PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE PRODUCCIÓ DE DOBLATGE EN CATALÀ DE LA SOCIETAT
MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA
EXPEDIENT NÚM. 2111OB01

1.- ACTORS/DIRECTORS
Tots els estudis hauran d'estar en disposició de contractar qualsevol actor/director si la
CCMA, SA ho sol·licita.
Els estudis que tinguin directors/actors en plantilla hauran de consignar-ho en l'oferta,
indicant si són fixos o eventuals.
2- TRADUCCIÓ I SUPERVISIÓ LINGÜÍSTICA
Els estudis de doblatge han d’encarregar la traducció i la supervisió lingüística a traductors i
lingüistes validats per la CCMA, SA.
Els estudis de doblatge tindran a la seva disposició llistes actualitzades de traductors i
lingüistes validats per la CCMA, SA, que podran utilitzar únicament seguint sempre els
principis de la legislació en matèria de protecció de dades i exclusivament per a la finalitat
objecte d’aquesta licitació.
Les persones incloses a les llistes disposen del nivell de coneixements adequat per a la
traducció i l’assessorament lingüístic en l’àmbit audiovisual.

3.- REQUERIMENTS TÈCNICS
1. Els licitadors hauran d’acreditar i poder demostrar que disposen, com a mínim, de 3
sales de doblatge completes (estudi i/o locutori + control), totes convenientment
equipades.
2. Tant el lliurament del material a doblar –per part de la CCMA, SA–, com el retorn del
material –per part del adjudicataris–, un cop fet el doblatge, es farà únicament i
exclusivament en format fitxer i per via telemàtica. Els licitadors hauran de garantir,
per tant, que disposen –o que disposaran a l’iniciar-se el servei, si és que finalment
en són els adjudicataris– d’una connexió de banda ampla d’almenys 300 Mb/s,
bidireccional.
3. El format del fitxer que es retornarà a la CCMA, SA, un cop fet el doblatge, així com
les especificacions/qualitat/paràmetres del vídeo inclòs en aquest fitxer, serà
exactament igual al que la CCMA, SA hagi lliurat inicialment a l’adjudicatari.
4. La CCMA, SA enviarà a l’adjudicatari els fitxers de vídeo amb les pistes d’àudio
encapsulades. En una de les pistes hi haurà la versió original (si se’n disposa) i en
una altra la versió internacional (M/E). També es possible que el fitxer contingui altres
pistes de so.
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5. Una vegada fet el doblatge, l’adjudicatari retornarà a la CCMA, SA el fitxer de vídeo
amb les pistes de so estèreo indicades a continuació, sincronitzades amb el vídeo, i
encapsulades amb el mateix format que tenia el fitxer original. L’ordre de les pistes
de so serà el següent:
Àudio 1 i 2 ..... Versió catalana estèreo (versió doblada).
Àudio 3 i 4 ..... Versió original estèreo. Si no se’n disposa, silenci.
Àudio 5 i 6 ............ En silenci.
Àudio 7 i 8 ............ Pista amb les veus del doblatge al català sense mesclar
(interlock).
Àudio 9 i 10

....... Música i efectes.

Per a la resta de continguts de so complementaris que puguin haver vingut
incorporats en el fitxer original, s’acordarà amb la CCMA,SA si s’eliminen tots o se’n
manté algun. En aquest segon cas, la CCMA ja concretaria en quines pistes d’àudio
del fitxer de vídeo s’han d’ubicar.
6. Pel que fa a la qualitat, format i especificacions diverses de l’àudio, serà d’aplicació
el que s’indica a la Guia de lliurament de màsters i materials relacionats per a
Coproduccions i Producció Associada, que es pot trobar al portal web de la CCMA,
dins de l’apartat “Espai proveïdor client”, i que es va actualitzant.
7. Els treballs de doblatge a realitzar pels adjudicataris hauran de complir amb els
estàndards de qualitat de les produccions audiovisuals de la CCMA, SA que es
detallen en l’apartat 6 del present document.
4.- FITXA ARTÍSTICA I SINOPSI
Juntament amb el treball, l'estudi haurà de lliurar una fitxa tècnica del doblatge (proposta de
doblatge) on es consignarà TÍTOL ORIGINAL / TÍTOL CATALÀ / TRADUCTOR / LINGÜISTA
/ DIRECTOR DE DOBLATGE / ACTOR / DOBLADOR / PERSONATGE i per a cada
producció i capítol, la seva corresponent sinopsi.
En el cas que s’encarregui per doblar a l’estudi de doblatge una peça promocional de curta
durada de qualsevol sèrie de la qual estigui fent el doblatge, es considerarà inclosa al preu
de la tarifa corresponent.
5.- TERMINIS DE LLIURAMENT
S'acordarà un calendari de lliurament previ a l'inici dels treballs.
Es considerarà una falta molt greu l’endarreriment del lliurament dels treballs per causes
alienes a la CCMA, SA, fet que podria ocasionar la rescissió del contracte.

