Plec de prescripcions tècniques per a la contractació administrativa del servei d’una
estratègia integral de comunicació amb creativitat i producció d’una campanya de
publicitat institucional i la seva promoció en els punts de venda per promoure el sector
primari i el territori a Catalunya
Clàusula primera. Objectiu i missatges.
L’objectiu principal de la campanya és augmentar el consum de productes catalans. Ampliar
el nombre de famílies que aposta pels productes de proximitat, que pren consciència del lloc
de procedència d’allò que menja.
L’emergència provocada per la Covid-19 ha posat en valor el sector agroalimentari. Han
augmentat les compres als comerços locals i de productes de proximitat. Aquest canvi
conjuntural provocat per les mesures de confinament ha d’accelerar el canvi d’hàbits que s’ha
anat donant d’un temps ençà a Catalunya.
La campanya del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat
de Catalunya ha de fer èmfasi en el valor diferencial del producte local en diferents aspectes:
•
•
•
•

És producte de qualitat.
És producte sa: la dieta mediterrània és de les millors del món.
És producte de preu just (les cadenes curtes fan possible un preu assequible per al
consumidor final i que alhora el productor percebi un preu just).
És producte sostenible (el producte no recorre tants quilòmetres i la producció es fa
seguint criteris de sostenibilitat).

El Departament d’Agricultura treballa per un sistema alimentari sostenible, transformador i just.
La producció sostenible és un dels eixos centrals i s’emmarca en l’estratègia Farm to fork (de
la granja al plat) d’abast europeu. Les polítiques del Departament encaixen dins els Objectius
de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.
La campanya de comunicació també pretén posar en valor la feina i l’aportació que fan els
pagesos, ramaders i pescadors en l’economia del país i en l’alimentació de les persones. Cal
millorar la percepció i el coneixement que es té d’aquest sector, connectant millor el camp i la
ciutat, defugint dels tòpics i mostrant aspectes ben presents en el sector primari, com la
transformació digital i la modernització.
L’alimentació és un bé essencial: la supervivència de la pagesia és clau per garantir la nostra
alimentació. El món rural i el món urbà no són dos mons diferents: formen part del mateix
sistema, del mateix projecte de societat i de país. Darrere de cada producte de proximitat hi
ha l’esforç dels nostres pagesos, ramaders i pescadors.
La campanya ha d’incloure la nova identitat Catalunya, on el menjar és cultura (veure annex).
Els destinataris de la campanya són tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, però s’hauria
d’interpel·lar més directament al públic urbà ja que és el que està més allunyat del món rural.
A diferència de campanyes anteriors, es vol defugir de paisatges bucòlics i d’una visió
romantitzada del món rural. Es busca interpel·lar un públic nou, urbà, metropolità, que no està
tan avesat a fixar-se en la procedència del producte. La planificació de mitjans inclourà mitjans
que emeten en llengua castellana a Catalunya i caldrà fer adaptacions en versió en llengua
castellana per penetrar a nous públics.

