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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A L’ADJUDICACIÓ 
D’UN CONTRACTE DE SERVEI DE DIAGNOSI EMPRESARIAL PER LA 
XARXA D’INCUBADORES DE BARCELONA ACTIVA 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquesta licitació s'emmarca dins el projecte global de Barcelona Activa per convertir la xarxa d'incubadores en un 
entorn d'innovació de primer nivell amb instal·lacions de màxima qualitat i que facilitin al màxim la interrelació i la 
cooperació entre les empreses que hi estan instal·lades. Aquest és un dels factors més importants a l’hora 
d'aconseguir que petites empreses de nova creació es converteixin en empreses globals, situades en mercats 
internacionals amb les mateixes possibilitats d'èxit que empreses de major mida i amb més recursos. 
 
L’objecte d’aquesta licitació és la contractació d’un servei de diagnosi empresarial per a les empreses recent 
instal·lades a les diferents incubadores de Barcelona Activa que els hi permeti detectar en una fase inicial els seus 
punts febles i/o àrees de millora, per tal que l’emprenedor/a pugui prendre les accions correctives necessàries i 
adaptar la seva estratègia empresarial.  
 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar una única sessió de diagnosi per cadascuna de les empreses 
proposades per part  de Barcelona Activa en un termini de 15 dies naturals des de la comunicació de la necessitat 
de realitzar la sessió. 
 
La forma d’impartir la sessió sempre serà presencial i individual per a cada empresa, i es farà a les instal·lacions 
de Barcelona Activa. 
 
Un cop realitzada la sessió l’empresa adjudicatària elaborarà un informe de Diagnosi empresarial de cada sessió 
presencial que serà lliurat a la persona tècnica de referència de Barcelona Activa en el termini màxim de 3 dies 
hàbils.  
 
3. PROCEDIMENT DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
 
Barcelona Activa seleccionarà les empreses que han de realitzar la sessió de diagnosi i comunicarà a l’empresa 
adjudicatària els dies i franges horàries en que l’empresa incubada té disponibilitat per a fer la sessió, per tal de 
poder tancar una data. 
 
Les sessions es realitzaran en els equipaments de Barcelona Activa, en concret a la incubadora on estigui 
l’empresa instal·lada. La sessió s’haurà d’iniciar i finalitzar necessàriament dins el tram horari de 9:00 a 15:00 
hores. 
 
Prèviament a la realització de la sessió Barcelona Activa farà arribar a l’empresa adjudicatària un resum executiu 
de l’empresa amb annexes (currículums i pla econòmic financer) per a la preparació de la sessió de diagnosi per 
part de la persona experta. 
 
La sessió de diagnosi tindrà una durada de 2 hores i comptarà amb la presència de l’equip promotor de l’empresa, 
la persona tècnica de referència de Barcelona Activa i de la persona experta de l’empresa adjudicatària.  
 
Durant la sessió s’hauran de tractar com a mínim els següents temes: 
 

- Anàlisi del grau de maduració de l’empresa i de l’equip promotor 
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- Anàlisi del model de negoci 

- Detecció dels principals punts febles i amenaces 
 

- Anàlisi plantejament estratègic i operatiu de l’empresa 
 

- Anàlisi de possibles escenaris en que es pot trobar l’empresa, grau de capacitat de resposta i d’adaptació 
 

- Avaluació final per part de la persona experta i aportació de propostes d’actuació 
 

Una vegada finalitzada la sessió, l’empresa adjudicatària enviarà un informe de Diagnosi empresarial a Barcelona 
Activa en un termini màxim de 3 dies hàbils, que haurà de tractar de forma concreta i detallada com a mínim els 
següents punts: 
 

- Dades identificació de l’empresa 

- Dades identificació expert/a 

- Data realització sessió 

- Temes tractats a la sessió. 

- Àrees de millora detectades 

- Riscos detectats  

- Propostes d’orientació 

- Observacions addicionals 

- Data informe 

- Signatura experta/a 

4. GESTIÓ DEL SERVEIS 
 
Una vegada formalitzat el contracte amb l’empresa adjudicatària, es farà una reunió entre l’empresa adjudicatària  
i l’equip tècnic de Barcelona Activa per tractar els conceptes clau del servei, objectius, continguts i metodologia a 
aplicar, així com resoldre dubtes per tal de garantir que el servei estigui alineat amb els interessos de Barcelona 
Activa i per tal de complir amb l’objectiu final de la sessió que és incrementar les possibilitats d’èxit de les empreses 
que formen part de la Xarxa d’incubadores.  
 
Barcelona Activa coordinarà i seguirà en tot moment tot el procés de prestació del servei i caldrà que qualsevol 
incidència en el desenvolupament del servei sigui reportat a l’equip tècnic de Barcelona Activa. 
 
La relació entre Barcelona Activa i l’empresa adjudicatària estarà basada en la estricta confidencialitat d’informació 
i de les dades que s’utilitzaran en el transcurs del servei. L’empresa adjudicatària d’aquest servei no podrà tractar 
ni utilitzar les dades de les empreses ni cap mena d’informació relacionada amb qualsevol aspecte que no estigui 
directament vinculat amb el desenvolupament d’aquest servei.  
 
L’empresa adjudicatària aportarà els seus propis mitjans materials i humans adequats per tal de poder fer 
l’assessorament individual a cada empresa.  
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La previsió pel període contractual indicat és realitzar un màxim de 30 sessions de diagnosi anuals. Les sessions 
es programaran en funció de moment de la instal·lació de les empreses a les diferents incubadores de Barcelona 
Activa. 
 
5. PRESTACIONS INCLOSES 
 
La proposta del servei de diagnosi empresarial per a les empreses instal·lades ha de contenir un nombre màxim 
de 60 hores d’assessorament.  
 
El número màxim d’empreses assessorades serà de 30. 
 
Es requereix a l’empresa licitadora que presenti la metodologia detallada i els mecanismes que establirà per tal de 
dur a terme les sessions de diagnosi a les empreses seleccionades. Caldrà inclourà el perfil professional de la/les 
persones que realitzaran les sessions de diagnosi.   
 
 
 
 
 
Montse Basora Farré 
Directora Operativa d’Emprenedoria 
 
Barcelona, 8 d’abril de 2019 
 
 
 
 


