PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
PARTICULARS
APLICABLE AL CONTRACTE DE SERVEIS DE
GRAVACIÓ, ENREGISTRAMENT, EMISSIÓ EN
DIRECTE
D’ESDEVENIMENTS
ESPORTIUS
I
CULTURALS, ALS CANALS DE COMUNICACIÓ
GESTIONATS PER VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SLU.
I OBJECTE
Enregistrament, realització i gestió de l’enviament de senyal per emissió en directe a
través de VOTV de 12 partits d’handbol o esport similar, i/o cultural, segons el calendari
a determinar. Més un màxim de 15 esdeveniments de caire divers (cultural, popular,
esportiu, etc.) amb les mateixes característiques tècniques.
Aquestes gravacions es preveuen per temporades, i el seu període es comptabilitza de
setembre a setembre, si bé, per circumstàncies com el Covid-19, quedarà condicionada
a possibles modificacions i/o anul·lacions.

II DESCRIPCIÓ
II.1 SERVEI PER L’ENREGISTRAMENT I REALITZACIÓ EN DIRECTE DE PARTITS
HANDBOL O ESPORT SIMILAR I/O CULTURALS.
Gravació i realització amb un mínim de tres càmeres per l’emissió en directe de partits
del KH7 BM Granollers o similars i/o culturals. Tots els partits han de comptar amb
comentarista expert, repetició de jugades, grafisme amb careta, cronòmetre, resultat i
alineació.
Alhora s’ha de gestionar i controlar l’enviament de la senyal als estudis de VOTV, amb
l’equipament que VOTV posa a disposició.
Aquesta licitació contempla la producció d’un màxim de 12 gravacions amb aquestes
característiques i s’aniran contractant segons el calendari dels partits que tinguin lloc a
Granollers de l’equip KH7 BMG femení. En cas que no es celebrin aquests partits es
proposaran partits alternatius ja siguin d’handbol o bé un altre esport o bé un acte
cultural.

DESENVOLUPAMENT
•

L’empresa adjudicatària ha de disposar de l’equipament i el personal necessari per
la realització en directe:
EQUIPAMENT
o Mesclador de vídeo amb l’opció de repetició de jugades
o Tituladora
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o
o
o
o
o

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Mesclador d’àudio
Sistema de comunicació (intercom)
3 càmeres de vídeo i equipament complementari
Cablejat
Monitoratge senyal de sortida que s’envia a la motxilla de
Transmisió vía IP
El personal de l’equip tècnic requerit ha de comptar amb experiència contrastada,
com a mínim 3 anys, en la realització d’esdeveniments esportius i la locució en
directe d’aquests esdeveniments.
EQUIP BÀSIC
o Realitzador
o Operadors de càmera
o Comentarista
L’empresa adjudicatària és la responsable que el senyal de realització arribi al punt
d’enviament establert cap el control de continuïtat per la seva emissió en directe.
L’empresa adjudicatària és la responsable de l’aplicació del grafisme que
subministra VOTV (careta / base gràfica de chyrons / copy)
L’empresa adjudicatària és la responsable de la creació gràfica i la seva aplicació
dels següents elements: cronòmetre / ràfegues repetició jugada / cartel·la
alineacions /
L’empresa adjudicatària és la responsable de la realització d’un vídeo de 60” resum
de la jornada anterior per ser emès a l’inici del directe.
L’adjudicatari és el responsable de muntar i desmuntar tot l’equip necessari pel
directe: control de realització, cablejat, equipament enviament de dades.
VOTV facilitarà calendari amb la data que es jugaran els partits elaborat per la
Federació o el propi Club.
En el cas que el partit sigui ajornat, queda substituït pel partit que es jugui a la data
proposada per la Federació
Al final de l’encontre, s’ha d’entregar un vídeo del partit íntegre a l’entrenador i un
clip de vídeo d’1’, amb les millors jugades, al responsable de VOTV, amb qualitat per
penjar a les xarxes.
Localització: Els partits del KH7 BMGranollers es juguen al Palau d’esports de
Granollers. En el cas que no s’hagin dut a terme els 12 directes establerts, la resta
de directes poden estar localitzat als municipis del consorci de Vallès Oriental
Televisió (Aiguafreda, Bigues i Riells, Canovelles, Cànoves i Samalús, Caldes de
Montbui, Granollers, les Franqueses del Vallès, la Garriga, la Roca del Vallès) o
qualsevol lloc de la comarca del Vallès Oriental.
Caldrà complir totes les mesures de seguretat davant de la pandèmia del Covid, si
aquestes encara són vigents.

