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PLEC DE CLAUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE

CONCEPTUALITZACIÓ, CREATIVITAT I PRODUCCIÓ GRÀFICA DEL

MATERIAL COMUNICATIU I PUBLICITARI DELS DIFERENTS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
MUNICIPALS
El plec de clàusules d'aquest contracte de serveis ha de complir els requisits següents:

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte és la conceptualització, creativitat i maquetació dels materials
comunicacionals i publicitaris així com de les campanyes promocionals dels diferents
equipaments esportius municipals.
La finalitat d'aquest plec de clàusules es definir les característiques tècniques a les quals s'ha
d'ajustar aquesta contractació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris de valoració.
El codi de classificació CPV (vocabulari comú de contractes públics) de l’actuació que
corresponen a aquesta contractació és el CPV: 79822500-7 “Serveis de disseny gràfic”

2. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS
Les feines a desenvolupar en aquesta contractació són:
 Conceptualització
 Creativitat (inclòs el copy)
 Proposta i assessorament de criteris tècnics
 Proposta d'aplicacions gràfiques
 Elaboració dels diferents elements comunicacionals i publicitaris (opuscles, fullets, cartells,
anuncis premsa, baner, destacats web, elements de gran format, post per a les xarxes
socials,...)

1/7

 Realització o compra de fotografies que aniran a càrrec de l’adjudicatari, sense cap cost
econòmic per a l’Ajuntament de L’Hospitalet.
 Selecció i retoc digital de les imatges
 Realització de les arts finals
 Manteniment dels materials comunicacionals i d'imatge corporativa aplicant el Manual
d’Imatge Corporativa on s’hi troba tota la normativa gràfica de l’Ajuntament de L’Hospitalet
de Llobregat i on es podran descarregar els logotips oficials. Aquest Manual s’hi troba a
l’enllaç següent:
http://www.l-h.cat/imatgecorporativa
 Correcció lingüística de tots els materials d’acord amb el manual de criteris d’ús de la
llengua catalana per a l’Ajuntament de L’Hospitalet que es troba a l’enllaç següent:
http://www.l-h.cat/manualUsLlenguaCatalana2012.pdf
 Gestió del projecte (reunions, coordinació i seguiment)
El volum anual dels serveis objecte d’aquesta contractació són els que apareixen a l’Annex
d’aquest plec de prescripcions tècniques, i tenen caràcter de previsió i orientació basada en el
desenvolupament d’exercicis anteriors, i sense que es puguin considerar limitadors.

3. MÈTODE DE TREBALL
El Servei d'Imatge Corporativa i Relacions Externes conjuntament amb el tècnic assignat per la
regidoria d’Esports, facilitarà a l’adjudicatari d’aquesta contractació el brífing de cadascuna de
les campanyes/accions/esdeveniments a realitzar. A continuació, l’adjudicatari presentarà un
mínim de dues propostes de conceptualització i creativitat per a cadascun dels encàrrecs i
podran produir-se tantes modificacions com la persona sol·licitant cregui oportunes per a
satisfer els objectius de comunicació del disseny.
Definida la proposta gràfica s’aprovarà conjuntament pel tècnic responsable de la regidoria
d’Esports i els tècnics responsables del Servei d'Imatge Corporativa i Relacions Externes
d’aquesta administració.
Una vegada donada la conformitat a la proposta creativa definitiva, quan s’escaigui, es
realitzarà el disseny dels diferents elements gràfics i després es lliuraran en suport informàtic
per a la seva posterior validació i producció. La Regidoria d’Esports es reserva el dret a
rebutjar les feines lliurades o demanar la realització de possibles canvis en el cas que al seu
parer no s’ajustin a les condicions pactades, o no vagin amb l’estratègia de promoció i difusió
marcats. Concretament, es podrà demanar dues revisions amb caràcter general per a
cadascuna de les feines lliurades, sense cost addicional.
Les feines s’enviaran en format jpg i pdf en les mides que hagin estat establertes per a cada
element i preparats per a la seva producció impresa o distribució digital. Tanmateix, els arxius
hauran de lliurar-se oberts (tipografies, imatges, ...) mitjançant un empaquetat d’Adobe
InDesign a fi de que posteriorment la proposta gràfica pugui ser editada, si s’escau.
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L’adjudicatari d'aquesta contractació ha de disposar de mitjans logístics i tècnics per rebre els
encàrrecs i fer el lliurament de les arts finals, un cop les feines s'hagin finalitzat.
La franja horària en que el licitador haurà d'atendre les sol·licituds va de les 8:30 hores del matí
a les 20:00 hores, els dies laborables. Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i
els dies declarats festius com a tals en els calendaris de festes laborals de Catalunya i de
festes locals de L’Hospitalet de Llobregat. Malgrat això, s'ha de facilitar a l'Ajuntament un
telèfon de contacte, fora d'aquesta franja horària, per possibles excepcionalitats.
La recollida i lliurament de les feines, així com l’assistència a reunions de treball, són a càrrec
de l'adjudicatari d'aquest contracte de serveis.
S’adjunta a aquest plec, un Annex, en què es relacionen les campanyes i/o accions
comunicacionals i els elements gràfics que, normalment, es desenvolupen en cadascun dels
casos, per tal de facilitar al licitador la presentació de l’oferta.

