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1. Introducció
La Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, UOC) és una universitat innovadora, arrelada a
Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al
seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement. El
seu model educatiu es basa en la personalització i l'acompanyament de l'estudiant mitjançant l'elearning.
L’oferta formativa de la UOC comprèn els següents programes en línia: graus, màsters universitaris,
màsters propis, postgraus i especialitzacions (aquests 3 comercialitzats sota la línia de postgrau),
seminaris, cursos i assignatures per cursar lliurement i cursos d’idiomes.
UOC-Xtendend Studies (en endavant UOC X) segueix els passos de la missió original de la UOC,
acompanyant les persones al llarg de la vida, de manera inclusiva, i més enllà dels estudis
universitaris.
L’oferta formativa de UOC X comprèn els següents programes en línia: cursos de preparació
d’accés a la universitat, programes de desenvolupament professional, cursos professionalitzadors
i la col·laboració amb el projecte de formació professional oficial en línia de Jesuïtes Educació.
Es té previst a partir d’abril del 2022, l’oferta formativa de la UOC i la UOC X es fusioni sota la
mateixa marca i nomenclatura, sense fer distinció a la web corporativa de les dues marques,
quedant tot sota la denominació UOC. Actualment no existeix data definitiva fixada, per aquesta raó
al present plec es continuen detallant les línies de producte sense fusionar les marques.
Fets i xifres a consultar:
https://www.uoc.edu/portal/ca/metodologia-online-qualitat/fets-xifres/index.html

2. Objecte
El present plec té per objecte definir els requisits tècnics necessaris que han de regir la contractació
d’una empresa especialitzada que dugui a terme els Serveis de Difusió Publicitària de les
campanyes de màrqueting de captació de les diferents línies formatives que s’ofereixen a UOC i
UOC X en els mercats català, espanyol i internacionals (amb focus a Llatinoamèrica (LATAM)), fins
a la finalització del contracte així com la difusió i promoció dels continguts generats a UOC i UOC
X dintre dels mateixos mercats.
Una Campanya de màrqueting té com a objectiu la difusió publicitària en mitjans tant generalistes
com específics; es treballaran campanyes publicitàries per línies de producte, per programes, per
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idiomes i per territori. Cada línia de producte té unes dates de campanyes diferents que depenen
dels períodes de matriculació (i inici de la docència) i això marcarà els inicis i finals de les diferents
campanyes.
Una campanya publicitària és una estratègia específicament dissenyada i executada en diferents
mitjans per a obtenir objectius de notorietat, d'interès, venda i comunicació d'una determinada
marca o producte.
Alguns dels elements que s’han de tenir en compte en les campanyes publicitàries de la UOC i UOC
X són els objectius de les diferents línies de producte, els diferents àmbits temàtics d’estudi, el públic
objectiu, els diferents mercats als que anem -mercats català, espanyol i internacionals (amb focus
a Llatinoamèrica (LATAM))-, l’idioma, la creativitat de la campanya, la temporalització de les
campanyes marcades pels inicis de la docència.
Perquè el missatge arribi al nostre públic objectiu serà necessari comptar amb tots aquells mitjans
més adequats per aconseguir-ho.
De la mateixa forma la difusió de continguts és una estratègia específicament dissenyada i
executada en diferents mitjans per a obtenir objectius de notorietat.
Alguns dels elements que s’han de tenir en compte en la difusió de continguts són els objectius dels
diferents àmbits temàtics d’estudi, el públic objectiu, els diferents mercats als que anem -mercats
català, espanyol i internacionals (amb focus a Llatinoamèrica (LATAM))-, l'idioma i la creativitat de
la campanya.
Aquest servei es dividirà en dos lots independents, constituint l’objecte de cadascun d’ells una unitat
funcional susceptible d’adjudicació i contractació independents, ja que cada lot realitzarà una funció
independent.
En l’annex del present plec de prescripcions tècniques s’indica la proporció estimada de cadascuna
de les prestacions incloses en l’objecte del contracte respecte al total del pressupost de licitació.

LOT 1: Display, Premsa, Ràdio, Publicitat Exterior, Publicitat Digital Smart TV, i E-mailing
El present plec té per objecte la regulació de les condicions tècniques que han de regir la
contractació del servei de captació de nous usuaris en forma de leads (sol·licituds d’informació de
persones interessades) i matrícules, generació de trànsit al lloc web i la difusió de la nostra marca
al mercat nacional i internacional a través de mitjans digitals i no digitals (on i offline).
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A continuació es fa una explicació sobre què entenem per cada mitjà, amb la intenció de clarificar
les necessitats a cobrir:
Display: Es tracta de publicitat digital integrada en diferents webs que treballa per diferents
objectius segons la fase del funnel de màrqueting en la qual es trobi: brànding, tràfic i conversió.
A la part de brànding la finalitat és donar visibilitat a la marca UOC/UOC X en aquells territoris focus
on estem presents, aportar valor i notorietat, utilitzant formats premium. Els KPI principals són les
impressions i la viewability.
A la fase de tràfic o d’interès, l’objectiu és generar visites a la web, amb el qual, el principal KPI
emprat són les sessions i el CTR. En aquesta etapa del funnel no només alimentem al canal de
display, sinó a tota la resta de canals que intervenen a la campanya, per aquest motiu, és important
el compliment d’objectius marcats per l’equip de la UOC/UOC X, assolir un volum de sessions que
mesurem a través de Google analytics i veure de forma global el comportament d’aquests usuaris
en l’etapa final del funnel, el de conversió.
I per últim, es treballa la conversió, la fase final del funnel, fent ús principalment de l'estratègia de
retargeting amb l'objectiu de reimpactar a aquells usuaris que ja hagin visitat la web de la UOC/UOC
X i forçar-los a deixar una sol·licitud d'informació o lead. En aquesta fase es recull el fruit de les
dues fases anteriors. El principal KPI és el lead.
Premsa: S’utilitza aquest mitjà de comunicació en la fase de coneixement de la campanya tant en
format escrit com digital per arribar al nostre públic objectiu. Es tracta de publicacions en diferents
diaris o revistes tant ON com OFF on la finalitat és la de treballar imatge de marca, aportar valor i
notorietat. A premsa treballem tant amb suports de premsa generalista a escala nacional i
internacional en aquells territoris on som presents, com premsa més territorial quan es tracta
d’insercions en diaris/revistes de territoris on tenim seu (València, Madrid, Andalusia, País Basc i
Illes Balears), especials de formació i/o educació, i en altres.
La finalitat doncs, és treballar brànding amb diferents creativitats i redaccionals on donem a conèixer
aspectes o notícies rellevants de la UOC/UOC X que creiem que pugui ser interessant pels seus
lectors, així que s’haurà de defensar i aportar informació sobre els suports i lectors d’aquests per
crear un contingut ad hoc. Es tindrà en compte l’abast i característiques del suport.
Ràdio: Programació de campanyes de ràdio (falques o mencions) en les principals capçaleres, a
nivell nacional (tant Espanya com Catalunya) i a nivell internacional (amb focus a Llatinoamèrica
(LATAM)), en format ON com OFF. La finalitat és la de generar notorietat i valor de marca. Per
escollir aquelles cadenes i programes més afins a la UOC, es tindrà en compte la cobertura i les
audiències.
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Publicitat Exterior: Per generar notorietat de marca també es pot contemplar una campanya de
publicitat exterior donat que és una excel·lent plataforma visual, que maximitzant cobertura i
impactes publicitaris. A través dels diferents suports de publicitat exterior (balles, mupis, opis,
autobusos, etc.), es portarà a terme una campanya publicitària en llocs públics. L’agència ens ha
de proposar aquells suports que ens ofereixen millor visibilitat, juntament amb acords que ens
beneficien i on es troba el target de la UOC., amb la finalitat de generar notorietat i valor de marca.
Publicitat digital Smart TV: És un suport de publicitat interactiva en format d'anuncis de vídeos,
animats o estàtics, utilitzat a la UOC per treballar el brànding.
E-mailing: El servei d’enviament d’e-mail màrqueting nacional i internacional (amb focus a
Llatinoamèrica (LATAM)) de la UOC/UOC X. El servei consisteix en fer publicitat per correu
electrònic. Inclou en el servei la maquetació de peces a enviar i la realització d’enviaments amb
contingut principalment sobre l'oferta formativa UOC/UOC X o amb aquell contingut més adient que
determini la UOC/UOC X, a bases de dades propietat de tercers i realitzats per aquests tercers o
pròpies, d’acord amb els criteris de segmentació establerts per la UOC en funció del contingut a
promoure, els objectius, i el públic a arribar.
Les empreses que participin en el present procediment hauran de basar la seva gestió en:
●
●
●
●
●
●
●

La selecció de les BBDD, segons els criteris de segmentació i les característiques
determinades per UOC i UOC X.
La maquetació de peces, si es demana per part de la UOC, segons els models estructurals,
els elements (gràfics, textuals, enllaços, crides a l’acció...) i els criteris facilitats.
L’enviament de peces de e-mailing a les diverses BBDD.
La proposta de millores en les peces de e-mailing i també en la selecció de bases de dades,
d’acord amb els resultats obtinguts, segmentacions requerides, etc.
El seguiment dels enviaments realitzats segons els KPIs i objectius definits amb UOC i UOC
X.
A la finalització de la campanya, la UOC/UOC X ha d’extreure conclusions globals a mode
d’aprenentatge per la següent campanya.
Com a servei complementari i annex, ha de donar servei a les necessitats de peces creatives
de la UOC, consistent en el disseny i la maquetació de peces perquè puguin ser difoses per
part de tercers, amb els quals la UOC hi té establerta una relació. A més del format
d’emailing en HTML, que és el predominant, les peces requerides poden ser d’altre tipus:
PDF, baners, infografies, landing pages, textos, imatges d’acompanyament o d’altres.
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Altres mitjans: una de les tasques de l’agència també serà de la de proposar-nos de forma
proactiva diversos mitjans que puguin aparèixer o que creuen que poden ser beneficiosos per a la
UOC.
Les empreses que participin en el present procediment, hauran de basar la seva gestió en:
-

El disseny, planificació i execució de l'estratègia publicitària de les diferents campanyes de
màrqueting de la UOC i UOCX.
La segmentació de les audiències segons criteris sociodemogràfics i interessos, els
principals buyers persona i segons el territori focus, les diferents línies de producte i idiomes.
La compra i difusió d’espais publicitaris
L’Optimització constant segons resultats obtinguts i implementació dels canvis necessaris
per a aconseguir els objectius marcats.
Seguiment setmanal i mensual de la campanya i de la consecució dels objectius.
Elaboració d'un Punt de control al mig de la campanya i d’un tancament dels resultats de
cada campanya.
Informes anuals de quins són els mitjans on està invertint la competència i informes de
tendències tant en formats com en mitjans més adients per la consecució dels objectius.