II.2 ACTES DIVERSOS
Gravació i realització amb un mínim de tres càmeres per l’emissió d’esdeveniments que
poden ser de caire esportiu, cultural, polític o social. Els actes tan poden ser en interior
com exterior. L’acte pot ser emès en directe o bé enregistrat per emetre en diferit.
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Aquesta licitació contempla la producció d’un màxim de 15 actes amb aquestes
característiques i s’aniran contractant segons les necessitats de programació de VOTV.
Prèviament s’establirà un calendari de previsions però que s’aniran confirmant amb un
preavís d’uns 15 dies, per tant al llarg d’un any se’n podran realitzar entre 0 i 15.

EXEMPLE ACTES
o ESPECTACLE: Concert, obra teatre, esdeveniment comercial... Solen ser actes
col·lectius amb accions assajades i una sonorització ja dissenyada pels
responsables de l’acte. És important una localització prèvia i l’assistència a
l’assaig general, si fa el cas.
o DEBAT / TERTÚLIES: Acte espai delimitat. Participants entre 2 i 6 persones.
Esdeveniment estàtic que cal sonoritzar.
o ACTE CULTURAL AMB SET ENTREVISTES: Espai delimitat on es realitzen
entrevistes vinculades en un acte concret. Participants 3 persones.
o ACTE FESTIU: Activitat cultural/festiva vinculada a una festa popular sense
espai delimitat.
o ESDEVENIMENT ESPORTIU
•
•
•

L’empresa adjudicatària ha de disposar de la microfonia i il·luminació necessària per
cada acte
Si cal comptar amb una persona per presentar o conduir l’acte, VOTV aportarà
aquest personal.
L’empresa adjudicatària ha de disposar de l’equipament i el personal necessari per
la realització en directe:
EQUIPAMENT
o Mesclador de vídeo amb l’opció de repetició de jugades
o Tituladora
o Mesclador d’àudio
o Sistema de comunicació (intercom)
o 3 càmeres de vídeo i equipament complementari
o Cablejat
o Monitoratge senyal de sortida que s’envia a la motxilla de
Transmisió vía IP

•

El personal de l’equip tècnic requerit ha de comptar amb experiència contrastada,
com a mínim 3 anys, en la realització d’esdeveniments esportius i la locució en
directe d’aquests esdeveniments.
EQUIP BÀSIC
o Realitzador
o Operadors de càmera
o Comentarista

•

L’empresa adjudicatària és la responsable que el senyal de realització arribi al punt
d’enviament establert cap el control de continuïtat per la seva emissió en directe.
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•
•
•
•
•
•
•
•

L’empresa adjudicatària és la responsable de l’aplicació del grafisme que
subministra VOTV (careta / base gràfica de chyrons / copy)
L’empresa adjudicatària és la responsable de la creació gràfica i aplicació de tots els
elements propis de l’esdeveniment que no hagin estat facilitats per VOTV.
En el cas d’un esdeveniment esportiu, l’empresa adjudicatària és la responsable de
la realització d’un vídeo de 60” resum de la jornada anterior per ser emès a l’inici
del directe.
L’adjudicatari és el responsable de muntar i desmuntar tot l’equip necessari pel
directe: control de realització, cablejat, equipament enviament de dades.
VOTV facilitarà calendari amb la data prevista de tots els actes que estiguin
programats.
Al final de l’encontre, s’ha d’entregar un vídeo del partit íntegre a l’entrenador i un
clip de vídeo d’1’, amb les millors jugades, al responsable de VOTV, amb qualitat per
penjar a les xarxes.
Caldrà complir totes les mesures de seguretat davant de la pandèmia del Covid, si
aquestes encara són vigents.
Localització: Qualsevol poble del consorci de Vallès Oriental Televisió (Aiguafreda,
Bigues i Riells, Canovelles, Cànoves i Samalús, Caldes de Montbui, Granollers, les
Franqueses del Vallès, la Garriga, la Roca del Vallès) o de la comarca del Vallès
Oriental.

II.3 QUALITAT / EMISSIÓ
•
•
•
•
•

L’adjudicatari es fa totalment responsable de la feina encarregada per VOTV en
quan a la qualitat adequada per la seva emissió, i ha de complir els requisits
d’emissió estipulats per VOTV
L’adjudicatari ha de complir les pautes marcades per VOTV pel que fa a la realització,
guió i continguts en general.
L’adjudicatari ha disposar de l’equipament tècnic per emetre l’acte via streaming a
través de la plataforma adequada en cada ocasió.
L’adjudicatari ha d’entregar, un cop finalitzat el directe, un arxiu digital en format
.avi.
VOTV designarà un responsable per cada acte, aquesta persona serà la màxima
autoritat per prendre decisions.