4. TERMINIS DE LLIURAMENT
L’acompliment d’aquests terminis tindrà caràcter d’obligació contractual essencial.
S’estableixen dos tipus de terminis de lliurament tenint en compte els diferents tipus de feines
objecte d’aquesta contractació, tal com es relacionen a continuació:
A. El termini màxim de lliurament de la conceptualització i creativitat de cadascunes
de les campanyes/accions/esdeveniments englobats dintre dels treballs genèrics de
l’Annex adjunt serà de 9 dies hàbils, a comptar des de l’endemà del lliurament del
brífing per part dels serveis tècnics.
B. El termini màxim de lliurament de les arts finals de cadascun dels elements
gràfics englobats dintre dels treballs específics de l’Annex d’aquest plec de
prescripcions tècniques serà de 4 dies hàbils, a comptar o bé des de l’endemà de la
petició directa dels serveis tècnics, o bé des de l’endemà que s’aprovi la proposta
gràfica quan s’escaigui.
Aquests terminis seran substituïts al contracte per les millores que ofereixi l'adjudicatari en els
criteris d’adjudicació i tindran caràcter d’obligació contractual essencial.
Qualsevol variació en els terminis de lliurament establerts en aquesta clàusula o bé amb les
millores ofertes en els criteris d’adjudicació per part de l’adjudicatari, s'haurà de comunicar,
l’endemà de rebre el brífing, mitjançant correu electrònic, a les adreces de produccio@l-h.cat. i
esports@l-h.cat, sense perjudici de l’aplicació de les corresponents penalitats que s’estableixen
al plec de clàusules administratives particulars.
Els terminis d’entrega poder ser objecte de modificació en casos puntuals i justificats, previ
acord entre les dues parts.
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En aquells casos que determinats productes puguin tenir variables d’excepcionalitat (urgència,
productes especials, quantitats elevades, manipulats o acabats dificultosos, etc.) tenint en
compte les circumstàncies, s’acordarà el calendari de lliurament amb l’empresa adjudicatària.

5. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ
5.1. Tots els treballs seran propietat de l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. L’adjudicatari
queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada
que pogués conèixer en ocasió del compliment del contracte, que no podrà utilitzar amb fi
diferent al que figura en aquest Plec, ni tampoc cedir a uns altres.
5.2. El conjunt dels treballs així desenvolupats s’entendran com a confidencials. L’adjudicatari
ha d’assegurar de la forma més raonable possible aquest requisit. Així mateix i en la mesura
que la prestació i el compliment dels present contracte comporti l’existència de documents que
continguin dades de caràcter personal que puguin quedar emmagatzemats en els equips
d’impressió (discs durs o altres dispositius tant fixos com a temporals), i amb independència de
l’obligació de secret i confidencialitat sobre els mateixos que s’estableix en l’apartat anterior,
l’adjudicatari en finalitzat els contracte haurà de procedir a la destrucció o esborrat dels referits
documents, mitjançant l’adopció de mesures dirigides a evitar l’accés a la informació
continguda en els mateixos o la seva recuperació posterior.

6. PROPIETAT DELS TREBALLS REALITZATS
La propietat intel·lectual dels materials generats en el desenvolupament del contracte serà
totalment i exclusivament de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. L’adjudicatari accepta
expressament, sense límit territorial ni temporal, que els drets d’explotació dels dissenys
proposats, inclosa la documentació generada en qualsevol suport i format, corresponen única i
exclusivament a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
Concretament, l’adjudicatari cedeix, amb caràcter d’exclusivitat, la totalitat dels drets
d’explotació dels treballs objecte d’aquest plec, inclosos els drets de comunicació pública,
reproducció total o parcial, distribució, divulgació, transformació o modificació i qualsevol d’altre
dret susceptible de cessió en exclusiva, d’acord amb allò que disposa el Reial decret legislatiu
1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, i per la
Llei 2/2019, d’1 de març, per la qual es modifica l’anterior Text refós, i pel qual s’incorporen a
l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de
26 de febrer de 2014, i la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlament Europeu i del Consell, de 13
de setembre de 2017.
Els treballs hauran de ser originals i la persona o empresa adjudicatària no els podrà fer servir
per a altres finalitats sense el consentiment exprés de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat.
L’adjudicatari serà responsable de l'adquisició dels drets d'autor de les fotografies o qualsevol
altre material creatiu amb llicència que es puguin utilitzar en la proposta gràfica dels diferents

4/7

materials comunicacionals i publicitaris, i per tant no comportarà cap cost econòmic per a
l’Ajuntament de L’Hospitalet.
L’Ajuntament de L’Hospitalet s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat, davant de tots els
danys i perjudicis, pèrdues, costos i responsabilitats contretes pel contractista com a resultat de
qualssevol accions o reclamacions incoades per tercers que poguessin al·legar un
incompliment i / o violació dels seus drets relatius a la propietat intel·lectual.