LOT 2: Difusió i Promoció de Continguts (CANAL PROMOTED)
El present plec té per objecte la regulació de les condicions tècniques necessàries que han de regir
la contractació d’una empresa especialitzada que dugui a terme els Serveis de Difusió i Promoció
de Continguts generats per UOC i UOC X, augmentat el coneixement i notorietat de marca i del seu
professorat, en els mercats català, espanyol i internacional (amb focus a Llatinoamèrica (LATAM),
fins a la finalització del contracte.
A continuació es fa una explicació sobre què entenem per Promoció i Difusió de Continguts:
Difusió i Promoció de Continguts: Accions de pagament destinades a ampliar l’abast del
contingut generat a UOC i UOC X a través de les diferents opcions publicitàries (xarxes publicitàries,
programàtica, i d’altres que puguin aparèixer etc.) més enllà de la promoció de continguts a xarxes
socials.
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3. Objectius

LOT 1: Display, Premsa, Ràdio, Publicitat Exterior, Publicitat Digital Smart TV, i E-mailing
Els principals objectius del servei objecte del contracte són:
Objectiu de Notorietat: Incrementar la notorietat de la UOC/UOC X i posicionar-nos en la ment de
futurs estudiants , especialment en la resta d’Espanya i en el mercat internacional, utilitzant aquells
mitjans més afins a aconseguir aquest objectiu.( display, premsa, ràdio, publicitat exterior, smart
TV, e-mailing, i altres mitjans que ens proposi l’agència)
Objectius de Tràfic: Generar sessions qualificades al site de la UOC/UOC X mitjançant el canal
display.
Objectiu de Conversió: Aconseguir que les persones que ja coneixen la UOC/UOC X i han visitat
la nostra web passin a deixar una sol·licitud d’informació, mitjançant el canal display i el canal email.

LOT 2: Difusió de Continguts:
La difusió de continguts té com a objectiu apropar el contingut generat per UOC i UOC X al màxim
nombre de persones possible així com posicionar tant la UOC/UOC X com al seu professorat com
a líders d’opinió i referents dintre dels públics objectius definits prèviament.
L’agència ha de proposar aquelles estratègies i suports que ofereixin una major visibilitat i
posicionament de la marca UOC i UOC X d’acord amb les premisses especificades al briefing com
a líders d’opinió.
Les empreses que participin en el present procediment, hauran de basar la seva gestió en:
·
·

Selecció dels Mitjans, segons els criteris de segmentació i característiques determinades
per UOC i UOC-X
La maquetació de peces, si es demana per part de UOC i UOC X, segons els models
estructurals, els elements gràfics i criteris facilitats.
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4. Abast i descripció dels Serveis
4.1 Àmbit d’actuació (aplica als dos lots)
El servei demandat per UOC i UOC X a través del present Plec de Prescripcions Tècniques comprèn
un conjunt d’activitats necessàries per complir els objectius descrits a l’apartat anterior i garantir el
correcte funcionament del servei durant el període de duració del contracte. El servei inclou la difusió
publicitària, al mercat nacional i internacional (amb focus a LATAM), a través de tots els mitjans i
canals que UOC/UOC-X estipula en aquest plec. Així mateix, també es contempla, lot a part, la
difusió i promoció dels continguts generats per la UOC/UOC X.
Aquest conjunt d’activitats que l’empresa adjudicatària s’obliga a realitzar són les següents:
-

-

-

-

Elaborar i executar, en coordinació amb el responsable de la UOC/UOC-X, la planificació de
mitjans alineada a l'estratègia de la campanya bolcada en el briefing que la UOC farà arribar
a l'agència per a cada línia de producte, àmbit temàtic o el que la UOC/UOC X convingui,
abans de l’inici de cada campanya, incloent-hi els canals on com off especificats al plec
(publicitat en mitjans tradicionals), que permeti a UOC/UOC-X la consecució dels objectius
marcats al brief (visites, clics, impacte i matrícules marcades en el brífing) de cada campanya
amb uns Cost per Lead (CPL) i Cost per adquisició (CPA) optimitzats.
Executar el pla de mitjans en coordinació amb el responsable de UOC/UOC-X i l’agència de
publicitat encarregada de la creativitat de les campanyes de UOC/UOC-X per garantir la
coherència entre creativitat i mitjans planificats.
Gestionar la inserció (compra i publicació dels anuncis o enviaments d’emailing) en els
diferents suports publicitaris o de continguts, i/o bases de dades, definits en el pla de mitjans.
L’Adjudicatari contractarà en el seu propi nom els mitjans i serà responsable exclusiu del
seu pagament enfront dels mateixos.
Enviament setmanal d’informes de seguiment o actualització del dashbord de les diferents
campanyes amb objectiu d’optimitzar les campanyes i fer les correccions necessàries per a
d’assolir els objectius marcats.
Realització d’un informe a mitja campanya i un de tancament de cada campanya amb
conclusions i pròxims passos a seguir.

4.2 Fases de la prestació del Servei
LOT 1: Display, Premsa, Ràdio, Publicitat Exterior, Publicitat Digital Smart TV, i E-mailing
El Servei contempla l’execució de diferents fases. La relació entre la UOC/UOC-X i l'empresa
adjudicatària serà contínua durant tot el període de prestació i l’execució de les diferents fases de
treball es realitzaran de manera conjunta entre l’adjudicatari i UOC/UOC-X.
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Les fases de la prestació es poden definir segons una ordenació de procediments lògics:
Fase de Preparació de la campanya
Es realitza durant el mes abans de l’inici de la campanya:
-

Lliurament del brífing per part de UOC/UOC-X. Es lliurarà un brífing abans d'iniciar
cadascuna de les campanyes de captació que tenim durant l’any. Les campanyes podran
ser anuals, semestrals, trimestrals o mensuals segons les necessitats de la UOC/UOC
X. En aquest document s’especificaran:
●

Objectius de la campanya

●

Informació de mercat i de context
desenvolupament de la campanya.

●

Objectius de visites, leads i matrícules a aconseguir per part de UOC/UOC X,
sense excloure ràtios i costos unitaris.

●

Línies de producte i portafoli a cobrir

●

Àmbit territorial que es vol treballar

●

Descripció dels públics objectius a impactar i dels seus customer journeys.

●

Criteris de segmentació de públics i indicació d’audiències afins

●

KPIs (Indicadors de seguiment d’èxit) de referència

●

Pressupost total disponible

●

Campanya creativa i materials dels quals disposen UOC/UOC X

●

Dates d’activació i finalització de la campanya

●

Dates d’entrega de la proposta.

●

En el cas de la maquetació de les peces d’emailing, la UOC/UOC X facilitarà el
Llibre d'estil UOC, d’obligatòria aplicació.

que pugui ser necessària pel correcte

-

Recepció del Contrabrifing on es definirà l’estratègia de la campanya i el pla de mitjans
per part de l’empresa adjudicatària en funció del pressupost i dels objectius esmentats.
En el cas concret d’emailing, l’adjudicatari presentarà una proposta de selecció de BBDD
per l’enviament de les peces d’emailing.

-

Presentació presencial o telemàtica, per part de l’adjudicatari de les estratègies de les
campanyes i de la planificació a executar, un cop l’equip de la UOC/UOC X hagi aprovat
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el contrabriefing. Per planificació s’entén un document baixat al detall, també anomenat
tàctic, amb la concreció de les accions publicitàries que es duran a terme en les diferents
fases de l’embut de conversió. Aquest document cal que detalli el suport publicitaris i/o
bases de dades, el calendari i el cost per a cada acció individualment. A més, ha
d’incloure l’idioma, el territori, els criteris de segmentació i el portafoli que cobreix cada
acció (una línia de producte, un àmbit d’estudis, etc.).
-

Hi haurà d’haver un document òptic de planificació, que consisteix en una representació
gràfica de les accions sobre el calendari, per a veure la seva distribució temporal en
conjunt.

-

Com a suport a la planificació, l’adjudicatari podrà usar i compartir informació
complementària de mercat (p.ex. informes tipus Infoadex).

-

Definició dels KPI’S (Indicadors de seguiment d’èxit) per cada canal i estratègia, realitzat
per la UOC/UOC X.

En cap cas, l’adjudicatari implementarà el pla de mitjans sense la prèvia acceptació de la UOC/UOC
X. Un cop acceptat el pla de mitjans per part de UOC/UOC X:
-

L’empresa adjudicatària lliurarà les especificacions tècniques de cada suport i les
dates de lliurament de materials

-

La UOC/UOC X proporcionaran a l’adjudicatària les peces gràfiques, textos i URL
traquejades per tal de posar en marxa les accions i per poder fer-ne el corresponent
seguiment de les mateixes.

-

L’empresa adjudicatària haurà d’implementar les campanyes digitals mitjançant un
Adserver o una plataforma d’enviaments en el cas dels e-mailings, on es contempli
el tracking de visibilitat i verificació de les creativitats.

-

L’empresa adjudicatària haurà de mantenir informat a UOC/UOC X sobre els nous
formats que vagin sorgint i donarà suport a UOC/UOC X en la tria de creativitats,
copys i formats perquè aquests materials s’ajustin al màxim a les demandes de cada
suport i als objectius marcats.

-

En els casos on els suports siguin els encarregats del disseny i la maquetació de les
peces publicitàries, l’adjudicatari s’haurà d’assegurar que aquestes peces compleixin
el llibre d’estil de UOC/UOC X i s’haurà d’assegurar que aquestes peces siguin
validades prèviament per l’equip de UOC/UOC X.

-

En els casos en què es demani, especialment en els e-mailings , l’empresa
adjudicatària serà l’encarregada de fer el disseny final de les peces creatives, així
com de la seva adaptació per cada acció. Abans, la UOC/UOC X haurà facilitat les
plantilles, els elements (gràfics, textuals, enllaços...) i els criteris a aplicar.
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Fase d’execució i seguiment
Es realitza durant el període de campanya que marquen UOC i UOC X
-

L’empresa adjudicatària haurà d’executar el pla de mitjans contractant els espais publicitaris
aplicant els descomptes oferts directament per cada mitjà/suport/base de dades i presentats
a la seva proposta econòmica, complint amb les condicions específiques que es detallen per
a cada mitjà.

