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Servei de Difusió, Àrea de Govern
SO/NG
Núm. Exp.: 2018/2362
Plec de prescripcions tècniques particulars del servei d’impressions i disseny gràfic per a Dipsalut

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’IMPRESSIONS
I DISSENY GRÀFIC PER A DIPSALUT

PER INFORMACIÓ A LES EMPRESES LICITADORES:
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Jaume Casademont
c/ Pic de Peguera, 15 La Creueta
17003 Girona
Telf. 972 41 47 20
Fax 972 41 47 30
Web institucional: www.dipsalut.cat
Adreça del Perfil de contractant: http://www.dipsalut.cat/perfil-del-contractant.html
Persones de contacte:
Qualsevol dubte o aclariment sobre el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars o qualsevol altra informació relativa a aquest expedient, ha
de formular-se per escrit a través del perfil del contractant de la web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut
Les empreses licitadores podran accedir a les respostes d’aquestes consultes a través del perfil
del contractant.

Procediment: Licitació del contracte de serveis d'impressió i disseny gràfic de
Dipsalut
Exp. Núm.: 2018/2362
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Apartat I. DISPOSICIONS GENERALS
Introducció
Dipsalut és una administració pública local en forma d’organisme depenent de les Diputació de
Girona. S’encarrega de donar suport, en salut pública i acció social, als municipis de la
demarcació. Ho fa implementant programes de servei directe i de suport tècnic i econòmic.
Per a poder desenvolupar idòniament la seva cartera de serveis i assolir tant els objectius
transversals de l’Organisme com els concrets de cadascun dels programes, es requereix material
de caire informatiu i/o divulgatiu. Alguns d’aquests recursos s’elaboren i difonen exclusivament via
electrònica. No obstant, n’hi ha d’altres que és imprescindible editar i difondre físicament.
Dipsalut no disposa de mitjans propis per dur a terme aquestes tasques. Per aquest motiu es
necessita contractar, per una banda, un servei de disseny gràfic i, per l’altra, un servei d’impressió
dels materials ideats per al desenvolupament dels programes i serveis que presta l’Organisme de
Salut Pública.

Apartat II. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
Objecte del contracte
L’objecte d’aquest plec tècnic és regular la prestació de:
* LOT A- Un servei d’impressió, enquadernació, acabat i lliurament de publicacions i altres
materials informatius i/o divulgatius ideats per Dipsalut per al desenvolupament del seu Catàleg
de Serveis.
Llistat de materials que caldrà imprimir, enquadernar, manipular i lliurar a Dipsalut:
VEURE QUADRE DE L’ANNEX I
Cal realitzar les tasques sempre segons les condicions recollides a l’apartat III
* LOT B- Un servei de disseny gràfic i maquetació de recursos i materials informatius i/o
divulgatius ideats per Dipsalut per al desenvolupament del seu Catàleg de Serveis (aquest
servei ha d’incloure la correcció lingüística de textos, que es pot externalitzar)
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Tasques de disseny gràfic que caldrà realitzar, sempre segons les condicions recollides a
l’apartat III:
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A- Creativitat (direcció creativa, anuncis, disseny de noves marques/nous símbols,
conceptualització, codi visual). Màxim hores per als 2 anys de contracte: 250 hores
B- Disseny gràfic (disseny de gràfica publicitària i altres documents gràfics, formats
digitals, gràfica editorial, adaptacions marques i símbols existents). Màxim hores per
als 2 anys de contracte: 600 hores
C- Maquetació i adaptacions de dissenys ja existents (maquetació revistes, díptics,
catàleg i altres documents amb codi visual ja existent, creació arxius de producció,
adaptació mides anuncis i altres materials ja existents). Màxim hores per als 2 anys
de contracte: 960 hores

