CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT (CPM)

1. Finalitat
D’acord amb l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, els òrgans de contractació poden realitzar consultes al mercat amb vistes a
preparar la licitació i informar als operadors econòmics sobre els seus plans i els
requisits per concórrer al procediment de licitació, amb anterioritat a l’inici de
l’esmentat procediment.
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (en endavant el CAC) està valorant la
possibilitat de contractar un servei per computar la música cantada en català que
s’emet per les emissores de ràdio a Catalunya.
El servei previst ha de recollir les especificacions que s’adjunten com Annex a aquesta
CPM.
2. Participants
Aquesta CPM és oberta i, en conseqüència, poden participar-hi les persones físiques o
jurídiques interessades en presentar al CAC les seves propostes econòmiques i
solucions per a la consecució de l’objectiu detallat en el punt anterior.
S’admetrà la presentació de propostes o solucions diverses per part d’una mateixa
persona física/jurídica.
3. Costos econòmics
Les propostes presentades pels participants són únicament de caràcter informatiu, de
manera que el CAC no adquireix cap compromís.
Els costos econòmics derivats de la participació en aquesta CPM aniran a càrrec dels
participants, si n’hi ha.
4. Caràcter informatiu de les propostes
El caràcter informatiu de les propostes determina que la seva presentació a aquesta
CPM no impedeixi la presentació d’ofertes en el moment de la licitació que
posteriorment s’elabori.
5. Termini de participació
El termini per presentar la sol·licitud de participació en aquesta CPM finalitzarà a les
14 hores del dia 5 de desembre de 2018.

6. Desenvolupament de la CPM
El desenvolupament d’aquesta CPM es realitzarà amb el respecte absolut als principis
de transparència, d’igualtat de tracte i de no discriminació i, en conseqüència, no podrà
tenir com a efecte la restricció o la limitació de la competència ni concedirà avantatges,
drets exclusius o qualsevol altra preferència als participants pel que fa a l’adjudicació
dels contractes que es puguin dur a terme amb posterioritat en l’àmbit de l’objecte
d’aquesta CPM.
a) Aquesta CPM es portarà a terme mitjançant reunions presencials individualitzades
per a cada participant; per mitjans electrònics (enviament d’informació per correu
electrònic, videoconferència, etc.), o bé combinant ambdues possibilitats, d’acord amb
l’elecció dels participants.
b) Durant el termini esmentat al punt 5, els interessats en la participació hauran
d’enviar un correu electrònic a l’adreça electrònica contractacio.cac@gencat.cat en el
qual comunicaran el seu interès en participar en aquesta CPM. A l’assumpte del correu
hi hauran d’especificar “CÒMPUT MÚSICA CANTADA”. Un cop transcorregut el
termini, en cap cas s’acceptarà cap altra sol·licitud de participació.
c) La unitat de contractació, responsable de gestionar el compte de correu electrònic
anterior, remetrà les peticions al servei de tecnologia del CAC responsable de la CPM i
aquest es posarà directament en contacte amb els participants per concertar una
reunió presencial o per recollir la documentació tècnica. No s’atendrà cap petició que
no hagi estat enviada a l’adreça de correu electrònic citada a l’apartat b) d’aquest punt,
dins del termini indicat al punt 5.
e) Podran concertar-se tantes reunions presencials, videoconferències, etc., com es
considerin necessàries, així com també es podrà sol·licitar o enviar tanta
documentació tècnica com es consideri necessària per donar resposta a les diverses
qüestions plantejades pels tècnics del CAC responsables d’aquesta CPM.
f) Quan els tècnics del CAC responsables de la CPM considerin suficient el grau
d’informació obtingut dels diferents participants per a l’elaboració de les prescripcions
tècniques, es donarà per finalitzat la CPM. Es redactaran les actes corresponents de
les reunions presencials, videoconferències, i/o del que s’hagi remès mitjançant correu
electrònic, les quals formaran part de l’expedient de la CPM
g) Així mateix, s’elaborarà un resum final que serà publicat al Perfil del contractant del
CAC en la qual es va publicar la CPM. El resum, sempre que sigui possible, exposarà
les conclusions en termes de rendiments funcionals i no contindrà mencions a
marques, fabricants o productes concrets o qualsevol altra informació de tipus
confidencial.
h) Qüestionari a presentar juntament amb la sol·licitud de participació:
1. Descrigui breument la seva companyia, especificant-ne els sectors de
mercat principals i l’activitat en què està especialitzada.

