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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE RELATIU AL
SERVEI D’IMPRESSIÓ DE MATERIAL PER A LA DIFUSIÓ I DIVULGACIÓ D’ACTIVITATS,
ACTES I ALTRES MANIFESTACIONS AL DISTRICTE CIUTAT VELLA

CLÀUSULA 1:
L’objecte d’aquest contracte és el servei d’impressió de material per a la difusió i divulgació
d’activitats, actes i altres manifestacions al Districte de Ciutat Vella
El servei d’impressió es concreta en els materials que habitualment es fan servir al districte de
Ciutat Vella. Aquests inclouen:

1- Informació relatives a la promoció dels òrgans de govern i participació del Districte.
2- Informació sobre obres, projectes i serveis d'interès per a la ciutadania: afectacions de
trànsit, sessions informatives, obres públiques, pacificació de carrers, etc)
3- Activitats lúdiques i festives relacionades amb el territori com ara festes majors i
activitats impulsades per les entitats del Districte en el marc del desenvolupament de la
seva activitat comunitària,
4- Altres necessitats de comunicació que promou el districte vinculades al suport de la
cultura, educació, polítiques de gènere, gent gran, salut, inclusió, esport i campanyes de
ciutat que tenen la seva expressió al territori com ara les de convivència, el Nadal, Sant
Jordi, carnestoltes, el 8 de març, entre d'altres.
5- Programació i necessitats de comunicació del equipaments municipals, com ara els
casals de gent gran.
A continuació es relacionen els possibles productes i característiques que serien objecte
d'encàrrec per poder desenvolupar totes aquestes activitats citades:
1. Targetó protocol·lari (10x21), 4+0, 225 gr
2. Cartells 21 x 42 cm, a 4+0 colors, 135 g
3. Cartells 21 x 30 cm (Din A4), a 4+0 colors, 135 g
4. Cartells 21 x 30 cm (Din A4), a 4+0 colors, 250 g
5. Cartells 30x42 cm, a 4+0 colors, 135 g
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6. Cartells 30x42 cm, a 4+0 colors, 250 g
7. Díptics 20x21 cm (obert), a 4+4 colors, 135g
8. Díptics 30x21 cm (obert), a 4+4 colors, 135g
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9. Díptic (30x21 obert), 4+4, en cartolina 300 gr.
10. Tríptic 30x21 cm (obert), a 4+4 colors, 135 g
11. Tríptic 45x21 cm (obert), a 4+4 colors, 135 g
12. Quadríptic. 60x21,6 cm (obert). 15x21,6 (tancat), 4+4, 135 gr
13. Octavetes (10x21 cm), 4+0, 135 gr
14. Octavetes (15x21 cm), 4+0, 135 gr
15. Octavetes (15x21 cm), 4+4, 135 gr
16. Llibret 24 pl (30x21 obert, 15x21 tancat), 4+4, 125 gr amb grapa
17. Llibret 16 pl (20x21 obert, 10x21 tancat), 4+4, 135 gr, estucat, amb grapa
18. Llibret 12 pl (10x21 tancat, 20x21 obert), 4+4, 135 gr, estucat, amb grapa
19. Desplegable (59x42 obert), 4+4, 135 gr, 8 pales, 4 colors, vernís mat
20. Desplegable (10x21 tancat, 50x21 obert), 4+4, 5 cossos, plegat en acordió, 135 gr,
estucat
21. Postals (10,5x15 cm), 4+4, 250 gr
22. Programes 21x21 cm (obert) a 2+2 colors, 135 g, 20 pàgines
23. Programes 21x21 cm (obert) a 2+2 colors, 135 g, 28 pàgines
24. Llibres fins 100 pàg., portada color de 300 g., interior 1 tinta 135 g. Enquadernació
rústica. Format tancat Din A5
25. Llibres fins 100 pàg., portada color 300 g, interior 2 tintes 135 g Enquadernació rústica.
Format tancat Din A5
26. Llibres fins 100 pàg., portada color 300 g, interior 4 tintes 135 g Enquadernació rústica.
Format tancat Din A5
27. Llibres tamany A4. Coberta en estucat mat de 300gr, a 4+0, pel·liculat brillo una cara.
Interior de 100 pàgines a 2+2
a) 200 unitats
b) 500 unitats
c)1.000 unitats
d) 2.000 unitats
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28. Llibres tamany A4. Coberta en estucat mat de 300gr, a 4+0, pel·liculat brillo una cara.
Interior de 100 pàgines a 4+4
a) 200 unitats
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b) 500 unitats
c)1.000 unitats
d) 2.000 unitats
29. Impressió de cartell en plòter de 144x78 cm