-

En el cas dels e-mailings, l’empresa adjudicatària gestionarà els enviaments a les bases de
dades seleccionades. Això inclourà la determinació del “sender” (on es pugui aplicar) i de
l’assumpte de cada enviament. Prèviament a l’enviament massiu, els tècnics de la
UOC/UOC X hauran de validar cadascuna de les peces publicitàries. En aquest sentit,
l’empresa adjudicatària o les empreses gestores de les bases de dades hauran d’enviar per
correu electrònic una versió web de la peça, amb el seu tracking final. L’enviament no es
podrà efectuar fins que els tècnics de la UOC/UOC X donin el vistiplau a cada peça creativa.

-

També respecte als emailings, la UOC/UOC X podrà demanar a l’empresa adjudicatària que
faci la conceptualització i creació de les peces d’email, i que faci les posteriors adaptacions
necessàries, aspectes que ja estan contemplats. En aquest apartat, s’inclou tant el disseny
gràfic com la redacció de textos promocionals, així com la programació en llenguatge HTML
o equivalent.

-

El calendari de les campanyes (activació i desactivació de la campanya a mitjans) sempre
el marcaran UOC/UOC X

-

L’empresa adjudicatària és la responsable de l’actualització del dashboard diàriament amb
totes les dades referents a les accions per tal que ambdues parts puguin fer seguiment dels
resultats. En cas que no hi hagi un dashbord s’entregaran informes de seguiment en format
Excel.

-

Avaluació, per part de l’adjudicatari i amb periodicitat setmanal, de l’eficàcia del pla de
mitjans proposats i serà proactiu en cercar solucions que optimitzin la inversió.

-

Es farà una reunió setmanal, via telefònica o a través d’altres mitjans telemàtics, entre
l’adjudicatari i l’equip de UOC/UOC X d’anàlisi qualitatiu dels resultats de les diferents
accions activades. En funció dels resultats obtinguts, s’ajustarà l’estratègia de campanya
conjuntament (UOC/UOC X i adjudicatari)

-

Pel què fa als emailings, en el marc de l’avaluació setmanal conjunta de resultats, es podrà
demanar que les bases de dades emprades facin enviaments suplementaris si no s’ha
arribat a la ràtio d’obertura mínim fixat. I en general, es poden demanar accions
compensatòries quan s’obtinguin resultats molt per sota dels estàndards, especialment si el
model de compra és a CPM. Igualment, si els resultats estan molt per sota dels objectius,
l’empresa adjudicatària haurà de buscar altres bases de dades que ajudin a assolir els
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objectius. Així, es podrà variar la planificació inicial, en un procés de prova-error que optimitzi
la campanya. A partir de l’anàlisi efectuat, l’empresa adjudicatària i la UOC/UOC X podran
acordar el testeig de diferents BBDD i segments, sempre amb la intenció d’assolir els
objectius.
-

UOC/UOC X podrà demanar, en qualsevol moment de la campanya (sempre dins dels
horaris estipulats a l’apartat 7.1 Horaris del Servei) un informe detallat sobre un suport o una
acció determinat o podrà incloure un suport que cregui oportú per complementar l’estratègia
que pugui ajudar a assolir els objectius.

Fase de tancament
Es realitza durant la setmana posterior a la finalització de la campanya/es
-

Realització, per part de l’adjudicatari, d’un informe de tancament complet de tota la
campanya que inclogui una part quantitativa i una altra qualitativa, aprenentatges i millores
de cara a futures campanyes. Els tècnics de la UOC/UOC X podran intervenir en l’orientació
dels informes de tancament, buscant aquells punts de vista més útils per extreure
conclusions.

-

Presentació per part de l’adjudicatari de l’informe de tancament en reunió presencial o
telemàtica i lliurament de la presentació amb tots els resultats i conclusions extrets.

-

En el cas

LOT 2: Difusió de Continguts:
El Servei contempla l’execució de diferents fases. La relació entre la UOC/UOC X i l'empresa
adjudicatària serà contínua durant tot el període de prestació i l’execució de les diferents fases de
treball es realitzaran de manera conjunta entre l’adjudicatari i UOC/UOC-X.
Les fases de la prestació es poden definir segons una ordenació de procediments lògics:
Fase de Preparació de la campanya
Es realitza durant el mes abans de l’inici de la campanya:
-

Lliurament del brífing per part de UOC/UOC X. Es lliurarà un brífing abans d'iniciar la
campanya de difusió de contingut que tenim durant l’any. Les campanyes podran ser
anuals, semestrals, trimestrals o mensuals segons les necessitats de la UOC/UOC X.
En aquest document s’especificaran:
●

Objectius de la campanya

●

Informació de mercat i de context
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desenvolupament de la campanya.
●

Objectius de visites, leads i matrícules a aconseguir per part de UOC/UOC X,
sense excloure ràtios i costos unitaris.

●

Línies de producte i portafoli a cobrir

●

Àmbit territorial que es vol treballar

●

Descripció dels públics objectius a impactar i dels seus customer journeys.

●

Criteris de segmentació de públics i indicació d’audiències afins

●

KPIs (Indicadors de seguiment d’èxit) de referència

●

Pressupost total disponible

●

Campanya creativa i materials dels quals disposen UOC/UOC X

●

Dates d’activació i finalització de la campanya

●

Dates d’entrega de la proposta.

●

La UOC/UOC X facilitarà el Llibre d'estil UOC en cas de ser necessari la seva
aplicació.

-

Recepció del Contrabrifing on es definirà l’estratègia de la campanya i el pla de mitjans
per part de l’empresa adjudicatària en funció del pressupost i dels objectius esmentats.

-

Presentació presencial o telemàtica, per part de l’adjudicatari de les estratègies de les
campanyes i de la planificació a executar, un cop l’equip de la UOC/UOC X hagi aprovat
el contrabriefing. Per planificació s’entén un document baixat al detall, també anomenat
tàctic, amb la concreció de les accions publicitàries que es duran a terme en les diferents
fases de l’embut de conversió. Aquest document cal que detalli el suport o base de
dades, el calendari i el cost per a cada acció individualment. A més, ha d’incloure
l’idioma, el territori, els criteris de segmentació i el portafoli que cobreix cada acció (una
línia de producte, un àmbit d’estudis, etc.).

-

Hi haurà d’haver un document òptic de planificació, que consisteix en una representació
gràfica de les accions sobre el calendari, per a veure la seva distribució temporal en
conjunt.

-

Com a suport a la planificació, l’adjudicatari podrà usar i compartir informació
complementària de mercat (p.ex. informes tipus Infoadex).

-

Definició dels KPI’S (Indicadors de seguiment d’èxit) per cada canal i estratègia, realitzat
per la UOC.

En cap cas, l’adjudicatari implementarà el pla de mitjans sense la prèvia acceptació de la UOC/UOC
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X. Un cop acceptat el pla de mitjans per part de UOC/UOC X:
-

L’empresa adjudicatària lliurarà les especificacions tècniques de cada suport i les
dates de lliurament de materials

-

La UOC/UOC X proporcionaran a l’adjudicatària les peces gràfiques, textos i URL
traquejades per tal de posar en marxa les accions i per poder fer-ne el corresponent
seguiment de les mateixes.

-

L’empresa adjudicatària haurà d’implementar les campanyes digitals mitjançant un
Adserver, si s’escau , on es contempli el tracking de visibilitat i verificació de les
creativitats.

-

L’empresa adjudicatària haurà de mantenir informat a UOC/UOC X sobre els nous
formats que vagin sorgint i donarà suport a UOC/UOC X en la tria de creativitats,
copys i formats perquè aquests materials s’ajustin al màxim a les demandes de cada
suport i als objectius marcats.

-

En els casos on els suports siguin els encarregats del disseny i la maquetació de les
peces publicitàries, l’adjudicatari s’haurà d’assegurar que aquestes peces compleixin
el llibre d’estil de UOC/UOC X i s’haurà d’assegurar que aquestes peces siguin
validades prèviament per l’equip de UOC/UOC X.

-

En els casos en què es demani, l’empresa adjudicatària serà l’encarregada de fer el
disseny final de les peces creatives, així com de la seva adaptació per cada acció.
Abans, la UOC haurà facilitat les plantilles, els elements (gràfics, textuals, enllaços...)
i els criteris a aplicar.

Fase d’execució i seguiment
Es realitza durant el període de campanya que marquen UOC i UOC X
-

L’empresa adjudicatària haurà d’executar el pla de mitjans contractant els espais publicitaris
aplicant els descomptes oferts directament per cada mitjà/suport/base de dades i presentats
a la seva proposta econòmica, complint amb les condicions específiques que es detallen per
a cada mitjà.

-

El calendari de les campanyes (activació i desactivació de la campanya a mitjans) sempre
el marcaran UOC/UOC X

-

L’empresa adjudicatària és la responsable de l’actualització del dashboard diàriament amb
totes les dades referents a les accions per tal que ambdues parts puguin fer seguiment dels
resultats. En cas que no hi hagi un dashbord s’entregaran informes de seguiment en format
Excel.

-

Avaluació, per part de l’adjudicatari i amb periodicitat setmanal, de l’eficàcia del pla de
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mitjans proposats i serà proactiu en cercar solucions que optimitzin la inversió.
-

Es farà una reunió setmanal, via telefònica o a través d’altres mitjans telemàtics, entre
l’adjudicatari i l’equip de UOC/UOC X d’anàlisi qualitatiu dels resultats de les diferents
accions activades. En funció dels resultats obtinguts, s’ajustarà l’estratègia de campanya
conjuntament (UOC/UOC X i adjudicatari)

-

UOC/UOC X podrà demanar, en qualsevol moment de la campanya (sempre dins dels
horaris estipulats a l’apartat 7.1 Horaris del Servei) un informe detallat sobre un suport o una
acció determinat o podrà incloure un suport que cregui oportú per complementar l’estratègia
que pugui ajudar a assolir els objectius.

Fase de tancament
Es realitza durant la setmana posterior a la finalització de la campanya/es
-

Realització, per part de l’adjudicatari, d’un informe de tancament complet de tota la
campanya que inclogui una part quantitativa i una altra qualitativa, aprenentatges i millores
de cara a futures campanyes. Els tècnics de la UOC/UOC X podran intervenir en l’orientació
dels informes de tancament, buscant aquells punts de vista més útils per extreure
conclusions.