Es valorarà l’opció de prescriptors reconeguts (catalanoparlants i castellanoparlants) per
donar força a la campanya i interpel·lar el conjunt del públic urbà. Una altra opció és incloure
prescriptors anònims catalanoparlants i castellanoparlants indistintament.
Clàusula segona. Objecte.
L’objecte d’aquesta contractació és la creació d’una identitat, la creativitat, disseny, realització
i producció d’una campanya de publicitat per posar en valor el producte de proximitat.
S’adjunta brífing annex amb les característiques tècniques del servei de publicitat, que ha
d’incloure l’adaptació de promoció en el punt de venda
La campanya inclou els materials descrits al punt 7 del brífing annex que detalla el material
que caldrà produir.
La promoció de punt de venda caldrà definir-la a través d’un assessorament sobre quines són
les eines comercials més indicades per a la promoció.
L’empresa adjudicatària de la creativitat haurà de fer un primer lliurament del material
necessari per al llançament de la campanya als mitjans de comunicació abans del període
previst per a l’inici d’emissió de la campanya. També dels materials per promocionar els
productes dels quals és objecte la campanya publicitària en els punts de venda. Aquest
material inclou com a mínim l’espot, la falca i les adaptacions que siguin necessàries per a la
premsa escrita i els mitjans digitals. També el disseny dels materials destinats al punt de
venda.
Pel que fa a la resta d’adaptacions, es lliuraran a mesura que les demani el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) en funció de les necessitats i la
planificació de la difusió. Aquest material haurà d’estar produït en el termini màxim de 10 dies
naturals des de la data de la petició.
Clàusula tercera. Objecte i característiques tècniques d’identificació en el punt de
venda
La campanya publicitària que realitzin els serveis de creativitat haurà d’incloure l’estratègia
d’identificació al punt de venda. Es busca la màxima identificació, sigui en el petit comerç o bé
a la gran superfície. L’empresa adjudicatària haurà de dissenyar i adaptar els materials.
Clàusula quarta. Durada del contracte
La prestació dels serveis objecte d’aquesta contractació s’haurà de realitzar des de la data de
signatura del contracte, en un termini màxim de 20 dies.
Clàusula cinquena. Obligacions específiques del contractista
El contractista es compromet a posar tots els mitjans personals i materials que siguin precisos
per a la correcta execució de les tasques a desenvolupar i a facilitar tota la informació i
assistència necessàries per a la utilització dels resultats aportats. La propietat dels treballs
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adjudicats correspondrà a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i ningú podrà fer-ne
ús sense la seva autorització, en els termes previstos en el plec de clàusules administratives
particulars de l’expedient
L’empresa adjudicatària designarà un interlocutor únic responsable de la coordinació amb el
personal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que es designi a
l’efecte.
Clàusula sisena. Equip mínim que es requereix per a l’execució del contracte
L’empresa adjudicatària executarà el contracte, almenys, aplicant al servei els següents
recursos humans:
- 1 Director/a creatiu/va i tècnic/a, les funcions del qual seran participar en la definició de la
conceptualització de tota la campanya, dirigir els equips de treball, planificar i assignar les
tasques i vetllar per la seva correcta execució. Serà la persona representant de l’empresa
contractista davant l’Oficina de Comunicació del DARP.
- 1 Director/a d’Art i Copy, responsable de la conceptualització i creativitat de la campanya,
l’exposició, la pàgina web i del seu contingut.
- 1 Supervisor/a de comptes, que haurà de coordinar-se amb l’Oficina de Comunicació del
DARP i amb els diferents participants del procés creatiu i de producció fins al lliurament dels
materials.
- 1 Dissenyador/a gràfic, com a suport creatiu i disseny de les peces gràfiques de la
campanya i l’exposició i de la pàgina web.
Cadascuna de les anteriors persones haurà de comptar amb una experiència mínima en
projectes similars a l’objecte del contracte de 3 anys.

Jordi Aranda i Díaz

Cap de Gabinet
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Barcelona, 23 juliol de 2020
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ANNEX- Brífing campanya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Objectiu
Públic objectiu
Missatges
To i estil de la campanya
Elements de la comunicació
Promoció en el punt de venda
Mitjans de campanya
Calendari
Altres informacions d’interès

1. Objectiu:
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) vol engegar una
campanya de comunicació adreçada a la ciutadania amb l’objectiu d’augmentar el consum del
producte de proximitat. La campanya també ha de millorar la percepció i el coneixement de
la feina i l’aportació que fan els pagesos, ramaders i pescadors en el sí de l’economia del país
i en l’alimentació de les persones.
La campanya tindrà com a objectius principals:
•

Posar en valor el producte de proximitat, com un producte de qualitat, sa, sostenible i
de preu just (bona relació qualitat-preu).

•

Posar en valor el sector primari català i la seva contribució en l’economia del país.
o

•

Posar en valor la feina de pagesos, ramaderes i pescadors.
o

•

El sector agroalimentari és un pilar bàsic de l’economia catalana.

Els pagesos, ramaders i pescadors garanteixen una alimentació suficient i de
qualitat.

Conscienciar que el primer sector és un element clau en la sostenibilitat del nostre
territori.
o

Pagesos, ramaders i pescadors son els principals gestors del territori.

Per buscar la màxima efectivitat de la campanya institucional es vincula aquesta campanya
amb una estratègia clara d’identificació al punt de venda.
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2. Públic objectiu:
Abans d’entrar a definir els missatges de campanya, cal tenir una mirada global dels diferents
perfils de públic als quals volem arribar, de manera que siguem capaços de definir un missatge
comú capaç d’impactar en tots ells. D’altra banda, es concretaran uns missatges secundaris
específics que abordin la temàtica tenint en compte el paper que juguen els públics secundaris
en la construcció del relat i les aportacions que poden fer en benefici del canvi de percepció
que busquem.
La campanya va adreçada a tota la ciutadania, amb especial incidència en els diferents grups
d’interès que enumerem a continuació:
Públic objectiu principal
A. Públic urbà, ja que és el que està més allunyat del món rural.
•

Ciutadania de més de 16 anys situats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que
té tant el català com el castellà com a llengua habitual.