2. En relació amb la provisió de serveis similars als coberts per aquesta
CPM, descrigui breument la seva experiència en la implementació
d’aquesta solució en altres companyies o organitzacions.

7. Confidencialitat de les informacions
L’ús que el CAC donarà a les informacions i/o documents facilitats pels participants a
aquesta CPM se centrarà exclusivament en la definició de les prescripcions tècniques
de l’ eventual procediment de contractació que es produeixi amb posterioritat.
Per això, el nivell de confidencialitat declarat pels participants en els seus documents
no podrà impedir al CAC complir aquesta comesa.
El CAC no revelarà als participants de la CPM les solucions proposades per altres
participants, les quals només coneixerà el CAC i que ponderarà i utilitzarà per preparar
l’eventual licitació posterior.
8. Contractació
Una vegada realitzada la definició de les especificacions tècniques, fruit de les
conclusions de la CPM, el CAC podrà iniciar el procediment de contractació
corresponent. Aquest procediment eventual estarà obert a totes les propostes que
compleixin amb els requisits establerts pel CAC per al procediment especificat en els
plecs hagin o no participat en aquesta CPM.

Barcelona, a 21 de novembre de 2018

ANNEX A LA CPM

Còmput de l’emissió de música cantada en català i aranès

1.- Objecte
Computar la música cantada en català emesa per les emissores de ràdio
especialitzades musicals.
2. Període d’anàlisi

S’analitzarà el temps corresponent a una setmana, les 24 hores del dia, configurada
per dies diferents de set setmanes consecutives (dilluns setmana 1; dimarts setmana
2; dimecres setmana 3; .etcètera .
3.- Univers d’anàlisi
S’analitzarà les emissions de 15 productes radiofònics diferents tots ells especialitzats
musicals, que es concretaran pel CAC en el moment d’executar el contracte, si escau.
S’analitzarà una freqüència per producte
4.- Criteris de còmput
-

-

-

És computable tota peça musical cantada emesa llevat de:
a) Aquelles peces musicals en què la llengua catalana no tingui un paper de llengua
d'expressió narrativa del contingut de la peça.
b) Els cants d'una litúrgia retransmesa en directe.
c) Els recitats de textos amb acompanyament musical.
d) Les sintonies d'emissores o de programes.
e) Els fons musicals dels programes.
f) La música incorporada a la publicitat.
g) La música incorporada als programes de ficció.
Es computen totes les peces musicals emeses de seixanta segons o més, dels quals la meitat,
almenys, siguin cantats.
Es computen com a catalanes les peces musicals cantades en dues o més llengües si la
catalana ocupa, com a mínim, la meitat del temps total emès.
La música cantada en occità computa com a música aranesa.
Computen doble per als prestadors de serveis de televisió i ràdio de gestió privada les emissions
efectuades en les franges diàries següents:
a) Per als serveis de televisió de gestió privada, de les 14.00 h a les 17.00 h i de les
20.00 h a les 00.00 h;
b) Per als serveis de ràdio de gestió privada, de les 07.00 h a les 14.00 h i de les 18.00
h a les 22.00 h.
A l'efecte de comprovar la programació de la música cantada en català i en aranès, no computen
per als prestadors de serveis de ràdio de gestió privada que formin part de cadenes d'àmbit
estatal les sis hores consecutives d'exclusió que estableix la lletra a de l'apartat 2 de l'article 9 de
la Instrucció general (aquesta informació serà facilitada pel CAC a l’empresa que realitzi el
còmput)

5.- Material a lliurar
Caldrà lliurar un informe per cadascuna de les freqüències analitzades en el que hi
consti:
1.- Identificació de la freqüència i el producte emès.
2.- Dies monitoritzats
3.- Llista de les peces emeses en la que consti per a cadascuna: Hora d’emissió –
Durada – Idioma
4.- Distribució de les peces emeses en funció de franges horàries.
Franges horàries
Concepte

7 a 14h

18 a 22h

Resta del
dia

Total

Nombre total de peces musicals cantades
Nombre de peces musicals cantades en català
Nombre de peces musicals cantades en
aranès

5.- Percentatge resultant d’emissió de música cantada en català aplicant els càlculs
que marca la normativa vigent, especificats en l’apartat “criteris de còmput”.
6.- Còpia digitalitzada de les emissions monitoritzades.