-

Presentació per part de l’adjudicatari de l’informe de tancament en reunió presencial o
telemàtica i lliurament de la presentació amb tots els resultats i conclusions extrets

4.3. Volums
Històricament, la funció de captació s’ha estructurat per línies de producte (Graus, Màsters
universitaris, etc.) ja sigui de forma genèrica per tota la línia o amb accions baixades a programes
concrets. La tendència actual és a posar els usuaris en el centre, agrupats per audiències amb trets
comuns. Així, es poden fer campanyes de captació transversals, per àrees temàtiques o per àmbits
que ens resultin afins. També es poden fer campanyes més específiques per audiències, que
encaixin amb els programes o grups de programes de la UOC/UOC X. I per altra banda, hi pot haver
altres campanyes que s’enfoquin en la notorietat i el posicionament de la marca UOC/UOC X, amb
independència de la línia de producte. I més enllà de la funció de captació, altres àrees de la
UOC/UOC X poden fer campanyes amb els seus propis objectius. Tots aquests tipus de
campanyes, sempre amb un caire publicitari, tenen cabuda sota la present licitació, en els canals
contemplats.
.
Pel què fa a la visió per línies, respecte les actuals, es donen dades de referència a continuació:
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4.3.1.Graus (GR)
Target: La mitjana d’edat és de 33 anys (62% entre 26 i 49 anys; 22% entre 22 i 25 anys). El 53%
són dones vs. 47% homes. Es tracta d’individus que volen obtenir una titulació oficial i créixer en
l'àmbit professional. També poden tenir objectius d’enriquiment personal i autorealització.
Àmbit territorial: La campanya es desenvoluparà principalment a: Catalunya i a la resta d’Espanya.
En el cas que es sol·liciti també es podrà fer campanya en mitjans a altres països.
Dates campanya: Dues campanyes d’accés:
- de novembre a finals de febrer. Inici de curs: febrer
- de maig a setembre. Inici de curs: setembre
https://estudios.uoc.edu/es/grados
https://estudis.uoc.edu/ca/graus
Objectius de la campanya: Obtenir les sol·licituds d’informació i d’accés dels programes del portafoli
que especifiquen en el brífing, que aquests siguin de la màxima qualitat, a fi que es converteixin a
matrícula abans de finalitzar el termini de la campanya.
La distribució del pressupost es farà en funció dels objectius en leads i matrícules que té cada una
de les campanyes que es troben dins d’un any natural.
Veure Annex Analytics 1_GR_MU_PG
4.3.2 .Màsters universitaris (MU)
Target: La mitjana d’edat és de 33 anys (62% entre 26 i 49; 22% entre 22 i 25 anys). El 60% són
dones i el 40% homes. Individus amb titulació universitària que es volen especialitzar en algun dels
àmbits temàtics oferts per la UOC/UOC X i aconseguir una titulació oficial superior.
Cada màster té un públic objectiu específic que cal tenir també present a l’hora de planificar les
accions de publicitat en mitjans específics o sectorials.
Àmbit Territorial: La campanya es desenvolupa principalment: Catalunya, a la resta d’Espanya i
àmbit internacional (amb focus en Llatinoamèrica).
En el cas que es sol·liciti també es podrà fer campanya en mitjans a altres països.
Dates campanya: Dues campanyes d’accés:
- de novembre a finals de febrer. Inici de curs: febrer/març
- de maig a setembre. Inici de curs: setembre/octubre
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https://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios
Hi ha Màsters universitaris que tenen el mateix calendari que els programes de Grau (inici setembre
i febrer) i altres que tenen el mateix calendari que els programes de Màster i Postgrau propis (inici
octubre i març), encara que per tots ells l’inici de la campanya és el mateix, només varia la
finalització de la campanya.
Objectius de les campanyes: Obtenir les sol·licituds d’informació dels programes del portafoli que
es demanin en el brífing, que aquests siguin de la màxima qualitat, a fi que es converteixin a
matrícula abans de finalitzar el termini de la campanya.
La distribució del pressupost es farà en funció dels objectius en leads i matrícules que té cada una
de les campanyes que es troben dins d’un any natural.
Veure Annex Analytics 1_GR_MU_PG
4.3.3. Màsters, postgraus i especialitzacions (títols propis)
Target: La mitjana d’edat és de 37 anys ( el 36% entre 26 i 35; el 30% entre 36 i 45 anys). El 55%
són dones i el 44% homes. Individus de 25 a 65 anys amb titulació universitària que es volen
especialitzar, promocionar o ampliar coneixements en algun dels àmbits temàtics oferts per la
UOC/UOC-X.
Són persones que treballen i que el que més valoren és el fet de no dedicar temps per
desplaçaments, hores lectives, presencials, etc.
Cada màster i postgrau té un públic objectiu específic que cal tenir també present a l’hora de
planificar les accions de publicitat en mitjans de caràcter específic.
Àmbit territorial: La campanya es desenvoluparà principalment: Catalunya, resta d’Espanya i àmbit
internacional (amb focus en Llatinoamèrica).
En el cas que es sol·liciti també es podrà fer campanya en mitjans a altres països.
Dates campanyes: Dues campanyes de captació d’interessos i matrícula:
−

