APROVAT

Exp.: 902655/20
CELEBRACIÓ D’UN ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE
REALITZACIÓ DE REPORTATGES FOTOGRÀFICS DE LES ACTUACIONS I DE LES
ACTIVITATS GESTIONADES I EXECUTADES PER LA DIRECCIÓ DE SERVEIS DE L’ESPAI
PÚBLIC.
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
1. Finalitat
El present Plec té la finalitat de:
1. Descriure els serveis de realització de reportatges fotogràfics de les actuacions i
de les activitats gestionades i executades per la Direcció de Serveis de l’Espai
Públic (d’ara endavant DSEPU).
2. Seleccionar un màxim de 12 empreses (proveïdors), amb les quals es podrà
contractar aquests serveis i a les quals posteriorment, a mesura que es presenti
la necessitat, podrà adjudicar-se els corresponents contractes basats.

LOT 1
LOT 2

Serveis de realització de reportatges fotogràfics d’actuacions gestionades
i/o executades per la DSEPU
Serveis de realització de reportatges fotogràfics de la dinamització
d’activitats en els espais metropolitans gestionades per la DSEPU

Les empreses es podran presentar als dos lots de forma simultània i no excloent.
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3. Treballs
3.1 Abast dels serveis
A continuació es descriu l’abast dels serveis i desenvolupament dels treballs per
cadascun dels lots contemplats en aquest acord marc.
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En funció de la naturalesa de les actuacions, s’han establert dos lots:
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2. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació de serveis de realització de reportatges fotogràfics
de les actuacions i de les activitats gestionades i executades per la DESPU, seguint els
criteris de qualitat necessaris, descrits en el present plec, per ser utilitzats en medis
habituals de divulgació (publicacions impreses i digitals, exposicions, xarxes socials,
etc...).
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Empreses adjudicatàries pel LOT 1
L’encàrrec podrà correspondre a qualsevol dels següents tipus de reportatge fotogràfic,
bé sigui per separat o agrupats.
a) Reportatge fotogràfic del procés d’obra d’una actuació d’espai públic (espai obert) o
d’edificació (equipament): aquest tipus de reportatges tenen la finalitat de deixar
constància del procés de l’obra, així com dels canvis i evolució que es va produint en
l’espai fruit de les directrius del projecte. En funció de l’abast de la intervenció i mida de
l’àmbit es defineixen un nombre de sessions, repartides al llarg del termini de l’obra i
vinculades a moments clau, que formaran part de l’encàrrec.
b) Reportatge fotogràfic d’una actuació d’espai públic (espai obert), d’edificació
(equipament) o efímera (exposició, estand) un cop finalitzades les obres o la instal·lació:
aquest tipus de reportatges tenen la finalitat de descriure i deixar constància de
l’actuació realitzada, un cop finalitzat el procés de l’obra o la instal·lació. En funció del
tipus d’actuació i les seves característiques es definiran el número i tipus de fotografies
a realitzar (diürnes, nocturnes, espai sense moblar, espai amb mobles, etc...).

LOT 1
a)
- Reunió prèvia del fotògraf amb l’autor/director de les obres i visita a
l’emplaçament de les obres per consensuar els punts de vista del reportatge.
- Realització de les fotografies durant les sessions fotogràfiques definides.
- Desprès de cada sessió, realització per part del fotògraf dels ajustos necessaris
sobre les fotografies.
- Lliurament del reportatge fotogràfic per sessió a l’AMB.
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3.2 Desenvolupament dels treballs
Els treballs, que s’hauran de desenvolupar segons els criteris establerts per l’AMB, es
poden resumir de la següent manera:
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Empreses adjudicatàries pel LOT 2
Reportatge fotogràfic de la dinamització d’activitats en els espais metropolitans (xarxa
de parcs metropolitans i platges metropolitanes): aquest tipus de reportatges tenen la
finalitat d’explicar i deixar constància del desenvolupament de les activitats que es
realitzen en els espais metropolitans. El número d’activitats (sessions) a fotografiar es
determinarà en funció del cicle o programa d’activitats a que correspongui la
dinamització. Les activitats tenen una durada entre 2 i 3 hores.
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b)
-

