest encàrrec.  

2. A restringir l’accés a informació confidencial rebuda únicament als empleats que hagin 

de tenir accés.  

3. A utilitzar la informació confidencial exclusivament per aquest procés, i a retornar o 

eliminar qualsevol document o material al que tingui accés un cop finalitzi la seva 

participació.  

L’incompliment d’aquesta obligació facultarà a la UFEC o a la federació que correspongui a 

reclamar els danys i perjudicis que pugui haver patit per aquest causa.  

12. Valoració 

mailto:info@ufec.cat


 

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya valorarà les ofertes presentades amb subjecció 

a criteris d’oportunitat econòmica i de solvència tècnica i professional.  

13.- Obligacions contractista 

El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc contractual amb la UFEC, als 

principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis 

d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i transparència.  

El personal dependent del contractista per al compliment de les prestacions objecte de la 

present contractació no tindran cap dret ni vinculació davant la UFEC. L’empresa contractista és 

la responsable de garantir l’afiliació, l’alta en la Seguretat Social i el pagament de les cotitzacions 

de les persones treballadores destinades a l’execució del contracte així com el pagament en 

temps i forma dels salaris corresponents. Aquests salaris hauran de ser iguals per a homes i 

dones, en funció dels grups i categories als quals pertanyin.  

L’empresa contractista, en tota la documentació, publicitat, imatge o material necessaris per a 

l’execució del contracte ha de fer ús no sexista del llenguatge, evitar qualsevol discriminació o 

estereotip sexista i fomentar valors d’igualtat, diversitat i corresponsabilitat.  

L’empresa contractista es sotmet a la normativa estatal i de la Unió Europea en matèria de 

protecció de dades.  

14.- Modificació del contracte 

El contracte només es podrà modificar per acord entre les parts i quan es derivi de necessitats 

noves o imprevistes derivades de l’execució dels serveis imprescindibles per a la realització de 

la Setmana Catalana de l’Esport.  

15.- Penalitats per incompliment o compliment defectuós del contracte 

En el cas que el contractista no dugui a terme correctament algun dels serveis que s’obliga a 

prestar, la UFEC podrà imposar una penalitat per cada incompliment igual al 5% del preu del 

contracte. A aquests efectes s’haurà de tramitar un expedient en el que es doni tràmit 

d’audiència al contractista.  

En el cas que els incompliments siguin reiterats i greus la UFEC podrà resoldre el contracte i 

s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.  

16. Resolució de controvèrsies 

Les reclamacions i controvèrsies que, en el seu cas, se’n puguin de la interpretació o aplicació 

del present PLEC es sotmeten a l’arbitratge del Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya. El 

Tribunal, amb seu a Barcelona, resoldrà de forma definitiva en arbitratge d’acord als seus 

Estatuts, Reglament de Procediment i la normativa vigent aplicable. 

 