•

Joves en edat de decidir el futur professional en els estudis post obligatoris i
altres que vulguin complementar els seus estudis amb les diferents opcions
formatives que ofereixen les Escoles Agràries.

Aquest primer grup suposa un ampli ventall de la societat catalana que inclou ciutadans de
més de 16 anys situats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i joves en edat d’escollit un itinerari
formatiu.
Públic objectiu secundari
B. Stakeholders (públic d’interès) del sector primari i agroalimentari.
•
•
•
•
•
•

Docents de l’àmbit agroalimentari.
Directius i tècnics dels sindicats agraris i de les cooperatives agràries.
Càrrecs directius i tècnics del gremis alimentaris i associacions professionals.
Distribució.
Indústria alimentària.
Tercer sector.

El segon gran grup de públic objectiu és el conjunt de persones que formen part dels
stakeholders del sector primari i agroalimentari. Aquest ventall inclou des dels professionals
de la formació a persones clau dels actors socials com a part del personal i polítics de les
administracions que realitzen accions en el sector agroalimentari. La definició d’aquest gran
grup de públics objectius ens permet elaborar un seguit de missatges orientats a cercar la
seva complicitat i implicació en el mateix procés comunicatiu.
C. Actors socials i polítics no directament implicats en el sector primari i agroalimentari.
•

Quadres i dirigents dels grups polítics.

•

Periodistes, directius, articulistes i opinadors dels mitjans de comunicació.
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El tercer gran grup de públic objectiu inclou aquells actors que, tot i no estar implicats en el
sector primari i agroalimentari, poden influir en l’opinió pública i en la percepció d’aquest
sector. Hem inclòs en especial els grups polítics i els mitjans de comunicació.

3. Missatges
El missatge principal de la campanya ha de ser:

El producte local és bo, saludable i té un preu just.
És el millor per a l’alimentació de la teva família.

Paraules clau:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Aliments
Pagesia local
Proximitat
Salut
Qualitat
Bo
Sostenibilitat
Innovació
Futur

Altres missatges a destacar:
-

-

Catalunya impulsa una política alimentària basada en la producció local d’aliments i en
la gestió sostenible del medi:
o

El sector primari contribueix a la cohesió socioeconòmica i a l’equilibri
territorial i a la sobirania alimentària.

o

Hem de reforçar el concepte de producte local, de proximitat i temporada.

Missatge intern:
o
o
o

Volem pujar l’autoestima d’un sector que està en crisi permanent.
Volem cuidar a qui durant tot el confinament ens ha cuidat i no han deixat de
treballar perquè no ens faltin els aliments
Hi ha un govern que està al costat del sector primari.

4. To i estil de la campanya
•

El to ha de ser emocional. A través d’apel·lar a l’emoció, interioritzarem.
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•

Cal que sigui una campanya capaç de trencar dinàmiques i percepcions i que no deixi
indiferent. Per tant, hem de ser ambiciosos en aquest aspecte: cal una campanya
imaginativa i creativa que sorprengui i que inciti a una presa d’actituds.

•

S’ha de trencar amb els tòpics relacionats amb el món rural (imatge bucòlica) i transmetre
una imatge de modernitat i innovació. El pagès no deixa de ser un empresari modern, que
coneix molt bé la seva feina.

•

La campanya ha de ser positiva, ha d’explicar molt bé la importància del sector primari i
ho ha de fer de manera prou evocadora com per assegurar-nos de captar l’interès de
l’audiència i mobilitzar-la. Que aquest sector ha estat a primera línia i treballant per a
nosaltres en un del moment més dur que ha viscut Catalunya com a societat aquest segle.

•

S’ha de tenir en compte el foment de la paritat entre homes i dones.

•

Cal que el ciutadà es pugui sentir plenament identificat i implicat amb el missatge de la
campanya.

•

Es valorarà l’opció de prescriptors reconeguts (catalanoparlants i castellanoparlants) per
donar força a la campanya i interpel·lar el conjunt del públic urbà. Una altra opció és
incloure prescriptors anònims catalanoparlants i castellanoparlants indistintament.

