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La Directora de l'Àrea de Màrqueting emet el següent:

INFORME
justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la contractació relativa al “Servei de difusió
publicitària dels programes formatius i promoció de continguts a nivell nacional i
internacional de la UOC”

En base als següents motius:
Primer.- La UOC necessita de la contractació d’una empresa especialitzada que dugui a terme
el servei de difusió publicitària de les campanyes publicitàries de les diferents línies formatives
que s'ofereixen a la UOC i UOC-X en els mercats català, espanyol i internacional (focus a
Llatinoamèrica (LATAM)) i de promoció de continguts. L'empresa adjudicatària proposarà i
contractarà suports publicitaris i també bases de dades, a través dels quals les marques UOC i
UOC X guanyaran visibilitat i posicionament, d'acord amb les premisses especificades als
briefings inicials.
Segon.- Per aquest motiu i en la mesura en què no es disposa dels mitjans suficients, es
requereix contractar servei de difusió publicitària dels programes formatius i promoció de
continguts a nivell nacional i internacional de la UOC, amb el següent abast:


En relació al LOT 1 - Display, Premsa, Ràdio, Publicitat Exterior, Publicitat Digital Smart
TV, i E-mailing: servei de captació de nous usuaris en forma de leads (sol·licituds
d'informació de persones interessades), matrícules, i difusió de les marques UOC i UOC
X al mercat nacional i internacional a través de mitjans digitals i no digitals (on i offline),
incloent enviaments de creativitats a BBDD propietat de tercers (en el cas d’e-mailings).
Sempre amb l'objectiu d'aconseguir els resultats establerts per part de l’Àrea de
Màrqueting.



En relació al LOT 2 - Difusió i promoció de continguts (CANAL PROMOTED): servei de
difusió i promoció de continguts de la UOC/UOC X, a través de diferents mitjans tant al
mercat nacional com internacional, utilitzant diferents opcions publicitàries (xarxes
publicitàries i programàtica). Aquí també s'establiran uns objectius de resultats, més
centrats en la notorietat i la presència de les marques.

Tercer.- El contracte tindrà una durada d’ (1) any i es preveuen 4 pròrrogues de 12 mesos
cadascuna, de manera que la durada màxima del contracte serà de cinc (5) anys. Tenint en
compte el pressupost bàsic de licitació, que ascendeix a 6.829.537,73 euros (IVA inclòs), la
durada del contracte anteriorment referida i l’import màxim destinat a modificacions contractuals
previstes, es determina que el valor estimat del contracte serà de 29.350.079,51€ euros (IVA
exclòs).
Quart.- Es fa constar que es disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions econòmiques
que es deriven per aquesta Universitat del compliment del contracte objecte del present

procediment de contractació. Així mateix, es fa constar que la quantitat indicada al pressupost
bàsic de licitació és el límit màxim de despesa que en virtut d’aquesta licitació podrà comprometre
l’òrgan de contractació.
Cinquè.- Atenent a les característiques objecte de la contractació i d’acord amb les previsions
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic la contractació objecte del
present informe s’ha de licitar a través del procediment obert harmonitzat.
Pels motius exposats es sol·licita a l’Òrgan de Contractació que aprovi la contractació relativa al
“servei de difusió publicitària dels programes formatius i promoció de continguts a nivell nacional
i internacional de la UOC” i tramiti el procediment de contractació que correspongui per a la
formalització del corresponent contracte.
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