-

Reunió prèvia del fotògraf amb l’autor del projecte i visita a l’actuació per
consensuar els punts de vista i elements objecte del reportatge.
Realització de les fotografies durant les sessions fotogràfiques necessàries.
Un cop realitzades les fotografies, el fotògraf enviarà a l’AMB les imatges per
poder fer la selecció.
Un cop notificada la selecció de les imatges per part de l’AMB, realització, per
part del fotògraf, dels ajustos, retocs i post-producció de les fotografies
seleccionades.
Lliurament del reportatge fotogràfic a l’AMB.
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3.4 Característiques de les fotografies
Cada fotografia ha de complir amb les següents especificacions i tenir una resolució apta
per publicacions:
• mínim 4000px (alçada en format apaïsat / amplada en format vertical)
• 400 ppp
• mode CMYK
3.5 Fitxers digitals que formen part del reportatge fotogràfic
Per cada reportatge fotogràfic es lliurarà:
- Arxius TIFF de cada fotografia amb les especificacions del punt 3.4.
- Una còpia de cada imatge reenquadrada a format 1080x1080px i 72ppp per al
seu ús en xarxes socials.
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3.3 Seguiment i control dels treballs
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen a l’AMB. Per
poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic adscrit a la
DSEPU tindrà accés, en nom de l’AMB i en qualsevol moment, a les imatges que
l’adjudicatari estigui elaborant, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es
trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels reportatges en curs als
tècnics designats per l’AMB.
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LOT 2
- Coordinació prèvia del fotògraf amb el responsable de l’activitat o cicle
d’activitats.
- Realització de les fotografies durant l’activitat o activitats indicades.
- Realització, per part del fotògraf, dels ajustos mínims necessaris sobre les
fotografies.
- Lliurament del reportatge fotogràfic a l’AMB.
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3.6 Lliurament del reportatge fotogràfic
El lliurament del reportatge fotogràfic es realitzarà mitjançant PEN DRIVE que es farà
arribar a la seu de l’AMB adreçat a la Direcció de Serveis de l’Espai Públic.
3.7 Drets d’explotació i coypright
Amb el lliurament del reportatge fotogràfic es lliuren també a l’AMB els drets
d’explotació del material fotogràfic. La prestació dels serveis comporta la cessió a l’AMB,
per part de l’autor de les fotografies, dels drets de reproducció, distribució i comunicació
de les imatges, sempre que sigui a títol gratuït. Els drets d’autor (copyright) corresponen
a l’autor de les fotografies. L’autor de les fotografies es compromet a respectar els drets
d’imatge de les persones d’acord amb la finalitat dels serveis.

b) L’import base s’estableix a partir del preu unitari per fotografia. Es defineixen tres
tipus d’encàrrec a partir del tipus d’actuació i la seva mida.
Total import
Tipus actuació
Núm. fotos
€/fotografia
Espai públic petit
5 - 10
85 €
Espai efímer petit
Espai públic gran
Espai efímer gran
11 - 20
65 €
Edificació petita
Edificació gran
21 - 30
50 €
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LOT 1
a) L’import base s’estableix a partir del preu unitari per sessió. Es defineixen tres tipus
d’encàrrec a partir del tipus d’actuació, la seva mida i els terminis de l’obra.
Núm.
Fotos per
Total import
Tipus actuació
sessions
sessió
€/sessió
Espai públic petit
2
mínim 5
350 €
Espai públic gran
3
mínim 10
450 €
Edificació petita
Edificació gran
5
mínim 15
600 €
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4. Import dels treballs
Les següents taules determinen l’import base que s’aplicarà en els posterior contractes
basats en funció dels encàrrecs. Els imports dels treballs s’han obtingut a partir dels
serveis contractats durant els anys 2016-2019 i estan classificats per tipus de reportatge
fotogràfic i en relació a la seva mida i abast. Tots els imports són sense IVA.
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LOT 2
L’import base s’estableix a partir del preu unitari per sessió.
Total import
Tipus actuació
Núm. fotos
€/sessió
Activitat
mínim 30
350 €
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