6. ESTÀNDARDS DE QUALITAT
Els treballs de doblatge a realitzar pels adjudicataris hauran de complir amb els estàndards
de qualitat de les produccions audiovisuals de la CCMA, SA que es detallen a continuació:
Veus principals:
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Sempre que sigui possible, les veus dels actors principals han de ser les mateixes
del doblatge en cinema o el més similars possible.

Veus secundàries:


Els càstings de veus han de ser molt curosos i cuidar especialment les diferències
entre personatges.

Música i efectes:


Les músiques i efectes han de respectar al màxim els originals i cuidar els nivells
respecte als diàlegs.

Mescles:


La mescla ha de ser el més respectuosa possible amb la mescla de l’idioma original.

Qualitat lingüística:
En el vessant lingüístic, els treballs de doblatge han de complir els principis i criteris
establerts al Llibre d’Estil de la CCMA, del qual forma part el portal lingüístic ésAdir.
En el cas que s’observin inadequacions lingüístiques en el doblatge, la CCMA, SA podrà
demanar a l’estudi les esmenes que consideri oportunes.

Repetició i qualitat de les veus:
Els estudis de doblatge, en cas de repetir veus dins d’una mateixa pel·lícula o capítol, hauran
de distanciar clarament els personatges doblats que es vegin afectats per no perjudicar la
qualitat artística del doblatge. En donar-se aquesta circumstància, els estudis de doblatge
procuraran que el nombre d’actrius/actors de doblatge sigui raonable i proporcional al
nombre d’actrius/actors a doblar.
Pel que fa al vessant artístic, els estudis vetllaran per donar la màxima qualitat als seus
doblatges. Entenem per qualitat: disposar de la màxima varietat de veus per afavorir la
diversitat de tons en les produccions; disposar de directors i directores de doblatge que
busquin l’excel·lència per obtenir les millors interpretacions dels actors i actrius implicats;
buscar matisos en les interpretacions i evitar veus impostades. En aquest sentit, es tindran
especialment en compte aquests apartats del Llibre d’Estil de la CCMA: 2.4.5.1. Model de
locució natural, correcta i adequada i 2.4.5.2. Indicacions generals de la locució.
Pel que fa al vessant lingüístic, es tindran en compte aquestes consideracions del Llibre
d’Estil de la CCMA: “Vinculem la qualitat de la llengua al concepte de correcció, però també
al d’adequació. Una llengua estrictament normativa i correcta però tan complicada que
només la pogués entendre una minoria seria inapropiada perquè no aconseguiria el seu
propòsit comunicatiu. Tampoc seria adequada si fos tan artificiosa que la major part de
l’audiència no s’hi identifiqués” (2.4.1.2. Llengua adequada); “Quan predomina l’expressió
de la individualitat o la transmissió d’emocions, o quan és indispensable la màxima
versemblança en el retrat d’una realitat concreta, recollim els usos col·loquials més adequats
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segons el context” (2.4.1.7. Llengua amb varietat de registres). També es tindran en especial
consideració les observacions de l’apartat La llengua del doblatge del portal lingüístic ésAdir.

Sant Joan Despí, novembre de 2021.
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