Condicions d’execució del contracte per al disseny i elaboració de dos vídeos
educatius adreçats a joves i menors per a l'APDCAT

Requisits comuns als dos vídeos
Ambdós vídeos han de tenir un missatge clar, i han de ser gràficament atractius per als
menors amb un llenguatge proper i entenedor per als infants i joves.
Els continguts i el format visual dels vídeos han de tenir caràcter multicultural, inclusiu,
promoure la diversitat i també tenir perspectiva de gènere.
El lliurament dels vídeos acabats serà abans del 30 de desembre de 2020.
La durada d'ambdós vídeos ha de ser d'uns 5 minuts aproximadament. De cadascun
dels vídeos (Vídeo 1 i Vídeo 2) se'n farà una versió curta de 2 minuts de durada.
Els vídeos s'han de produir en un format estàndard compatible amb tecnologies web.
Cadascun dels vídeos s'ha de lliurar en els idiomes següents:
-Català amb subtítols en català
-Castellà amb subtítols en castellà
-Català amb subtítols en anglès
En relació amb la propietat intel·lectual, atès que l’objecte del contracte comporta
realitzar obres o creacions subjectes a la normativa de propietat intel·lectual, l’empresa
contractista ha de cedir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, gratuïtament i amb
caràcter exclusiu, sense límit de temps i per a tot l’àmbit territorial universal, els drets
d’explotació de la propietat intel·lectual de les obres realitzades, en qualsevol forma i en
totes les modalitats d’explotació, inclosa l’explotació a Internet, la reproducció,
distribució, comunicació pública i transformació (actualització, traducció i qualsevol altra
modificació que pugui derivar en una altra obra).
La cessió de drets prevista en aquesta clàusula s’aplica també en el cas d’elements
creats o produïts (fotografies digitals, etc.) per persones o empreses que hagin estat
subcontractades per l’empresa adjudicatària. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària
ha d’acreditar la cessió esmentada. Aquests drets s’han de cedir a l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades també en exclusiva, sense límit de temps i per l’àmbit territorial
universal en totes les seves modalitats d’explotació.
L’acceptació de l’encàrrec suposarà la formalització de les cessions previstes en
aquesta clàusula.