Apartat III. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
Desenvolupament del servei:
Els contractistes han d’indicar quines seran les persones de contacte, amb les que Dipsalut
interlocutarà per realitzar els encàrrecs. Aquestes persones hauran de disposar de prou
capacitat de decisió per l’acompliment de les obligacions contractuals, i de col·laboració en la
resolució dels problemes que poguessin sorgir.
* LOT A (impressions): El personal de Dipsalut es posarà en contacte telefònicament o
mitjançant correu electrònic amb l’interlocutor per efectuar la comanda. Dipsalut o el servei de
disseny gràfic que el proveeix li proporcionarà els arxius de producció.
Només en casos excepcionals i prèviament acordats amb el contractista, es demanarà una prova
d’impressió abans de realitzar el tiratge definitiu.
La impremta haurà de realitzar la impressió, enquadernació, acabats i lliurament del material
segons tot allò marcat en aquest plec tècnic, en l’informe d’inici de contractació i en els seus
annexos, incloent-hi el respecte als terminis fixats per al lliurament de cada feina (reflectits al
quadre de l’Annex I). Si en algun cas, sempre prou motivat, és necessari modificar alguna
d’aquestes condicions, cal pactar-ho prèviament amb Dipsalut.
Si en algun cas, sempre prou motivat, és necessari modificar alguna d’aquestes condicions, cal
pactar-ho prèviament amb Dipsalut.
El lliurament del material s’efectuarà en les dependències de Dipsalut (c/ Pic de peguera, 15 de
Girona) o en el magatzem que Dipsalut indiqui de manera expressa (situat en un radi màxim de 20
quilòmetres de la seu de l’Organisme)
Els lliuraments s’hauran de fer en caixes o bosses (evitant plàstics sempre que sigui possible)
degudament senyalitzades. Cada caixa portarà una etiqueta que identifiqui el producte que conté,
perfectament visible, en la qual consti:
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─ Nom del producte
─ Descripció succinta
─ Mida
─ Nombre d’exemplars / unitats
Amb cada lliurament s’emetrà un albarà per triplicat, un pel proveïdor i dos per Dipsalut, que haurà
de contenir la següent informació:
─ NIF del contractista
─ Referència del/s producte/s
─ Descripció del/s producte/s
─ Quantitat servida de cada producte
─ Preu unitari del producte
─ Import total
La persona receptora del lliurament designada per Dipsalut verificarà la integritat de l’embalatge
en el moment de la seva rebuda. En el cas que aquest no arribi en condicions adequades, es
retornarà a l’empresa contractista i se li donaran instruccions precises perquè corregeixi els
defectes observats o procedeixi a l’entrega d’un nou subministrament que es trobi en les
condicions exigibles de conformitat amb el pactat (el termini de lliurament d’aquest nou
subministrament ha de ser igual o inferior al termini màxim fixat per a lliurar el material inicial). Ara
bé, un cop rebuts de conformitat per Dipsalut, aquesta serà responsable de la seva gestió i ús.
* LOT B (disseny): Dipsalut proporcionarà a l’interlocutor la informació necessària per poder
realitzar adequadament la tasca (briefing). El contractista requerirà els aclariments o els detalls
suplementaris que li calgui per poder realitzar idòniament la feina encomanada.
Després de rebre la comanda, el contractista haurà de trametre a l’interlocutor una previsió de les
hores que caldrà dedicar a la feina. Es començarà a dur a terme quan la previsió hagi estat
acceptada per Dipsalut i quan s’hagi pactat la data de lliurament del disseny.
Les tasques sempre s’han de realitzar segons les condicions/requisits fixats en aquest plec tècnic,
en l’informe d’inici de contractació i en els seus annexos. Si en algun cas, sempre prou motivat, és
necessari modificar alguna d’aquestes condicions, cal pactar-ho prèviament amb Dipsalut.
Posteriorment, el contractista haurà de presentar el disseny generat a la persona de Dipsalut amb
la que ha interlocutat. Si cal, es farà una nova versió (segons les observacions fetes des de
l’Organisme). Aquesta versió no tindrà cap cost extra. En el supòsit que se n’hagi de fer més,
s’abonaran les hores de treball suplementàries, sempre després d’haver-se acordat amb
l’interlocutor.
El document gràfic no es donarà per definitiu fins que Dipsalut l’hagi validat de manera expressa.
Només llavors es procedirà a preparar els arxius de producció o el recurs final i a trametre’l de la
manera que Dipsalut hagi indicat (sigui directament a la impremta, a l’interlocutor de l’Organisme o
a qui correspongui). En els casos que així se sol·liciti, caldrà lliurar els arxius originals en format
editable per tal que, si fos necessari, Dipsalut en pogués fer ús en el futur.
Els contractistes han d’indicar quines seran les persones de contacte, amb les que Dipsalut
interlocutarà per realitzar els encàrrecs. Aquestes persones hauran de disposar de prou
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Criteris de sostenibilitat:
* En el cas del LOT A (impressions):
- Criteris paper: els papers utilitzats han de ser de gestió forestal sostenible o bé reciclats i amb
blancor natural o blanquejats sense clor.
- Cal evitar tintes i altres materials que continguin metalls pesats. Es prioritzaran les tintes de
base aquosa o d’olis vegetals.
- Pel que fa als acabats, s’evitarà els plastificats i es prioritzaran els vernissos amb base
aquosa.
- Enquadernats: grapes lliures de cadmi, encolats usant coles amb base aquosa i cosits,
prioritzant fils vegetals.
- Embalatges i lliuraments: es farà servir el mínim material d’embalatge necessari, evitant
plàstics sempre que sigui possible.
- Gestió dels residus: dur a terme una correcta gestió dels residus, incloent-hi la recollida
selectiva.
- En aquells productes adreçats a públic extern a l’organisme, caldrà fer constar de forma
visible, la incorporació de les mesures mediambientals aplicades en cada cas.