II.4 INFRAESTRUCTURA MUNTATGE
•
•

Quan s’utilitzi material propietat de VOTV, l’adjudicatari és el responsable de la
recollida i retorn del material utilitzat pel directe a l’entitat o empresa que pertany.
L’adjudicatari haurà d’informar de qualsevol incidència a la persona de l’equip de
VOTV responsable de l’acte.

II.5 DISPOSICIONS GENERALS
II.5.1 Vallès Oriental Televisió SLU (d’ara endavant VOTV) gestiona un canal de TDT
públic que dona actualment servei a les poblacions d’Aiguafreda, Bigues i Riells, Les
Franqueses del Vallès, Canovelles, Granollers, La Roca del Vallès, Cànoves i Samalús,
Caldes de Montbui i la Garriga.
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Aquestes nou poblacions de la comarca del Vallès Oriental formen part del Consorci
Teledigital Granollers. A partir d’aquestes emissions, VOTV també és present en diversos
canals d’internet, en una web, i a les xarxes socials. VOTV també participa en
coproduccions amb altres plataformes audiovisuals públiques, com ara la Xarxa.

III ACCIONS PER A UNA CONTRACTACIÓ RESPONSABLE
El servei objecte del contracte es desenvoluparà respectant les normes sociolaborals
vigents a Espanya i en la unió Europea, i de l’Organització Internacional del Treball.
• En la determinació del pressupost del contracte s’haurà de tenir en compte el
salari base i totes aquelles retribucions establertes en el conveni col·lectiu de la
indústria de producció audiovisual, pactes o contractes laborals que resultin
d’aplicació al contracte.
• En el desenvolupament del servei objecte del contracte s’hauran d’adoptar, en
tot cas, mesures previstes, en matèria de seguretat i salut en el treball, i les
mesures necessàries per evitar que de l’execució del contracte es pugui derivar
danys al personal o a la ciutadania en general.
• L’empresa adjudicatària en el moment de formalitzar el contracte, acreditarà
declaració responsable l’afiliació i l’alta a la seguretat social o adscripció al Règim
especial de Treballadors Autònoms (RETA) de les persones treballadores
destinades a l’execució del contracte. Aquesta obligació s’estendrà a tot el
personal subcontractat per l’empresa adjudicatària principal.
• En tot cas s’haurà de respectar el principi de no discriminació per raó de gènere
i s’haurà d’evitar l’ús del llenguatge i imatges sexistes, que es fa extensiu a la
documentació que presenti el/s licitador/S.
• A l’inici de l’execució del contracte l’empresa adjudicatària haurà de presentar
un pla d’igualtat entre homes i dones durant l’execució del contracte, en els
termes que estableix la llei orgànica 3/2017 sobre la igualtat efectiva entre
homes i dones durant l’execució del contracte, en els termes que estableix la llei
orgànica 3/2017 sobre la igualtat efectiva entre homes i dones.
• L’empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment tots els requisits de
gestió ambiental que disposa l’Ajuntament de Granollers , amb el propòsit
d’utilitzar productes de baix consum de recursos i materials, reduir les emissions
contaminants, i minimitzar la generació de residus i incentivar la seva valoració
energètica, així com l’economia circular.
Finalment, aquest plec de prescripcions tècniques particulars s’ha confeccionat tenint
en compte allò previst a al convenció de nacions unides sobre els drets de les persones
amb diversitat funcional, així com els criteris d’accessibilitat universal i de disseny
universal o disseny per a totes les persones, tal com són definits en la legislació vigent.
III.1.1 L’adjudicatari haurà de respectar les línies d’actuació marcades per la direcció de
VOTV, acomodant i coordinant la seva actuació i els serveis prestats a l’objectiu principal
d’aquest contracte.
III.1.2 VOTV té tots els efectes la condició de productor, editor, difusor de tots els
continguts i programes que es detallen en aquest plec. Correspon per tant a VOTV la
direcció, coordinació i supervisió de totes les feines relacionades en general amb els
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programes. VOTV es l’únic responsable de la línia editorial dels canals de comunicació
que gestiona.
III.1.3 El 100% dels continguts subministrats per l’adjudicatari, així com els programes
que resultin, tindran la consideració de producció pròpia de VOTV, ostentat tots els seus
drets d’emissió, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i
comercialització.
III.1.4 L’adjudicatari del servei contractant desenvoluparà la prestació de serveis
objecte d’aquesta petició pública d’ofertes d’acord amb el que estableix aquest plec, a
la normativa aplicable i en especial a la normativa reguladora del sector audiovisual i
amb subjecció a les directrius establertes pels òrgans reguladors d’aquest sector.
III.1.5 Totes les gravacions que conté el contracte s’haurà de fer tenint en compte el
codi deontològic de la professió periodística a Catalunya, i de les normatives i
recomanacions emeses pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
III.1.6 L’adjudicatari destinarà a l’execució del contracte persones expertes en la
prestació dels serveis, i amb plena responsabilitat per oferir una execució a plena
satisfacció.
III.1.7 Totes les persones físiques i jurídiques que presten els seus serveis a l’empresa
adjudicatària en activitats esmentades en aquest contracte, estaran vinculades
exclusivament amb l’adjudicatari, sense que es pugui donar cap reclamació o
responsabilitat, directa o subsidiària contra VOTV o el Consorci Teledigital Granollers,
que es derivi de les esmentades relacions laborals, civils, mercantils comprometent-se
el licitador a complir íntegrament la legislació vigent, i essent a càrrec del licitador el
pagament i el cost d’aquestes reclamacions i responsabilitats.
III.1.8 L’adjudicatari està obligat, i es responsabilitzarà íntegrament en relació als
treballadors, al compliment de les disposicions i obligacions vigents en matèria
sociolaboral, fiscal i qualsevol altre de caràcter general i/o a particular aplicable, essent
únic responsable del compliment de les obligacions que les indicades regulacions
l’imposin ara o en el futur.
III.1.9 El licitador no podrà comptar, per a la realització de les gravacions contractada
amb personal que pugui estar afectat de qualsevol incompatibilitat jurídica per prestar
aquests serveis.
III.1.10 La relació contractual de la present licitació és una relació purament
administrativa, per la qual cosa l’adjudicatari conserva plenament la seva independència
d’actuació i organització. Tot el personal que executi les prestacions contractades
dependrà únicament de l’adjudicatari, a tots els efectes, no produint-se en cap cas les
obligacions pròpies d’una relació laboral, civil, mercantil ni de cap altra mena entre
VOTV i aquest personal.
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III.1.11 En o ofertes que es presentin, s’entendrà inclòs l’import dels materials
accessoris o auxiliars, de les despeses de la convocatòria de la licitació i de les
publicacions que s’efectuïn, de la formalització, en el seu cas, de les imposicions fiscals
de tota mena derivades del contracte i de les càrregues de tipus laboral, de seguretat
social i/o prevenció de riscos laborals.

