INFORME JUSTIFICATIU PER A L’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE PRODUCCIÓ DE DOBLATGE EN CATALÀ DE LA SOCIETAT
MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació, per part de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, SA, del servei de de producció d'un màxim de 1.200 hores
anuals de doblatge en català a cinc (5) estudis de doblatge.
El contracte s’executarà mitjançant l’encàrrec de serveis concrets que efectuarà la
CCMA, SA, segons les seves necessitats, sense que existeixi l’obligació de la CCMA,
SA d’esgotar el màxim d’hores equivalent a les adjudicades, d’acord amb el percentatge
d’hores d’adjudicació a cada contractista. En cas que la CCMA, SA no arribi a encarregar
serveis per la totalitat de les hores adjudicades a un determinat contractista, això no
suposarà cap dret addicional per a aquest a percebre la diferència de temps no esgotat.
Percentatge d’hores contractades per a 5 estudis adjudicataris:
Estudi núm. 1
Estudi núm. 2
Estudi núm. 3
Estudi núm. 4
Estudi núm. 5

30%
30%
15%
15%
10%

En cas que el nombre d’adjudicataris no pugui ser de cinc, el repartiment serà el següent:


Per a 4 adjudicataris:
Estudi núm. 1
Estudi núm. 2
Estudi núm. 3
Estudi núm. 4



Per a 3 adjudicataris:
Estudi núm. 1
Estudi núm. 2
Estudi núm. 3



30%
30%
20%
20%

40%
40%
20%

Per a 2 adjudicataris:
Estudi núm. 1
Estudi núm. 2

60%
40%

La codificació de la Classificació estadística de Productes per Activitats (CPA) és la 5911
i la corresponent nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la
Comissió Europea és la 92220000-9.
Divisió del contracte en lots:

El contracte no es pot dividir en lots perquè la naturalesa audiovisual del servei impedeix
la seva divisió tot i que per les seves característiques l’adjudicació es farà a diversos
licitadors.
Classificació professional
Per a aquest contracte no es requereix classificació professional.
2. NECESSITATS A COBRIR I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE PER A SATISFER-LES
2.1 Antecedents
El mes d’octubre del 2019, l’òrgan de contractació de la CCMA, SA va autoritzar l’inici
de l’expedient de licitació corresponent a la contractació del servei de producció de
doblatges (expedient 1910OB03)
La vigència del contracte es va establir per a un any, més una possible pròrroga d’una
anualitat més, fins a totalitzar un màxim de dos anys (24 mesos).
2.2. Necessitats
Arribada la data de finalització de l’expedient 1910OB03 i donat que és un servei
necessari, es procedeix a sol·licitar l’inici d’un procediment.
3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte per a tota la durada prevista, pròrroga inclosa, és de
DOTZE MILIONS D’EUROS (12.000.000 €), IVA no inclòs, que es desglossa en els
imports següents:


El valor estimat del contracte per a tota la durada prevista, pròrroga inclosa, pel
servei de producció d'un màxim de 1.200 hores anuals de doblatge en català és
de DEU MILIONS D’EUROS (10.000.000 €), IVA no inclòs.



El valor estimat del contracte per a tota la durada prevista, pròrroga inclosa, per
les modificacions contractuals previstes en la clàusula vint-i-dosena del present
plec és de DOS MILIONS D’EUROS (2.000.000 €), IVA no inclòs.

4. DURADA DEL CONTRACTE
El contracte tindrà una durada inicial d’un any i es prorrogarà automàticament per una
anualitat més fins a sumar un màxim de dos anys, llevat que alguna de les parts
manifesti a l’altra part, amb una antelació mínima de 90 dies a la data de finalització del
període inicial, la seva voluntat de no prorrogar el contracte.
5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:

La solvència econòmica i financera s'acreditarà mitjançant els documents següents:
1. Volum anual de negoci de l’empresa referit al millor exercici d’entre els 3 últims
exercicis disponibles en funció de la data d’inici d’activitats de l’empresa, igual o
superior a 750.000 €.
El volum anual de negoci s’acreditarà mitjançant la presentació de la documentació
següent:
a) Societats que tinguin obligació de presentar comptes anuals:
- Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
corresponent a cada un dels 3 últims exercicis amb inclusió del
comprovant del dipòsit dels comptes al registre.
Els comptes hauran d’estar revisats per un auditor de comptes sempre que no
estiguin exceptuats d’aquesta obligació, circumstància que hauran d’acreditar
convenientment.
b) Empresaris i altres entitats amb personalitat jurídica que no tinguin obligació de
presentar comptes anuals:
-

Impost de Societats corresponent a cada un dels 3 últims exercicis.

En qualsevol cas, quan la societat presenti en els darrers comptes una situació de
desequilibri patrimonial, haurà de presentar un balanç tancat a la data de presentació
de la declaració responsable auditat que certifiqui que en aquesta data s’ha restituït
l’equilibri patrimonial.
2. Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil que
garanteixi un límit màxim d’indemnització pel conjunt de totes les cobertures
afectades per un mateix sinistre i per tot concepte de pagament de 300.000
euros. L’acreditació de l’existència de l’assegurança s’efectuarà mitjançant un
certificat expedit per l’asseguradora.

SOLVÈNCIA TÈCNICA:
La solvència tècnica s’acreditarà mitjançant la documentació següent:
1. Acreditar i certificar que es disposa de tots els permisos i llicències d’obertura
d’establiment en vigor, necessaris per desenvolupar el servei, d’acord amb la
legislació vigent.
2. Relació dels principals treballs de doblatge d’obres audiovisuals per a cine o
televisió prestats durant els anys 2019 i 2020 amb indicació de:
- Títol original/títol traduït.
- Tipologia: Ficció, Animació, Documentals o Pel·lícules.
- Client.
- Data.
- Protagonistes.
- Director/a doblatge.

- Traductors / Lingüistes.
- Actors principals de doblatge.
- Mitjà de difusió: cine / televisió.
- Durada.
Cal acreditar un mínim 100 hores/anuals per cada una de les anualitats
indicades entre cine i/o televisió.
3. Estructura organitzativa empresarial del licitador.

a) Descripció de com es cobreixen les funcions de: responsable artístic,
responsable de producció, responsable de qualitat, responsable
lingüístic, responsable tècnic, Interlocutor amb la CCMA, SA,
responsable del pla de doblatge i dels materials indicant les inicials del
personal que s’assignarà així com la descripció de la seva formació i
experiència en el sector.
b) Declaració responsable que descrigui la totalitat de l’equipament que el
licitador posa a disposició del contracte; maquinària, material i
equipament tècnic, adjuntant la documentació acreditativa pertinent amb
indicació del model i l’any d’adquisició. També haurà d’acreditar els
requeriments tècnics sol·licitats en l’apartat 3 del Plec de Prescripcions
Tècniques. La CCMA, SA podrà verificar aquest equipament. Si es
comprova que l’equipament declarat no correspon amb el verificat, el
licitador quedarà automàticament exclòs de la licitació.
4. Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa durant els darrers 3 anys,
acompanyada de la documentació justificativa corresponent.
5. Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar.
6. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Atès el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
i d’acord amb l’estipulat en l’article 156 i següents, el contracte s’adjudicarà pel
procediment obert.
7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
La mesa, qualificada la documentació general, seleccionarà el licitador que en conjunt
faci la millor proposició en base a la relació qualitat preu, tenint en compte els criteris de
valoració següents:

CRITERIS DE VALORACIÓ
PUNTUACIÓ
Oferta econòmica
Fins a 80 punts
Criteris de valoració quantificables de forma automàtica Fins a 20 punts

8. RESPONSABLE I COORDINACIÓ DEL CONTRACTE
El responsable del contracte és el Sr. Oriol Sala-Patau Sautès, i la coordinadora del
contracte és la Sra. Victòria Valentines Gatell.

Oriol Sala-Patau Sautès
Direcció de Ficció i Cinema

Sant Joan Despí, 28 d’octubre de 2021