De desembre a març. Inici curs: març

−

De juny a mitjans d’octubre. Inici curs: finals octubre

https://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions
Objectius de la campanya: Obtenir les sol·licituds d’informació dels programes del portafoli que es
demanin en el brífing, que aquests siguin de la màxima qualitat, a fi que es converteixin a matrícula
abans de finalitzar el termini de la campanya.
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La distribució del pressupost es farà en funció dels objectius en leads i matrícules que té cada una
de les campanyes que es troben dins d’un any natural.
Veure Annex Analytics 1_GR_MU_PG
4.3.4. Centre d’idiomes modern (CIM)
Target: La mitjana d’edat és de 37 anys (31% entre 26 i 35 anys; 28% entre 36 i 45 anys). El 63%
són dones i el 37% homes. Es dirigeix a un públic molt ampli. Professionals i persones en general
que necessiten assolir un bon nivell de les següents llengües: anglès, francès, alemany, xinès,
japonès i català (nivells bàsics per a no catalanoparlants).
La motivació principal és professional: trobar o canviar de feina, progressar o mantenir l’actual, etc.
El públic a qui s’adreça el producte acostuma a no tenir temps ni disponibilitat per anar a classes
presencials.
Àmbit territorial: La campanya es desenvolupa principalment a Catalunya, resta d’Espanya i àmbit
internacional (amb focus en Llatinoamèrica).
En el cas que es sol·liciti també es podrà fer campanya en mitjans a altres països.
Dates campanya: Dues campanyes de captació d’interessos i matrícula:
- de desembre a març. Inici curs: març
- de juny a octubre. Inici curs: finals octubre
https://x.uoc.edu/es/que-quieres-estudiar/cursos-idiomas/
https://x.uoc.edu/que-vols-estudiar/cursos-idiomes/
Objectius campanya: Obtenir les sol·licituds d’informació d’accés dels programes del portafoli que
es demanin en el brífing, que aquests siguin de la màxima qualitat, a fi que es converteixin a
matrícula abans de finalitzar el termini de la campanya.
La distribució del pressupost es farà en funció dels objectius en leads i matrícules que té cada una
de les campanyes que es troben dins d’un any natural.
Veure Annex Analytics 2_UOC X
4.3.5. Seminaris (SE)
Target: Persones entre 25 i 50 anys. Es dirigeix a un públic molt ampli que es podria agrupar segons
els àmbits temàtics. El públic a qui s’adreça el producte són professionals que es volen reciclar i
descobrir nous temes relacionats amb la seva feina o amb una feina que els interessaria fer.
Professionals i altres persones en general que volen millorar aspectes professionals i/o auto
realitzar-se: humanitats, salut, empresa, comunicació, progrés personal, etc.
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Àmbits territorials: La campanya es desenvoluparà principalment : Catalunya, resta d’Espanya i
àmbit internacional (amb focus en Llatinoamèrica).
En el cas que es sol·liciti també es podrà fer campanya en mitjans a altres països.
Dates campanya: S’ofereixen una vegada a l’any, sota el nom d’Universitat Oberta d’Estiu. Amb
inici al juny/juliol.
https://x.uoc.edu/formacio-continua-online/seminaris/
https://x.uoc.edu/es/formacion-continua-online/seminarios/
Objectius de la campanya: Obtenir les sol·licituds d’informació dels programes del portafoli que es
demanin en el brífing, que aquests siguin de la màxima qualitat, a fi que es converteixin a matrícula
abans de finalitzar el termini de la campanya.
La distribució del pressupost es farà en funció dels objectius en leads i matrícules que té cada una
de les campanyes que es troben dins d’un any natural.
Veure Annex Analytics 2_UOC X
4.3.6. Programa de Desenvolupament Professional (PDP)
Target: Els programes de desenvolupament professional són un tipus de formació d’actualització
per a professionals en actiu amb garantia de qualitat universitària. Són programes de curta durada,
ja que consten de 50 hores per a cursar en 6 setmanes.
Àmbits territorials: La campanya es desenvoluparà principalment a: Catalunya i a la resta
d’Espanya.
En el cas que es sol·liciti també es podrà fer campanya en mitjans a altres països.
Dates campanya: Campanyes semestrals, amb 2 convocatòries l’any
Inicis de curs: Març, Octubre
https://x.uoc.edu/es/formacion-continua-online/programas-de-desarrollo-profesional/
La distribució del pressupost es farà en funció dels objectius en leads i matrícules que té cada una
de les campanyes que es troben dins d’un any natural.
4.3.7. Formació Professional (FP)
Target: El públic principal a qui van adreçats els cicles de formació professional són persones entre
20 i 35 anys. Es dirigeix a un públic concert que s’agrupa principalment per motivacions
professionals (ampliar coneixements).
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Àmbits territorials: La campanya es desenvoluparà principalment : Catalunya, resta d’Espanya i
potencialment en l’àmbit internacional.
En el cas que es sol·liciti també es podrà fer campanya en mitjans a altres països.
Dates campanya: Una campanya anual amb convocatòries mensuals.
Inicis de curs: febrer i abril
https://fp.uoc.fje.edu/ca/
https://fp.uoc.fje.edu/
Objectius de la campanya: Obtenir les sol·licituds d’informació i d’accés dels programes del portafoli
que es demanin en el brífing, que aquests siguin de la màxima qualitat, a fi que es converteixin a
matrícula abans de finalitzar el termini de la campanya.
La distribució del pressupost es farà en funció dels objectius en leads i matrícules que té cada una
de les campanyes que es troben dins d’un any natural.
Veure Annex Analytics 2_UOC X
4.3.8. Cursos professionalitzadors
Target: El públic principal a qui van adreçats els CFSP i programes de desenvolupament continu
són persones entre 26 i 35 anys (39%) i d’entre 36 i 45 anys (32%). El 70% són dones i el 30 %
homes. El 58% dels estudiants ve d’estudis de FP o universitaris. Es dirigeix a un públic molt ampli
que s’agrupa per motivacions professionals (ampliar coneixements) o personals (autorealització)
segons àrea de coneixement.
Àmbits territorials: La campanya es desenvolupa principalment : Catalunya, resta d’Espanya i àmbit
internacional (amb focus en Llatinoamèrica).
En el cas que es sol·liciti també es podrà fer campanya en mitjans a altres països.
Dates campanya: Una campanya anual amb convocatòries mensuals.
Inicis de curs: Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Setembre, Octubre, Novembre i
Desembre
https://x.uoc.edu/es/que-quieres-estudiar/cursos-profesionalizadores/
https://x.uoc.edu/que-vols-estudiar/cursos-professionalitzadors/
Objectius de la campanya:
Obtenir les sol·licituds d’informació i d’accés dels programes del portafoli que es demanin en el
brífing, que aquests siguin de la màxima qualitat, a fi que es converteixin a matrícula abans de
finalitzar el termini de la campanya.
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La distribució del pressupost es farà en funció dels objectius en leads i matrícules que té cada una
de les campanyes que es troben dins d’un any natural.
Veure Annex Analytics 2_UOC X
4.3.9. Curs de preparació per l’examen d’accés a la Universitat per majors de 25/45 anys
Target: La mitjana d'edat del nostre target és de 35 anys (42% de 25 a 35 anys i el 25% entre 36 i
45 anys). El 57% són dones i el 43% homes. Es dirigeix a un públic concret que s’agrupa
principalment per motivacions formatives i professionals per realitzar un grau. La principal motivació
és l’interès per l’accés a la universitat, per tant és possible que s’hagi de fer una estratègia
segmentada.
Àmbits territorials: La campanya es desenvolupa principalment : Catalunya i a la resta d’Espanya.
En el cas que es sol·liciti també es podrà fer campanya en mitjans a altres països.
Dates campanya: Una campanya anual amb 3 convocatòries:
Inicis de curs: Març, Juny, Octubre
https://x.uoc.edu/que-vols-estudiar/
Objectius de la campanya:
Obtenir les sol·licituds d’informació i d’accés dels programes del portafoli que es demanin en
el brífing, que aquests siguin de la màxima qualitat, a fi que es converteixin a matrícula abans de
finalitzar el termini de la campanya.
La distribució del pressupost es farà en funció dels objectius en leads i matrícules que té cada una
de les campanyes que es troben dins d’un any natural.
Veure Annex Analytics 2_UOC X
4.3.10. Volumetria estimada:
LOT 1: Display, Premsa, Ràdio, Publicitat Exterior, Publicitat Digital Smart TV, i E-mailing
Amb relació al servei de Difusió publicitària a tota la UOC/UOC X, donem unes referències d'inversió
aproximades que permetin comprendre l'abast del servei que ha de prestar-se als annexos 1 i 2 de
ANALYTICS.
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En l’annex 3 del present plec de prescripcions tècniques s’indica la proporció estimada de
cadascuna de les prestacions incloses en l’objecte del contracte respecte al total del pressupost de
licitació.
L’import destinat al servei de l’objecte contractual, es constitueix a partir d’una demanda estimada i
de diversos preus unitaris. Per tant, la xifra global de pressupost anteriorment esmentat és l’import
màxim que l’òrgan de contractació pot emprar durant el termini contractual, sense que existeixi cap
obligació per part de l’òrgan de contractació d’esgotar cap import fins al pressupost anteriorment
esmentat.
Aquests imports s’han calculat en funció a l’històric dels darrers anys, i ja contemplen la pujada
prevista pels propers anys, tant en increment de preus per la inflació com perquè es preveu un
augment de les accions o necessitats a tota la UOC/UOC X.
Per veure els volums previstos per la propera campanya, s’afegeix annex 4 amb campanya anual
amb repartiment del pressupost per cada partida. Aquestes xifres són aproximades, tenint en
compte les darreres estratègies gestionades durant el 2021 i en cap cas obliguen a la UOC/UOC X
a la realització exacta de les mateixes, ja que tot dependrà de l’estratègia i els objectius definits en
cada moment, que poden variar en funció a la consecució dels objectius durant la campanya.
LOT 2: Difusió i Promoció de Continguts (CANAL PROMOTED)
Igual que al LOT 1, es poden consultar les referències d’inversió aproximades que apareixen als
annexos 1 i 2, i el percentatge de pes de cada línia entorn del pressupost de la licitació a l’annex
3.
L’import destinat al servei de l’objecte contractual es constitueix a partir d’una demanda estimada,
per tant, la xifra global de pressupost anteriorment esmentat, és l’import màxim que l’òrgan de
contractació pot emprar durant el termini contractual, sense que existeixi cap obligació per part de
l’òrgan de contractació d’esgotar cap import fins al pressupost anteriorment esmentat.
Aquests imports s’han calculat en funció a l’històric del darrer any tenint en compte que, segons les
inversions fetes en els darrers anys, el canal “promoted” és un canal en creixement en inversió, el
que fa preveure que en el futur, la previsió continuarà augmentant fins arribar al punt òptim
d’eficiència.
Per aquest motiu, s’estableixen unes escales econòmiques d'inversió en funció de les mateixes,
donat que els objectius marcats d'aquí a 5 anys són assolir aquests volums d’impressions entre tots
els continguts generats per la UOC i UOC X. Tenint en compte que el Cost Mitjà d’impressió és el
representat a la taula, la inversió anual que necessitem és la indicada a la taula.
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El Cost Mitjà per Impressió l'hem calculat partint de les dades obtingudes a la darrera campanya.
Objectius i volums previstos per cada línia són els següents:
UOC Espanya
Concepte

Programàtica

Xarxes
publicitàries

Unitat de
mesura
de preu

Preu
màxim (IVA
exclòs)

Preu unitari
màxim (IVA
exclòs)

Prev. Volums

Preu total

CPM
màxim
(cost per
mil)

4€

0.004€

35.000.000

140.000,00€

CPC
màxim
(cost per
clic)

1,5€

1,5€

7.000,00

10.500,00€

UOC Internacional (focus a Latam)
Concepte

Programàtica

Xarxes publicitàries

Unitat de
mesura
de preu

Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari
màxim (IVA
exclòs)

Prev. Volums

Preu total

CPM
màxim
(cost per
mil)

4€

0.004€

35.000.000

140.000,00€

CPC
màxim
(cost per
clic)

1,5€

1,5€

7.000,00

10.500,00€

Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari
màxim (IVA
exclòs)

4€

0.004€

UOC X (nacional i internacional)
Concepte

Programàtica

Unitat de
mesura
de preu
CPM
màxim
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Total

140.000,00€

(cost
mil)

Xarxes publicitàries

per

CPC
màxim
(cost per
clic)

1,5€

1,5€

7.000,00

10.500,00€

5. Condicions del servei

5.1 Model de Relació
El model de relació defineix les funcions i responsabilitats de l'empresa adjudicatària i la UOC/UOC
X en un marc d'actuació comú, per assegurar el compliment de les obligacions de cadascuna de
les parts. És un marc de relació que permet acordar el contingut i nivell de la prestació de serveis,
així com el seguiment de la prestació real en els aspectes estratègics, contractuals, tàctics i
operatius.
5.1.1 Comitè de Direcció

La supervisió dels treballs així com les funcions de Direcció general de les Campanyes publicitàries
a realitzar per part de l'empresa adjudicatària correspon als responsables de l'Àrea de Màrqueting
de la UOC/UOC X.
Per part de la UOC/UOC X, es designarà un tècnic responsable del servei com a únic interlocutor
amb l'empresa adjudicatària amb la funció de canalitzar les comunicacions, instruccions, consultes i
modificacions que es produeixin en l'execució del contracte així com dur a terme les activitats, en
l'àmbit dels serveis, necessàries per a la correcta prestació d’aquests. Per decisió de la UOC/UOC
X, aquesta interlocució es pot repartir en diferents tècnics , assignant canals publicitaris a cadascun
d’ells.
El comitè de Direcció estarà format com a mínim pel responsable del servei de l'adjudicatari, i els
representants que la UOC/UOC X determini.
Els responsables tècnics de UOC/UOC X exerciran les següents funcions:
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●

Vetllar per la correcta realització del servei i del compliment dels treballs exigits i ofertats

●
●
●
●
●

Assegurar l’adequació de l’equip d’acord a les necessitats de cada fase del Servei
Determinar i fer complir els terminis establerts per a la realització del servei.
Fixar el calendari de reunions amb l'empresa adjudicatària.
Proposta de millores en l’estratègia de Difusió publicitària
Decidir l’acceptació de les modificacions proposades per part de l’empresa adjudicatària, en
aspectes de gestió en l’execució del contracte, per a una òptima execució del contracte
Resolució de conflictes
Gestió de riscos
Aquells aspectes de caràcter auxiliar no previstos expressament als documents contractuals
que calgués regular per a una òptima execució del contracte

●
●
●

Sens perjudici de les funcions atribuïdes al tècnic responsable del Contracte, la supervisió
dels treballs, així com les funcions de Direcció General de les accions a realitzar per
l’empresa adjudicatària, correspon als responsables de l’Àrea de Màrqueting de la UOC i, si
aquests ho consideren convenient, podran establir determinades normes de procediment.
Les normes de procediment poden contemplar els següents aspectes:
● Reunions de treball amb l’empresa adjudicatària.
● Informes sobre com s’està duent a terme el servei.
● Aspectes de caràcter auxiliar no previstos expressament en els documents contractuals i que
siguin convenients de regular.
5.1.2 Equip de treball/Perfils professionals
Per part de l'empresa adjudicatària, es designarà als responsables del servei com a únics
interlocutors amb UOC/UOC X, amb la funció de canalitzar les comunicacions, instruccions,
consultes i modificacions que es produeixin en l'execució del contracte, així com dur a terme les
activitats, en l'àmbit dels serveis, necessàries per a la correcta prestació d’aquests. El responsable
o responsables del contracte de UOC/UOC X estaran en estreta col·laboració amb els
responsables del contracte de l'empresa adjudicatària que, com a interlocutors, proporcionaran tota
la informació necessària per poder conèixer amb el detall suficient l'avanç del servei en curs. A més,
l’empresa adjudicatària ha de disposar d’un equip de professionals suficientment extens per poder
donar solució i cobertura a la UOC/UOC X en funció de les seves necessitats. Per tant, serà
responsabilitat de l’empresa adjudicatària disposar dels recursos necessaris per a la realització del
servei complint amb el nivell de servei establert.
Per a la gestió del servei es requereix que l’empresa adjudicatària compti amb (aquests perfils
professionals seran necessaris i d’aplicació tant pel que fa al Lot 1 com al Lot 2):
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●

Un (1) Gestor de Comptes amb l’experiència que s’indica al PCP, tindrà una visió
estratègica i global de la campanya i estarà present en totes les fases de campanya
especificades en l’apartat 4.2 (fases de la prestació del Servei del present Plec). Haurà de
dominar les estratègies online i offline i aportar solucions en les diferents especialitats
digitals: brànding, performance, social media, Google Analytics... El Gestor de comptes serà
l'interlocutor principal (encara que pot existir la necessitat puntual de parlar directament amb
alguna altra persona de l'equip) i serà l’encarregat de la coordinació de totes les persones
implicades amb el compte UOC/UOC X.
En el cas que el gestor de comptes no es trobi en disposició d'encarregar-se de les tasques
descrites en el present Plec de Prescripcions Tècniques per motius de qualsevol índole
(vacances, baixa per malaltia, etc.), un altre gestor de comptes amb les mateixes
característiques tècniques i els mateixos coneixements sobre el compte de la UOC/UOC X
serà el responsable de gestionar les funcions relatives a la seva tasca assignada.

