
Petició d’informe al  secretari  sobre algunes consideracions normatives 

referents al Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 

han  de  regir  el  procediment  per  a  l’adjudicació  de  la  concessió  de  la 

gestió  del  servei  d’informació,  organització  d’activitats  i  promoció 

turístiques.

Plec de clàusules administravies:

- Clàusula 8a. Obligacions generals del concessionari. 

No s’especifica el compliment de cap de les normatives de turisme vigents, així com sí s’inlcou 

en el punt 7 “Complir la normativa vigent relativa a la seguretat i higiene...”, entenem que és 

imprescindible que s’inclogui també el compliment de la normativa de turisme i adaptació als 

canvis d’aquesta normativa.

Almenys de les normatives següents: 

- DECRET  106/2008,  de  6  de  maig,  de  mesures  per  a  l'eliminació  de  tràmits  i  la 

simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica. (Correcció d'errades en 

el DOGC núm. 5138, pàg. 40100, de 26.5.2008 i en el DOGC núm. 5206, pàg. 66119, 

d'1.9.2008).

- LLEI 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

- DECRET 5/1998, de 7 de gener, sobre l'activitat de guia de turisme. 

- DECRET  127/2010,  de  14  de  setembre,  de  regulació  de  la  Xarxa  de  Serveis 

d’Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya. 

Pel que fa a aquest decret, en els plecs s’haurien d’especificar de forma concreta quins són els 

requisits  mínims  que  ha  de  complir  l’oficina  pel  que  fa  a: Horaris,  funcions,  personal  i 

caraterístiques  físiques.  (Com  s’especifica  en  consideracions  posteriors,  els  plecs  no 

coincideixen amb part d’aquests requisits mínims que marca la normativa. 

- LLEI 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya

- DECRET 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa,   

reclamació i denúncia en les relacions de consum.     

- Clàusula 17a. Infraccions de l’adjudicatari

En aquest sentit, i relacionat amb l’apartat anterior, no es descriu cap infracció si s’incompleix 

qualsevol de les normatives de turisme vigents, és per aquest motiu que entenem que resulta 

també imprescindible incloure aquest tipus d’infracció en aquest apartat.

- Clàusula 28a. Criteris de valoració de les proposicions. Apartat b.

El DECRET 127/2010, de 14 de setembre, de regulació de la Xarxa de Serveis d’Informació, 

Difusió i Atenció Turística de Catalunya, en el seu article 22, descriu els compliments mínims de 

les Oficines de Turisme on s’especifica: “El personal que presti la funció d’atenció al públic ha 
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de disposar de la diplomatura de turisme, o equivalent,  o bé del cicle superior de formació 

professional en l’especialitat d’informació i comercialització turístiques. Han de parlar un mínim 

garantit de dues llengües estrangeres, a més de les dues cooficials”.

Per tant, com que tothom qui estigui realitzant la tasca d’atenció al públic a l’oficina ha de tenir 

la titulació esmentada, no és pertinent valorar amb 5 punts la possessió de diplomatura en  

turisme  o  del  cicle  superior  de  formació  professional  en  l’especialitat  d’informació  i 

comercialització turístiques, ja que és un requisit obligatori que ve donat per llei. 

En aquest mateix sentit, no es poden valorar els coneixements acreditats de tots les idiomes 

complementaris (s’entén a més a més dels cooficials), ja que almenys dos d’ells són també un 

requisit  mínim, en tot cas, perquè els Plecs estiguin d’acord amb la normativa, s’haurien de 

valorar  a  partir  del  tercer  idioma,  però  no  els  dos  primers,  ja  que  són  un  requisit  de  la  

normativa.

Plec de clàusules tècniques:

Clàusula 3a. Activitats mínimes obligatòries

D’acord amb el DECRET 127/2010, de 14 de setembre, de regulació de la Xarxa de Serveis 

d’Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya, les oficines de turisme han de prestar uns 

serveis  mínims obligatòriament,  entenem que en la descripció  que es realitza als plecs no 

queden ben descrits i s’hauria de completar especificant de forma detallada aquells serveis als 

quals obliga la normativa.

Especialment s’hauria d’incloure:

- Donar informació també sobre establiments turístics, serveis de transports i recursos 

naturals i culturals.

- Facilitar  la  informació  relativa  a  l’accés  dels  serveis  públics,  seguretat  ciutadana o 

mobilitat.

- Informar sobre els drets i deures com a persona usuària turística i facilitar, si s’escau, el 

full oficial de reclamació. 



Pel  que  fa  a  l’horari,  en  l’article  22  del  mateix  decret  s’especifica  que  l’horari  ha  de  ser  

“d’obertura tot l’any, amb un mínim de 5 hores diàries, cinc dies a la setmana. Els dies de  

descans no poden recaure en dissabte, diumenge ni festiu”.

- L’horari estipulat en els plecs és de 10 a 14 h diumenges i festius i de 10 a 14 h a  

l’estiu, de l’1 de juliol al 15 de setembre (Són 4 hores i no compleix amb el mínim que 

marca la normativa de 5 hores). 

- L’oficina,  d’acord  amb la  normativa,  no  pot  fe  conincidir  els  dies  de  descans  amb 

dissabte, diumenge ni festiu. Els dies de descans que es proposen en els Plecs són el 

25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, són dies festius i també podríen caure en dissabte  

i diumenge, per tant tampoc s’adaptaria a la normativa.
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