•

Cal transmetre igualment la idea que productes com la fruita no cal que siguin “bonics”.
La fruita real, sense cera, amb formes irregulars, imperfecta és igualment bona. Sovint la
fruita de proximitat és menys estètica que la que arriba de lluny, però és més saborosa i
bona.

•

El llenguatge ha de ser clar, directe, en perfecte equilibri entre les raons i emocions, amb
l’objectiu d’incrementar l’atractiu del sector primari català.

•

El producte que aparegui ha de ser català i amb suficient producció. Per exemple, no ens
serveixen les maduixes del Maresme perquè hi ha molt poca producció i per abastir la
demanda interna s’ha d’anar a buscar a fora (Huelva).

•

S’ha de treballar l’estratègia tenint en compte les xarxes. La dinamització de la campanya
en els mitjans socials és imprescindible.

•

Treballarem en una campanya genèrica per difondre per televisió, ràdio, premsa, digital i
mitjà exterior i amb uns formats secundaris només per a xarxes socials basades en
producte a partir del llistat de la pàgina 11.

5. Elements de la comunicació
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La campanya incorpora per primera vegada un nou distintiu, la marca eslògan Catalunya, on
el menjar és cultura, que identifica els aliments de Catalunya. El logotip (que pot anar o no
acompanyat del claim On el menjar és cultura) ha de tenir un espai destacat en la gràfica:
Manual d’Identificació Visual de la marca agroalimentària Catalunya, on el menjar és cultura
(document annex).

La campanya també ha d’incloure aquests logotips:

-

Logotip Generalitat de Catalunya. Es reproduirà el logotip de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb la normativa del Programa d’identificació visual (PIV).
http://www.gencat.cat/piv/descarregues/02_04_catala.html

-

Logotip 7,5 Milions
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/campanya-institucional-75milions-de-futurs/

6. Promoció en el punt de venda
El ciutadà, quan es desplaci al punt de venda, ha d’identificar i associar el que ha vist a la
campanya publicitària. Això reforçarà la campanya en el seu punt de venda, sigui petit comerç
o gran superfície.
La promoció del punt de venda va adreçada a tots els possibles consumidors però amb una
especial incidència en aquelles persones que han visualitzat la campanya i que en el moment
d’entrar a comprar a l’establiment puguin identificar sota la marca eslògan Catalunya, on el
menjar és cultura que aquells productes estan vinculats a la campanya publicitària en curs.
6.1 Materials
Els materials que s’han d’adaptar amb la marca eslògan Catalunya, on el menjar és cultura
seran els més adients per a la diferent tipologia de punts de venda.
Elements de senyalització exterior i interior
Expositors o senyalística petit comerç i supermercat
Cartells, peces promocionals i certificats de venda marca eslògan Catalunya, on el menjar
és cultura
6.2 Guia d’estil
S’haurà de presentar un document explicatiu d’aplicació de la marca al punt de venda on es
justifiqui i representi els materials proposats en els diferents espais possibles segons la
grandària de l’establiment.
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7. Mitjans de campanya
7.1 Estratègia
L’encàrrec inclou la confecció d’una estratègia de comunicació que ens permeti ordenar els
diferents missatges i arribar a tots els públics d’interès amb la intensitat i contundència
necessàries.
En aquest sentit, la proposta estratègica ha de posar especial interès en aconseguir que la
campanya de comunicació sigui capaç de transmetre perfectament els missatges adreçats als
públics principals.
7.2 Peces de campanya
Caldrà crear, dissenyar i produir totes les peces necessàries en funció de la proposta creativa
per a la difusió d’una campanya multimèdia:
- Mitjans/canals audiovisuals (televisió, online...):
- Espot d’una durada mínima de 20 segons i màxima de 30 segons.
- Adaptació de l’espot de campanya a una durada de 10 segons (caretes de patrocinis
en televisió).
- Mitjans radiofònics:
- Falca d’una durada mínima de 20 segons i màxima de 30 segons.
- Mitjans gràfics (mitjans impresos):
- 4 originals de l’anunci per als mitjans impresos en format vertical i horitzontal (½
pàgina).
-

Mitjà exterior:
S’hauran de lliurar els formats següents formats:
Vertical:
• Estàndard d’opis metro, d’opis de RENFE, FGC, pàrquings, centres
comercials, cartells/pòsters, postals.
Horitzontal:
• Autobusos (darreres integrals i laterals).