A més a més , l’equip haurà de tenir els següents perfils:
●

Un (1) Executiu de Comptes amb l’experiència que s’indica al PCP, que s’encarregui de la
coordinació global de la campanya amb UOC i UOC X. Haurà d’estar present en totes les
fases del procés de la campanya especificades en l’apartat 4.2 Fases de la prestació del
Servei del present Plec. Haurà de donar resposta a qualsevol dubte o petició de la UOC/UOC
X, en la major brevetat possible, ha de ser l’interlocutor diari amb tot l’equip de màrqueting
de UOC/UOC X i garantir el compliment dels timings i de l’execució correcta del pla de
mitjans aprovat. En el cas que l’executiu de comptes no es trobi en disposició d'encarregarse de les tasques descrites en el present Plec de Prescripcions Tècniques per motius de
qualsevol índole (vacances, baixa per malaltia, etc.), un altre executiu de comptes amb les
mateixes característiques tècniques i els mateixos coneixements sobre el compte de la
UOC/UOC X serà el responsable d’executar les funcions relatives a la seva tasca assignada.

De la mateixa forma, es precisa que l'empresa adjudicatària compti amb un equip de mitjans
especialitzat en els diferents canals.
●

Dos (2) Planificadors de medis que donaran suport en el dia a dia amb l’execució de la/es
campanya/es. Amb l’experiència que s’indica al PCP.

●

Equip de tràfic format per:
-

Un (1) Programador web

-

Un (1) Enginyer Informàtic
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que donin suport a la implementació de la campanya a nivell tecnològic i de ad server; amb
l’experiència i formació que s’indica al PCP.
●

Equip creatiu format per:
-

Un (1) Dissenyador gràfic

-

Un (1) Maquetador HTML

-

Un (1) Expert en textos publicitaris (copys, claims...)

que donin suport en el desplegament creatiu de la campanya i amb l’experiència i formació que
s’indica al PCP.
●

Un (1) Especialista en Business Intelligence i analista de dades.

Com a mínim, el perfil professional especialista en Business Intelligence i analista de dades ha de
disposar de l’experiència i formació que s’indica al PCP..
D’igual forma que amb l’executiu de comptes, en cas de que no es trobin en disposició d'encarregarse de les tasques descrites en el present Plec de Prescripcions Tècniques per motius de qualsevol
índole (vacances, baixa per malaltia, etc.), un altre equip de característiques tècniques similars i
mateixos coneixements, s’encarregarà de desenvolupar les tasques assignades.
La UOC/UOC X ha de poder comunicar-se amb cadascuna de les persones de l’empresa
adjudicatària que intervenen en la campanya, per tal d'assegurar un correcte funcionament i
optimització d’aquesta.
A més, l’empresa adjudicatària ha de disposar d’un equip de professionals suficientment extens per
poder donar solució i cobertura a la UOC/UOC X en funció de les seves necessitats. Per tant, serà
responsabilitat de l’empresa adjudicatària disposar dels recursos necessaris per a la realització del
servei complint amb el nivell de servei establert.
5.2 Execució del servei
5.2 1 Condicions generals per a l’execució del servei
En aquest apartat es descriuen les condicions generals que regeixen el servei objecte del present
contracte i que l'adjudicatari haurà de complir en tot cas.
●

Se celebraran trobades presencials o telemàtiques entre els tècnics i responsables de la
UOC/UOC X i els de l'empresa adjudicatària, periòdics o discrecionals a petició de la UOC/
UOC X.

●

A l'inici del període de prestació del servei, i sempre que la UOC/ UOC X ho requereixi
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perquè es realitzi una correcta execució del servei, hauran de celebrar-se reunions
setmanals o, fins i tot amb una freqüència més curta, sense perjudici de l'anterior.
●

Han d'assistir a aquestes reunions, com a mínim, els interlocutors principals designats per
cadascuna de les parts, però també podran assistir a elles altres persones implicades en els
treballs si alguna de les parts ho considera oportú.

●

A més de les reunions i/o sessions de treball, tant al centre de treball UOC/UOC X com de
forma virtual síncrona, hi haurà altres vies de comunicació per al treball ordinari: correu
electrònic, telèfon, la videoconferència o altres, sempre en el context del treball d'oficina.
L'empresa adjudicatària també ha d'estar disposada a rebre a tècnics i responsables de la
UOC/UOC X en les seves instal·lacions, per efectuar reunions presencials. La intenció és
que la flexibilitat i les possibilitats siguin màximes, perquè la relació resulti fluida i eficaç.

●

L’empresa adjudicatària ha de disposar d’una adreça de correu electrònic de Google Gmail
i una plataforma d’allotjament d’arxius Google Drive.

●

Les despeses i/o inversions necessàries pel desenvolupament, la execució i la prestació
dels diferents serveis seran a càrrec de l’adjudicatari

●

Els plans de mitjans i documents de treball incorporaran explícitament el número de
campanya, la línia formativa, el territori i l’idioma a que corresponguin i seran lliurats en
suport digital.

●

Les planificacions de mitjans hauran d’anar acompanyades de les dades, fonts, estudis i
d’altres tipus de dades en els quals es fonamentin.

●

Les planificacions efectuades per l’adjudicatari com a conseqüència de les peticions
efectuades per part de la UOC/UOC X s’hauran d’adaptar als calendaris i pressupostos
prèviament determinats i, en les mateixes, s’hi hauran de preveure els recursos necessaris
per a la seva correcta execució.

●

L’execució del pla de mitjans es farà en coordinació amb el Responsable del servei de
UOC/UOC X i l’agència de publicitat encarregada de la línia creativa (La línia o concepte
creatiu d’una campanya és una frase o consigna que figura en una o més peces de
comunicació sense la qual la idea no tindria sentit, a més d’altres elements gràfics, textuals,
audiovisuals, auditius...) de les campanyes de UOC/UOC X per garantir la coherència entre
suports, formats i peces creatives. L’empresa adjudicatària haurà de tenir cura de que els
suports seleccionats no puguin perjudicar la imatge de la UOC/UOC X

●

L’empresa adjudicatària no podrà publicar res en cap mitjà que no estigui validat per la
UOC/UOC X

●

L’empresa adjudicatària durà a terme les tasques que siguin necessàries per garantir la
correcta i completa realització dels encàrrecs, així com proporcionar el posterior suport, amb
els nivells de qualitat, calendarització i nivell de servei requerit per la UOC/UOC X.
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●

L’empresa adjudicatària farà una adequada gestió diària de la feina, sent l’empresa
adjudicatària responsable directa que aquesta es desenvolupa en forma i termini, havent de
resoldre, o comunicar amb suficient antelació a la UOC/UOC X qualsevol incidència que
dificultin la consecució dels objectius i timing de l’encàrrec.

●

L’empresa adjudicatària organitzarà sota petició de l’equip de UOC/UOC X formacions i
workshops sobre temes d'interès per l’activitat diària i sobre noves estratègies, suports,
formats, tecnologies que permeten aprofundir en temes que es consideren innovadors o
claus per la campanya.

●

Per les campanyes internacionals, i a pesar que la UOC/UOC X treballa habitualment amb
l’oficina a Espanya de l’empresa adjudicatària, es tindrà en consideració, sense ser requisit
imprescindible, que aquesta aporti coneixement que puguin tenir d’altres oficines de fora
d’Espanya. Això és especialment rellevant pel mercat llatinoamericà.

Pel què fa al canal d’emailings, es determinen les següents condicions addicionals:
●

Encara que la UOC/UOC X determinarà les característiques de segmentació, l'empresa
adjudicatària garantirà que els destinataris de les accions d'e-mail màrqueting:
o

No figurin inscrits en llistes d'abonats, orientades a recollir les dades de les
persones que no desitgin rebre ofertes comercials.

o

Han autoritzat a l’empresa contractista o als terceres que aquesta hagi pogut
subcontractar, prèviament i de manera expressa l'enviament de publicitat pels
mitjans següents: e-mailing, enviament postal, fax, SMS o telemàrqueting.

o

En cas de subcontractacions d’empreses, l’empresa contractista s’ha d’assegurar,
i ha de garantir davant de la UOC/UOC X, que els tercers subcontractats donen
compliment a les garanties imposades per l’RGPD i que, així mateix, la primera
disposa de contractes, expressos i per escrit, per a l’encàrrec del tractament de
dades personals.

o

No han sol·licitat prèviament al contractista quedar exclosos de la llista de
distribució.

●

És condició necessària que l'empresa adjudicatària treballi amb diferents bases de dades
d'email nacional i internacional (focus a Latam) que s'adeqüin al públic objectiu que marqui
en cada moment la UOC/UOC X i que aquestes es puguin segmentar sota criteris
sociodemogràfics, nivell d'estudis o d'altres, per tal d'assolir de manera eficient els objectius
marcats en cada campanya.