CLÀUSULA 2
El pressupost màxim és de 35.000 euros (trenta-cinc mil euros), IVA inclòs. L’Ajuntament no té
obligació d’esgotar la totalitat del pressupost. El pagament dels treballs es referirà
exclusivament als encàrrecs encomanats durant la vigència del contracte.
El preu a abonar a l’adjudicatari es correspondrà amb l’import dels encàrrecs concrets que es
formulin, d’acord amb els preus unitaris proposats per l’oferta que hagi resultat més avantatjosa
per l’Ajuntament, fins el màxim establert per aquest Plec de condicions i el de condicions
administratives.

CLÀUSULA 3
La durada d’aquest contracte serà de l’1 de març de 2019, o del dia següent a la formalització
del contracte si fos posterior, i amb una durada de 7 mesos.
CLÀUSULA 4
El disseny, format, qualitat dels materials, característiques i nombre d’unitats serà d’acord amb
les instruccions per a cada encàrrec concret, del Cap de Comunicació o persona en qui
delegui.
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Es podrà requerir la presència d’una persona de l’empresa i/o dissenyador per a concretar els
encàrrecs dels materials.
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El material serà lliurat per l’adjudicatari, essent a càrrec de l’adjudicatari el transport i altres
despeses derivades de cadascun dels lliuraments, que serà determinat en cada cas pel
departament de Comunicació.

El termini màxim de lliurament dels materials serà:
Cartell

2 dies hàbils

Díptic/tríptic

3 dies hàbils

Resta de desplegables

3 dies hàbils

Octavetes

2 dies hàbils

Postals

2 dies hàbils

Targetons protocol·laris

2 dies hàbils

Programes d'activitats

3 dies hàbils

Punts de llibre

2 dies hàbils

Plòter

3 dies hàbils

Publicacions (tipus quadern)

6 dies hàbils

Publicacions (tipus llibre)

10 dies hàbils

Fulletons (tipus guies, grapats)

4 dies hàbils

Aquests terminis seran substituïts al contracte pel que ofereixi l'adjudicatari.
En aquells casos que determinats productes puguin tenir variables d'excepcionalitat (urgència,
productes especials, quantitats elevades, manipulats o acabats dificultosos, increment de tintes
i vernissos,...), atenent a les circumstàncies s'acordarà el calendari previst de lliurament.
Qualsevol variació per part del proveïdor en els terminis de lliurament establerts en aquest plec,
s'haurà de comunicar, en el moment els motius per tal de tenir capacitat de trobar solucions
alternatives.

Aquests terminis d'entrega podran ser objecte de modificació en casos puntuals i justificats,
prèvia comunicació i acord entre totes dues parts.
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Els lliuraments es realitzaran, com adreça principal, al departament de Comunicació del
districte de Ciutat Vella, al carrer Ramelleres, 17, 1a planta. Si hi ha alguna variació de
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

lliurament es comunicarà prèviament.

També en algun cas, per tema d'urgència, el lliurament es farà directament a l'empresa que
s'encarregui de realitzar la distribució del producte, portant també al departament de
Comunicació de Ciutat Vella, les còpies que es demanin.

CLÀUSULA 5
El règim sancionador serà el que s’estableix en el Plec de condicions administratives particulars
i el Plec de condicions generals de l’Ajuntament de Barcelona.
El retard en el lliurament de materials per causa imputable a l’adjudicatari, així com
l’incompliment de les instruccions respecte al text, format, disseny, qualitat final del producte o
punt del lliurament podrà donar lloc a la imposició de mesures sancionadores segons allò que
estableix el Plec de condicions, considerant-se la infracció com a lleu, greu o molt greu en
funció del perjudici ocasionat als interessos del Districte i a criteri d’aquest.

CLÀUSULA 6
El contractista destinarà el personal necessari per al desenvolupament de les obligacions
contractuals assumides; aquest personal dependrà única i exclusivament del contractista sense
que, en cap cas, es puguin derivar relacions de caràcter laboral, estatutari o funcionarial, entre
l’Administració i el contractista.

CLÀUSULA 7
Les característiques específiques (mesures, tipus de paper, tintes etc) de cadascun del tipus
d’articles que constitueixen l’objecte present contracte es descriuen en l’Annex d'aquest Plec de
Prescripcions Tècniques.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Nuria Pascual Bruna el dia 10/01/2019 a les 14:07, que informa.