- Mitjans digitals:
- Peça o peces en els formats estàndards habituals per a campanya display.
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- Peces especifiques amb la creativitat i missatge adaptats per a la difusió de la
campanya a les xarxes socials (stories, vídeos, imatges, etc).
- 20 peces amb imatges de productes específics de temporada per difondre a les
xarxes socials durant l’any.
A continuació, s’exposa el detall de la producció que es requereix per a cada mitjà:
Dossier explicatiu de l’estratègia de campanya
Definir la idea de campanya global en un document de com a màxim 30 pàgines.
Mitjans audiovisuals:
Televisió: caldrà pujar l’original o màster de l’espot via la plataforma “Adstream” (el cost de la
pujada i la baixada de la plataforma “Adstream” no anirà càrrec de l’empresa contractista sinó
que anirà a càrrec de la central de mitjans adjudicatària de la inserció de la campanya).
Online: adaptació del format de la peça audiovisual per a la seva difusió als mitjans online,
subtitulats. Els subtítols s’han de generar en un fitxer .TXT a part i per a cada versió idiomàtica,
no incorporats en el vídeo.
Mitjans radiofònics:
Caldrà produir la falca.
Mitjans gràfics:
Caldrà produir els màsters de les diferents creativitats de campanya (aproximadament 60
adaptacions).
Mitjà exterior:
Caldrà lliurar els màsters en obert per a fer les adaptacions.
Mitjans digitals:
Caldrà produir totes les versions a utilitzar per a l’estratègia de comunicació online facilitant
els formats necessaris per tal que les peces o vídeos (baners, robaplanes, pre-rolls, vídeo i
àudio,...) compleixin els requisits i les especificacions òptimes que requereixin els diferents
suports de campanya i assumir les adaptacions de les diferents creativitats que siguin
necessàries. També caldrà produir aquells formats necessaris per a la seva difusió a les
xarxes socials (stories, vídeos, imatges, etc) i formats especials com els brand days.
Cal fer, a més, 20 adaptacions a producte de temporada per a mitjans digitals, a partir de la
creativitat definida. És a dir, cal fer una proposta de creativitat/claim i disseny que baixi a un
nou nivell la idea general per tal que es concebi com una subproposta dins de la campanya.
Llistat dels productes de temporada:
Tomàquet
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Carxofa
Carbassa
Calçots
Préssec
Pera
Poma
Mandarina
Pollastre
Conill
Xai
Sardina
Llobarro
Gamba
Llet
Formatge
Ous
Oli
Mel
Avellana
Un cop finalitzada la campanya, l’agència ha d’entregar els originals (arts finals i arxius oberts)
a l’Oficina de Comunicació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Paral·lelament, l’agència haurà d’enviar un document PowerPoint amb el recull de totes les
peces realitzades durant la campanya.

8. Calendari
L’estratègia comunicativa es centrarà l’últim trimestre del 2020.

9. Altres informacions d’interès
9.1 Canals de comunicació
Per tal que es pugui tenir una guia dels canals de comunicació propis del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, alhora de confeccionar l’estratègia, a
continuació fem una relació dels recursos amb els que compten:
•

Reunions d’equip, bilaterals, taula agrària,...

Les reunions tot i tenir objectius propis per si mateixes són oportunitats per a fer comunicació
i compartir el relat i els objectius comunicatius. Aquestes ens obren finestres d’oportunitat en
especial per treballar molt directament amb els stakeholders i permetre alinear els discursos,
compartir els objectius del Pla de Comunicació i compartir un mateix llenguatge i concepcions
comunicatives.
•

Web institucional
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Al web del Departament es pot trobar informació de tota l’activitat present, passada i futura de
la institució i de les activitats que s’hi desenvolupen.
•

Twitter

Disposem de diversos comptes que poden contribuir a l’èxit de la campanya. El principal és el
del Departament i s’ha de tenir en compte a l’hora de dissenyar l’estratègia.
Comptes Twitter:
@agriculturacat
@agentsruralcat
@incavicat
@prodeCAT
@ruralcat
•

Facebook

Disposem dels següents canals:
https://www.facebook.com/agriculturacat/
•

Instagram

@alimentaciocat
•

Oficina de Comunicació

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació disposa d’Oficina de
Comunicació que pot contribuir a incrementar l’eficàcia de la campanya.
9.2 Llengua
La planificació de mitjans implicarà que caldrà fer algunes adaptacions en versió en llengua
castellana.
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