●

La UOC/UOC queda eximida de qualsevol tipus de responsabilitat per la reclamació
procedent de tercers, destinataris de les accions d'e-mail màrqueting.
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5.2 2 Lliurables
La gestió del Servei implica un entorn molt dinàmic i mantenir, en tot moment, una actitud de pro
activitat entre l’adjudicatari i la UOC/UOC X.
La documentació que es compartirà entre la UOC/UOC X i l'empresa adjudicatària durant la
prestació del servei serà la següent:
-

Bríefing campanya: Document lliurat per part de UOC/UOC X a l’adjudicatari abans de
l’inici de campanya. Aquest document inclou la informació necessària per tal de poder
realitzar una correcta planificació de la campanya: Informació general (context, línies de
producte, territoris focus, públic objectiu, documents de campanya), Estratègia general de
campanya (funnel, distribució del pressupost, ones portadores, campanyes específiques,
creativitats), Informació específica del canal (objectius, pressupost, trets estratègics
específics del canal) (veure apartat 4.2 d’aquest PTT).

Per a complir amb la correcte prestació del servei, l’empresa adjudicatària haurà de presentar, amb
caràcter obligatori, els següents lliurables en un màxim de 5 dies laborables després de l’entrega
del bríefing, a mode de contrabriefing:
-

Estratègia i distribució del pressupost: Abans de l’inici de campanya l’adjudicatari
entregarà una proposta amb la distribució de pressupost òptima per canal, territori, línia de
producte i idioma en base als objectius i directrius marcades al briefing per tal de ser validada
per l’equip de UOC/UOC X

-

Planificació dels mitjans: Un cop aprovada la distribució de pressupost i abans de l’inici
de la campanya, L’adjudicatari entregarà la planificació de mitjans, incloent tan canals on
com off que duguin a la consecució dels objectius marcats per UOC/UOC X.

Un cop la distribució de pressupost i la planificació de mitjans ha estat validada per part de l’equip
de UOC/UOC X es pot procedir a la compra de mitjans.
-

Document d’especificacions material/peces necessàries: Un cop aprovada la
planificació i els suports que s’utilitzaran al llarg de la campanya, l’adjudicatari entregarà un
document que recollirà tot el conjunt de material necessari per a la implementació de la
campanya de manera que l’equip de la UOC/UOC X puguin preparar creativitats acords al
pla aprovat.
Aquest document haurà d’incloure la següent informació: estratègia (branding, tràfic,
performance), línia de producte, idioma, suport, segmentació, deadlines, mides, formats,
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pes, informació específica del format, tecnologia, nom placement, i altra informació d’interès
que es detecti i sigui necessaria per a la correcta preparació del material.
L’equip de UOC/UOC X facilitarà el material segons les dates acordades per a la correcta activació
de la campanya, el Llibre d’Estil UOC/UOC X, així com URL’s de destí traquejades per l’equip
UOC/UOC X preparades perquè l’adjudicatari pugui aplicar el seu tag (48h laborables màxim) i
activar campanya.
Durant el període que duri la campanya s’hauran d’entregar els següents informes de seguiment de
campanya:
Informe de seguiment setmanal
−
−
−
−
−

−

−

De periodicitat setmanal.
Lliurament en màxim 24 hores (un dia laboral) posteriors a la finalització de la setmana.
Es treballarà amb diversos informes de tornada de l’activitat (inversió, resultats en
impressions, clics, leads, etc.).
El seu format serà acordat entre la UOC/UOC X i l’empresa adjudicatària.
Han de contenir un reporting setmanal de seguiment de l’activitat que es farà a través d’un
Dashboard compartit que l'adjudicatari haurà de crear d’acord amb a les necessitats de la
UOC/UOC X i on es mostraran totes les dades actualitzades cada dia de les diferents
accions que es van realitzant per tal de poder optimitzar els resultats. En el cas que les
dades no es puguin recollir en el Dashboard, l’adjudicatari haurà de proporcionar aquestes
dades en un dashboard paral·lel en format Excel que s’actualitzarà setmanalment i haurà de
ser prèviament validat per l’equip de UOC/UOC X.
Aquest informe podrà modificar-se afegint o retirant aquells indicadors que el tècnic
responsable del canal pugui necessitar per a poder entendre o mantenir el control d’aquest
en qualsevol moment de la vigència del present contracte.
En cada informe s’haurà d’afegir un estatus de la repartició del pressupost actualitzada amb
tots aquells canvis que puguin haver-hi durant l’execució de la campanya.

A més a més d’una anàlisi qualitativa dels resultats es presentarà mitjançant una
videotrucada/HangOut i inclourà valoracions sobre les accions que s’estan efectuant i possibles
optimitzacions o canvis que es podrien aplicar per tal de millorar els resultats.

lnforme de tancament mensual
−

De periodicitat mensual.
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−
−

−
−
−

Lliurament en màxim 48 hores (dos dies laborals) posteriors a la finalització del mes.
Es treballarà amb diversos informes de retorn de l’activitat (inversió, resultats en
impressions, clics, leads, enviaments, etc.). Aquestes dades serviran per elaborar la
facturació mensual.
El seu format serà acordat entre la UOC/UOC X i l’empresa adjudicatària.
Han de contenir un reporting de tancament mensual de l’activitat.
Els informes seran enviats per correu electrònic i es comentaran per aquesta via i per telèfon
o en reunió.

Informe de tancament de campanya
−
−
−
−
−

Es requerirà en finalitzar la campanya.
Lliurament en màxim una setmana (7 dies laborables) des de la finalització de la campanya.
El seu format serà acordat entre la UOC/UOC X i l’empresa adjudicatària.
El seu format ha d’especificar, de forma obligatòria, la despesa global i el detall de totes les
dades de campanya per canal, línia de producte, territori, idioma i suport o base de dades.
Han de contenir un reporting de tancament final de l’activitat.

En la reunió presencial que tindrà lloc a les oficines de la UOC/UOC X al finalitzar la campanya
s’entregarà un tancament més qualitatiu en forma de presentació on es farà un resum dels
resultats obtinguts versus els objectius marcats de les diferents accions, es mostraran els
aprenentatges adquirits i es proposaran els pròxims passos a seguir en la propera campanya. En
el cas que la UOC/UOC X ho requereixi, aquestes reunions es podran realitzar de forma telemàtica.
Informe de punt de control de campanya
−
−

−
−
−

Hi haurà punts de control durant la campanya en procés.
La data d’aquests punts de control es tancarà de forma consensuada amb els equips de
UOC/UOC X involucrats en el seguiment de la campanya i el termini de presentació d’aquest
informe, a presentar per part de l’adjudicatari, es fixarà en 5 dies hàbils a comptar des de la
data establerta com a punt de control.
El seu format serà acordat entre la UOC/UOC X i l’empresa adjudicatària.
El seu format ha d’especificar, de forma obligatòria, la despesa global i el detall de totes les
dades de campanya per canal, línia de producte, idioma i suport.
Aquest informe es presentarà en una reunió telemàtica o presencial (a escollir per l’equip
UOC/UOC X) amb una presentació de tancament més qualitatiu on es farà un resum dels
resultats obtinguts versus els objectius marcats de les diferents accions, es mostraran els
aprenentatges adquirits i es proposaran els pròxims passos a seguir en la propera
campanya.
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Altres informes
Mensual:
- Propostes de canvis en suports publicitaris i de continguts, bases de dades i accions:
L’adjudicatari entregarà propostes de proveïdors o accions durant la durada del servei per
tal que aquestes siguin estudiades i validades per l’equip de UOC/UOC X. Aquestes
propostes es podran sol·licitar per part de l’equip de la UOC/UOC X en cas que hi hagi una
necessitat, el termini de presentació d’aquest informe per part de l’adjudicatari, es fixarà en
3 dies hàbils des de la seva petició. Així mateix, es podran presentar de forma proactiva per
part de l'adjudicatari amb l’objectiu de millorar l’eficiència de les campanyes.
És clau que l’adjudicatari mantingui en tot moment una actitud proactiva constant.
-

Informació de mercat (per exemple, Infoadex) sense cost addicional: aquesta informació
pot ajudar a la planificació de les campanyes, a la detecció d’oportunitats i a poder tenir
benchmarks. Aquesta prestació no comportarà cap cost addicional per a la UOC/UOCx.
L’equip de la UOC/UOC X definirà quan i com han s’han d’entregar aquests informes a la
fase de preparació.

L’equip de UOC/UOC X pot sol·licitar en qualsevol moment de la campanya un informe puntual per
tal de fer focus sobre algun suport, acció, línia de producte o territori que es vulgui analitzar en
profunditat.

5.2 3 Acords de Nivell de Serveis
Els Acords de Nivell de Serveis (ANS) serviran per definir els compromisos de servei acordats entre
la UOC/UOC X i l’adjudicatari del contracte i s’hauran d’aplicar els mecanisme de gestió necessaris
per controlar el seu grau de compliment.
Es considerarà que l’empresa adjudicatària incompleix obligacions derivades del present contracte
de licitació i es procedirà a la imposició de penalitats en els següents supòsits:
●

No lliurar o lliurar fora del termini els informes de seguiment de campanya setmanals, de
tancament mensual i de tancament de campanya. Els terminis establerts per presentar
aquests informes són els següents:
○ Informe de seguiment setmanal: màxim 24 hores (1 dia laborables) posterior a la
finalització de la setmana.
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○ Informe de tancament mensual: màxim 48 hores (2 dies laborables) posteriors a la
finalització del mes.
○ Informe de tancament de campanya: màxim una setmana (7 dies laborables)
posterior a la finalització de la campanya.
o Informe punt de control: màxim 5 dies laborals des de la data estipulada per la
UOC/UOC X (data que es concretarà en funció a la marxa de la campanya)
o Informe amb propostes de canvis en suports publicitaris i de continguts: 3 dies
laborals des de la data de petició realitzada per la UOC/UOC X.
●

No resoldre o resoldre fora de termini les incidències que puguin sorgir durant el transcurs
de la prestació del servei. Els terminis establerts per a la resolució d’incidències són els
següents:
○ Visualització d’enllaços que no funcionen: màxim 24 hores (1 dia laborable)
després de rebre l’avís de la UOC/UOC X.
○ Modificació peticions, fer un nou baner: màxim fins a la finalització de la jornada
laboral del dia següent (24 hores o 1 dia laborable) una vegada rebut l’avís de la
UOC.
o Donar resposta a qualsevol incidència no mencionada anteriorment: màxim 24
hores (1 dia laborable) després de rebre l’avís de la UOC/UOC X

●

No donar resposta o respondre fora de termini a les peticions realitzades per la UOC, en
relació a canvis a realitzar: resposta en un màxim 24h des de la petició realitzada per la UOC
i període màxim per aplicar els canvis de 48h des de l’aprovació per part de la UOC.