F_GRPFIRMA_TECNICS
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“ANNEX DE TREBALLS ANUALS ESTIMATS”
TREBALLS GENÈRICS ANUALS DE CONCEPTULAITZACIÓ I CREATIVITAT
PREU UNITARI
TIPUS D’ENCÀRRECS
ENCÀRRECS
ELEMENTS GRÀFICS
MÀXIM PER
(CONCEPTUALITZACIÓ I
ESTIMATS
ORIENTATIUS
ENCÀRREC (IVA
CREATIVITAT)
PER ANY (1)
(ADAPTACIONS) (2)
EXCLÒS) (3)

Campanyes de Promoció

4

Accions Promocionals
Puntuals

4

Campanyes de fidelització
i/o continuïtat

2

Esdeveniments puntuals
(Dia de la Dona, Festes de
Primavera, Setmana de la
Solidaritat..)

5

flyer, anunci premsa,
cartell, web baner, vinil,
pancarta,
rollup,
adaptació xarxes socials,
mailing,
flyer, cartell, web baner,
banderola,
rollup,
adaptació xarxes socials,
mailing
flyer, anunci premsa,
cartell, web baner, vinils,
pancartes,
rollup,
adaptació xarxes socials,
mailing
Lona, fons escenari,
cartell,
web
baner,
xarxes socials, flyer

1.320,00 €

990,00 €

1.320,00 €

770,00 €

(1) Un encàrrec compren a tots els equipaments esportius municipals objecte d’aquesta
contractació ja que la conceptualització i creativitat de qualsevol campanya/acció/esdeveniment
és la mateixa per a tots els equipaments.
(2) Aquesta llista d’elements és orientativa i s’ha incorporat només a efectes informatius ja que
només estan compresos en els preus unitaris d’aquesta taula els treballs de conceptualització i
creativitat. El disseny d’aquests elements gràfics es facturaran a part, segons els preus unitaris
oferts pels licitadors a la següent taula de “Treballs específics de disseny gràfic”.
(3) Aquests preus unitaris només comprenen la conceptualització i la creativitat, ja que el
disseny dels elements gràfics es facturaran a part, segons els preus unitaris oferts pels
licitadors a la següent taula de “Treballs específics de disseny gràfic”.
TREBALLS ESPECÍFICS ANUALS DE DISSENY GRÀFIC
TIPUS
MATERIAL
ENCÀRRECS
PREUS UNITARIS DE
GRÀFIC ( DISSENY/
MIDES ESTIMADES (1)
ESTIMATS
REFERÈNCIA
MAQUETACIÓ)

Flyer
Calendari
activitats dirigides i
Virtuals
Tríptic
Abonaments
anuals

Din A4 doble cara

57

163,20 €

Din A4 doble cara

7

163,20 €
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Tríptic
aquàtiques

Activitats

Din A4 doble cara

15

163,20 €

Din A4 doble cara

7

163,20 €

Din A4 doble cara

7

163,20 €

47 x 41 cm

1

326,40 €

Din A5 doble cara

1

81,60 €

Din A5

1

163,20 €

10 x 21 cm

1

112,20 €

31 x 44 cm

20

112,20 €

80 x 135 cm / 50 x 32 cm

20

81,60 €

Vinils

170 x 207 cm / 212 x 196 cm /
106 x 197 cm

20

163,20 €

Lones

200 x 280 cm / 150 x 280 cm

18

163,20 €

75 x 200 cm

18

163,20 €

Rollups

100 x 200 cm / 85 x 200 cm

15

163,20 €

Torreta

100 x 300 cm

15

326,40 €

248 x 165 cm / 163 x 78 cm

12

163,20 €

600 x 300 cm

5

244,80 €

Felicitació

digital 1080 x 1080 píxels

2

306,00 €

Bàner web

digital 1920 x 1080 píxels

15

102,00 €

Mailing

digital 1080 x 1080 píxels

10

91,80 €

digital 900 x 900 píxels

15

183,60 €

Flyer
obertura

Calendari

Flyer Cursets natació
estiu
Carpeta corporativa
Invitacions
Carpeta
Fitness

Programes

Díptic Propostes
Suggeriments
Cartell Botiga
Cartells informatius

Ploma (fly)

Anuncis premsa
Fons escenari

Xarxes socials

i

(1) Hi ha determinats materials gràfics que tenen diferents mides però això no té incidència en
el preu unitari final de la producció gràfica

7/7