IV DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
VOTV és titular dels drets d’explotació i imatge col·lectius sobre la producció de
continguts i serveis originats objecte d’aquest contracte.
L’adjudicatari representa, als efectes d’aquesta contractació, els interessos
professionals de les persones que li present el seus serveis i, en conseqüència, està en
disposició de declarar i acreditar que compta amb la totalitat dels drets d’explotació de
propietat intel·lectual, industrial i d’imatge que necessàriament hagi d’aportar, expressa
o tàcitament, per al desenvolupament d’aquest servei.
D’acord amb l’anterior, l’adjudicatari cedeix i/o autoritza a VOTV, en la formulació del
contracte derivat d’aquesta licitació, els drets d’explotació de la seva imatge i nom i
també les del personal que a efectes d’aquesta contractació representa, i els que se’n
deriven del seu us, amb fins acreditatius, promocionals i/o publicitaris per a la
contractant, la seva marca i els productes objecte de la seva activitat.
L’adjudicatari s’obliga a sol·licitar i obtenir per escrit, d’acord amb allò previst en la Llei
de propietat intel·lectual, i en concret els seus articles 8, 32.1 i 51, les autoritzacions i
cessions de drets d’autor i d’imatge que corresponguin al personal que presti els serveis
objecte d’aquest contracte.
VOTV, com a titular per tant de tots els drets d’explotació sobre continguts que
directament s’elaboren sota el paraigües d’aquest contracte els podrà promoure i
comercialitzar, de forma exclusiva per si mateix o fent ús de la facultat de cessió a
tercers, com consideri més convenient, mitjançant qualsevol tipus de comunicació
pública, difusió i/o transmissió analògica o digital, gratuïta o contraprestació i en
qualsevol suport o format, procediment tècnic o sistema d’explotació existent al mercat.

7
PPT_ Exp.2021_01