5.2.4 Sistema de Penalitzacions
L’adjudicatari estarà subjecte al sistema de penalitzacions fixat en el Plec de Clàusules
Administratives, les quals també inclouen l’incompliment dels nivells de servei establerts en el Plec
de Clàusules Particulars.

5.2.5 Propietat dels treballs
Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts, documentació i recursos (en
qualsevol format) facilitats per la UOC/UOC X a l’adjudicatari pel desenvolupament del servei
corresponen a la UOC/UOC X que és la titular dels mateixos o té un títol suficient per fer-los servir,
i no podran ser utilitzats per l’adjudicatari per a altres propòsits diferents. L’adjudicatari no adquirirà,
per virtut del present Contracte, cap titularitat sobre els drets d'autor, marques o qualssevol altres
drets de propietat intel·lectual i/o industrial que corresponguin a la UOC/UOC X.
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L’empresa adjudicatària accepta que tots els continguts generats en execució de la prestació del
servei passen a ser propietat de la UOC/UOC X, per tant, cedeix a favor de la UOC/UOC X, de
forma exclusiva i irrevocable, qualsevol dret de propietat intel·lectual derivat del present contracte
de licitació incloent el dret de reproducció, distribució, comunicació pública –inclosa la posada a
disposició- i transformació, per a la seva explotació i comercialització, en tot el món, en qualsevol
llengua, en qualsevol mitjà o suport, pel termini temporal màxim de protecció dels continguts que
autoritzin les disposicions legals aplicables.
Així mateix, l’empresa adjudicatària garanteix, respecte dels continguts o recursos de titularitat de
tercers que, en el seu cas, incorpori en els lliurables resultants de l’execució del servei, que
independentment del tipus de contingut o de format d’aquests, disposa de l’autorització dels tercers
propietaris d’aquests per al seu ús pacífic amb l’abast necessari en els lliurables, en virtut de la
cessió de drets acordada amb la UOC/UOC X.
La UOC/UOC X, es reserva les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis que
puguin derivar-se amb motiu d’accions, reclamacions o conflictes derivats de l’incompliment de les
obligacions, manifestacions i garanties assumides per l’empresa adjudicatària.
La UOC/UOC X reconeix expressament la propietat de les bases de dades, de titularitat de tercers,
a les quals pertanyen les dades de caràcter personal relatives a aquelles que ens permeten
segmentar tals com país, nivell d’estudis, edat i correu electrònic, que aporta l’empresa adjudicatària
per la prestació del servei objecte del present contracte amb la garantia de que han estat obtingudes
de forma lícita de conformitat amb la legislació vigent d’aplicació, per a la prestació del servei i
garanteix que no les farà servir per finalitats diferents a les previstes al present contracte.
5.2.6 Confidencialitat i protecció de dades
L'empresa adjudicatària garanteix que mantindrà la confidencialitat dels materials, continguts i
informació de titularitat de la UOC/UOC X subministrada per a la correcta prestació del servei, així
com dels lliurables de la UOC/UOC X abans de la seva publicació o difusió i s’obliga a no fer-la
servir amb finalitats diferents de les estipulades en la present licitació.
L’empresa adjudicatària es compromet a que les dades personals que constin en les diverses BBDD
de les que l’adjudicatària faci ús han estat obtingudes de forma lícita i amb el consentiment de les
persones interessades. En tot cas, l’empresa adjudicatària ha d’estar en condicions de certificar que
aquestes BBDD compleixen amb la legislació en matèria de protecció de dades que els resulti
d’aplicació al país que correspongui.
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Tanmateix, l’empresa adjudicatària en cap cas comunicarà dades personals a favor de la UOC/UOC
X.
Per a les trameses d’e-mail màrqueting que realitzi l’empresa adjudicatària o qualsevol tercer,
col·laborador o subcontractista de la primera, en nom de la UOC/UOC X i en execució del present
contracte, és indispensable que aquestes compleixin amb els requisits establerts a la Llei 34/2002
d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, en particular, al seu Títol
III (Comunicacions comercials per via electrònica), pel que fa a la informació exigida i a les
prohibicions establertes. Així mateix, l’empresa adjudicatària facilitarà informació clara i disposarà
del consentiment per a la instal·lació de qualsevol dispositiu d’emmagatzematge i recuperació de
dades en els terminals dels destinataris, d’acord amb la Llei 34/2002. De la mateixa manera,
aquesta estarà en condicions de certificar tals consentiments davant de la UOC o de qualsevol
tercer, tal i com les Autoritats de Control.
També comunicarà a la UOC qualsevol tasca o client amb el qual treballi en relació amb el servei
objecte d'aquest contracte. Aquesta comunicació és demanarà per saber en tot moment els tercers
implicats en el servei del contracte.
L'empresa adjudicatària donarà estricte compliment vigent a cada moment sobre protecció de dades
i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la seva protecció, preservant la seva privadesa i
confidencialitat.
6. AUDITORIES (Lot 1 i Lot 2)
La UOC/UOC X es reserva el dret a realitzar tots aquells controls i inspeccions que cregui oportuns amb la
finalitat de garantir el compliment del contracte, de forma que podrà realitzar auditories per verificar el
compliment dels compromisos contractuals i la fiabilitat de la informació facilitada.
L’adjudicatari proporcionarà la seva total cooperació a la realització d’aquestes auditories. Això inclourà el
lliurament de documentació i l’accés físic a les instal·lacions on s’estiguin realitzant els serveis objecte del
contracte, al personal de la UOC/UOC X o als tercers subcontractats.
No caldrà donar avís previ per realitzar tasques d’auditoria on no es requereixi col·laboració activa del
personal de l’adjudicatari. En els casos en què la UOC/UOC X demani una col·laboració activa del personal
de l’adjudicatari, es donarà avís amb una setmana d’antelació.

7. ALTRES CONDICIONS (Lot 1 i Lot 2)

7.1. Horari del servei
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Es considerarà franja de servei normal el tram horari en el qual es desenvoluparà el servei de forma
habitual. La franja de servei normal s’estableix de dilluns a divendres de 08.00 hores a 18.00 hores.
Durant aquesta franja horària l’empresa adjudicatària s’obliga a atendre qualsevol petició telefònica
del personal de la UOC.

7.2. Ubicació del servei
L’empresa adjudicatària pot prestar els seus serveis des del seu propi centre de treball o
instal·lacions, excepte en aquells que es requereixi la presència de l’adjudicatari a les instal·lacions
de la UOC.

7.3. Desplaçaments
L’empresa adjudicatària ha d’estar disposada a desplaçar-se als diferents centres de treball de la
UOC per efectuar reunions i/o presentacions. Els costos derivats de qualsevol d’aquests
desplaçaments a les dependències de la UOC seran a càrrec de l’adjudicatari i amb mitjans de
transport facilitats per ell mateix.
L’adjudicatari haurà de poder prestar els seus serveis presencials a qualsevol de les seus generals
de la UOC:
-

Seu d’Av. Tibidabo (Av. Tibidabo 39, 08035 Barcelona)
Seu de 22@ Barcelona (Rambla del Poblenou, 156, 08018 Barcelona)
Seu TIC de Castelldefels (Parc Mediterrani de la Tecnologia, Av. Carl Friedrich
Gauss, 5, 08860 Castelldefels, Barcelona)

7.4. Mitjans tècnics requerits (aplica als dos lots)
L’empresa adjudicatària ha de disposar dels medis tècnics:
-

Eines bàsiques d’ofimàtica: Word, Excel, PowerPoint, PDF, etc.
Ús d’eines de seguiment analític i creació de dashboards com Google Analytics i
Data Studio.
Panell propi de seguiment de resultats (eina Ad Server).
Ús de plataforma de tracking
Paquet de disseny gràfic, edició gràfica i maquetació (entorn Adobe)
Eines d’edició HTML (Adobe Dreamweaver o similar)
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Barcelona, a 8 de desembre de 2021

Sra. Silvia Soler García
Directora de l’Àrea de Màrqueting de la Universitat Oberta de Catalunya
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ANNEX 1 (AFECTA ALS DOS LOTS)
ANNEX Analytics 1 UOC:
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ANNEX 2 (AFECTA ALS DOS LOTS)
ANNEX Analytics 2_UOC-X:
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ANNEX 3 VOLUMS
Justificació/Informació del PBL.
LOT 1: Display, Premsa, Ràdio, Publicitat Exterior, Publicitat Digital Smart TV, i E-mailing

TIPUS DE CANAL

UOC
INTERNACIONAL
UOC ESPANYA
(focus Latam)

UOC X (nacional i
internacional)

TOTAL

DISPLAY
percentatge pes global
import destinat

25,1%

16,7%

9,3%

51,1%

1.303.749,55 €

866.647,15 €

485.322,41 €

2.655.719,10 €

4,9%

0,0%

0,0%

4,9%

256.774,14 €

0,00 €

0,00 €

25677413,5%

PREMSA
percentatge pes global
import destinat
RÀDIO
percentatge pes global
import destinat

3,1%

2,2%

1,0%

6,3%

161.774,14 €

114.032,52 €

51.086,57 €

32689322,4%

2,7%

1,8%

1,2%

5,7%

141.552,37 €

91.226,02 €

63.858,21 €

29663659,5%

1,9%

1,1%

0,0%

3,0%

101.108,83 €

57.016,26 €

0,00 €

15812509,4%

1,9%

0,2%

0,1%

2,3%

101.108,83 €

11.403,25 €

6.385,82 €

11889790,8%

PUB. EXTERIOR
percentatge pes global
import destinat
PUB. SMART TV
percentatge pes global
import destinat
ALTRES
percentatge pes global
import destinat
EMAILING
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percentatge pes global
import destinat
TOTAL

17,5%
910.186,17 €

2,5%
130.700,00 €

6,5%
338.813,83 €

26,6%
1.379.700,00 €

2.976.254,02 €

1.271.025,20 €

945.466,84 €

5.192.746,06 €

LOT 2: Difusió i Promoció de Continguts (CANAL PROMOTED)

TIPUS DE CANAL

UOC
INTERNACIONAL
UOC ESPANYA
(focus Latam)

Percentatge pes global
Import destinat
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UOC X (nacional i
internacional)

TOTAL

33,3%

33,3%

33,3%

100%

150.500,00 €

150.500,00 €

150.500,00 €

451.500,00 €
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ANNEX 4
VOLUMETRIA ORIENTATIVA (EXCEL)
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