* En el cas del LOT B (disseny)
- Elaborar dissenys que facilitin i incentivin la lectura en línia.
- Incloure missatges de responsabilitat ambiental en els dissenys.
- En el cas de materials que han de ser impresos, fer un ús intel·ligent del color i aprofitar al
màxim el paper.

Apartat IV.- RECURSOS NECESSARIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de la gestió integral dels recursos humans i
tècnics necessaris per a dur a terme correctament les actuacions descrites a l’apartat anterior.
El contractista haurà de designar un màxim de 2 persones de contacte per interlocutar amb
Dipsalut. Aquesta persona/es haurà/n de disposar de prou capacitat de decisió per l’acompliment
de les obligacions contractuals i per a la resolució dels problemes que poguessin sorgir.
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Apartat V.- GESTIÓ DE LA QUALITAT DEL SERVEI
Al responsable del contracte li correspon supervisar l’execució del contracte i adoptar les
decisions necessàries amb la finalitat de portar a terme un servei correcte. A tal fi, acordarà
amb l’interlocutor del servei designat pel contractista les reunions necessàries per tal de
prendre les mesures adequades per corregir les deficiències detectades o millorar la prestació
del servei.
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ANNEX I
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PRODUCTE

Catàleg de
Serveis
anual
(A)
Revista
corporativa
(B)
Programa
de formació
(A)
Carpetes
primes

DEFINICIÓ

Llibre
(s’edita 1 cop
l’any)
Revista

N.
MÀXIM
PAGINES
112
interiors
+cobertes

18 pàgs

(s’edita cada 4
mesos)
Llibret
80 pàgs
(s’edita 2 cops
l’any)
Carpeta
Llom 0,5

Camises
B
Targetes
visita B

Sobres A4
B
Sobres B

Carpeta 4
anelles amb
butxaca
coberta I
butxaca al
llom, amb 3
separadors i
fulls en blanc
per a notes a
l’interior

Carpetes amb
fendit pel mig
per a arxiu
exp.
Targetes únic
disseny
canviant
només nom i
càrrec
treballadors
Sobres correu,
sense finestra
Sobres correu,
sense finestra

Díptics o
tríptics B
Fulletó B
Cartell B

MAX.EXEMPLARS
PEL PERIODE
EXECUTIU

Llom 3
cm

EXEMPLARS
PER TIRADA

TERMINI
MÀXIM
LLIURAMENT

Mida (tancat): A4. Enq.:4+4. Rústica
cosida. Acabat pel·liculat
20 dies hàbils
800 unitats

(B)
Carpetes
d’anelles
(B)

CARACTERISTIQUES

400 unitats

Mida (tancat): DIN A4. 4+4. Enq:
cosit 2 grapes

10 dies hàbils
12.000

2.000

6.000

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.000

1.000

Mida (tancat): DIN A5. 4+4. Enq:
cosit 2 grapes o encolat (depenent
nombre pàgines)

10 dies hàbils

23,2X31,6, cartolina 200 gr, 1 tinta
solapa a la part interior per
subjectar els documents
Mida (tancat) 25,8X32
2 tintes
Butxaca transparent soldada a la
coberta i butxaca transparent
soldada al llom , perquè hi puguem
inserir fulls que serán
bescanviables.
3 Separadors troquelats per a cada
carpeta. Amb 1 pestanya cadascun
i 4 forats d’arxiu. 1 tinta. Cartolina
òfset. Col·locats a la carpeta.
15 unitats fulls notes per a cada
carpeta, 1 tinta, paper òfset, foradat
(4), col·locats a la carpeta en grups
de 15 unitats.
24,5X32 cm paper ofset superior
250 gr, perfil encuny, 4 fendits
verticals i finestra aprox 10X15 1a
cara, 1 tinta,
8,5X5,5 cm, cartulina/estucat, 200300 gr, 2 tintes, impressió una cara,
sense acabat.

(1)

20 dies hàbils

500 targetes d'1
5.000 model
Bosses, A4, Autodex, amb logotip
Dipsalut 2 tintes
115X225 cm. Amb logotip Dipsalut
2 tintes

1.000

1.000

500

500

20.000

10.000

5.000

5.000

20 dies hàbils

10.000

5.000

20 dies hàbils

Mida (tancat) A5, 4 tintes
20 dies hàbils
flyer

(tancat) A6, 4 tintes
A3, 4 tintes
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IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació

Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): 02.
Plec de Prescripcions Tècniques PPT servei impressions

SIGNATURES

ALTRES DADES

Llibrets
(Guia
Actuació
Psicològica)
A

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 164795 RKHJS-3CQ69-6NFNV FC7AA0BA001C6052C2823617615B356300EB385C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnica de Difusió de DIPSALUT.Signat 06/05/2019 08:27

Codi per a validació: RKHJS-3CQ69-6NFNV
Data d'emissió: 14 de maig de 2019 a les 14:15:23
Pàgina 9 de 9

Llibrets format
no estàndard
(resistent i
impermeable
per a ús
policies i alters
en exteriors)

34
pàgines
interiors +
cobertes

15 cm llarg X 11 cm alt (tancat),
màx., 4 tintes, coberta fording
estucat 2 cares i guardes
contracolades en estucat de 150
grs.B51. Interior i coberta en
plastificat/envernissat
mat.Enquadernat en wire (espiral) o
negre pel costat de 10 cm metàl·lic,
coberta
integraflexibook+guarda+coberta
contracolats

APROVAT
06/05/2019 08:27

500

500

(1)(màx. 10 models. Mateix disseny, només canvia nom, càrrec i adreça correu electrònic)
(*) Tipus de paper: segons classificació producte:
o Producte A: (Qualitat elevada, destinat a consulta i col·lecció): Gramatge 90-135 gr per a l’interior.
200- 300 gr per a les cobertes.
o Producte B: Interior: 80-115 gr. Cobertes: 130-180 gr. En revistes, tríptics, programes i similars, es
pot usar únic gramatge.
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