Districte de Ciutat Vella
Comunicació
Ramelleres, 17, 1a planta
08001 Barcelona
Telèfon 93 291 61 35
Fax 93 291 58 09
www.barcelona.cat

No obstant això, hauran d’observar-se amb caràcter general els següents requisits:
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1- Paper:
El paper haurà de ser fabricat amb fibres 100% reciclades1, i preferentment Cyclus Offset.
En alguns casos degudament justificats, es podrà optar per paper no reciclat. Aquest paper,
haurà d’haver estat elaborat amb un mínim del

de fibres provinents d’explotacions

forestals sostenibles (tal com defineixen els estàndards FSC, PEFC o equivalent) o fibra
recuperada2.

En tot cas, la petició en paper no reciclat no comportarà l'aplicació de cap suplement en el preu.

En qualsevol cas, el grau de blancor haurà de ser igual o superior a 80 segons la ISO
11475:2004 o equivalent.

2- Com a requisits generals, s'estableix que:


En cap cas s’admetran articles que presentin butllofes, ondulacions o altres defectes.



La impressió haurà de mostrar una imatge o massa de color en la totalitat del fons dels
dissenys, aquesta s’haurà d’estendre fins al tall del paper, per la qual cosa no hauran
d’aparèixer petites àrees blanques més o menys paral·lels al tall i en el sentit d’aquest.



En el cas d’impressió offset el procés de preimpressió haurà de ser digital, i si és
possible, Computer to Plate (CtP).

1

D’acord amb la definició del Distintiu de garantia de qualitat ambiental per als productes de paper,
s’anomenen fibres reciclades tots els residus cel·lulòsics generats després del procés de fabricació,
comercialització i consum, i que, després de fer-ne una selecció prèvia, tornen a utilitzar-se en la
fabricació de paper. Les fibres procedents de retalls de paper de fàbrica no es consideren fibra reciclada.
2
Les fibres recuperades inclouen les fibres reciclades i les fibres procedents de retalls de paper de
fàbrica
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CLÀUSULA 8
L'embalatge dels productes hauran de complir els requisits establerts en la llei 11/97 de 24
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d’abril, d’envasos i residus d’envasos.

Els articles es presentaran en els envasos i embalatges que habitualment existeixen al mercat, i
s’etiquetaran d’acord al RDI 1468/1988 de 2 de desembre pel qual s’aprova el Reglament
d’Etiquetat Presentació i Publicitat dels Productes Industrials Destinats a Venda Directa als
Consumidors i Usuaris.

Quan a la presentació/lliurament:
• Es realitzarà en capses i amb tots els elements necessaris per evitar el deteriorament dels
materials, o bé retractilats en la quantitat indicada per les unitats peticionàries.
• De manera puntual, es poden demanar paquets amb quantitats específiques.
• Els embalatges es lliuraran precintats amb cinta d’embalatge i portaran adherit un model del
seu contingut i una etiqueta en la qual figuraran almenys les següents dades:
-Número d’exemplars que conté.
-Referència del model que conté.
-Identificació de l’empresa.
En qualsevol cas els embalatges hauran d’acompanyar-se de document comercial (albarà) en
el qual s’indicarà almenys el codi i descripció de cadascun dels articles que formen part del
lliurament així com el número d’unitats que conformen la comanda. Aquest document
únicament tindrà valor de prova del lliurament dels materials si es presenta amb la signatura i
segell dels responsables municipals de la recepció.

El contractista haurà de nomenar dins de la seva organització un representant com a
interlocutor únic amb el Departament de comunicació del districte de Ciutat Vella. Així mateix
l'adjudicatari disposarà d'eines per atendre totes les consultes i comandes de treball tots els
dies laborables de l'any, en una franja horària mínima que va de les 8.30 hores del matí a les
19 hores del vespre de dilluns a divendres i, a més, l'empresa haurà de facilitar al departament
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de comunicació un telèfon de contacte on es pugui localitzar de manera puntual la persona
encarregada d'aquest servei fora d'aquesta franja horària, per si sorgís contingències
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sobrevingudes.

CLÀUSULA 9
Per procedir a la valoració de la qualitat tècnica dels productes més complexes, sempre que
així es requereixi, els licitadors presentaran mostres de color i/o maquetes al Departament de
Comunicació del districte de Ciutat Vella, encarregat de gestionar la producció encarregada
pels diferents departaments i serveis municipals i, per tant, de donar el vistiplau abans de l'inici
del procés d'impressió.
La presentació de les mostres no suposarà cost algun per a l’Administració, i tenint en compte
que podran ser sotmeses a proves de qualitat i proves destructives durant la seva valoració, no
seran retornades als licitadors.

Es refusaran els treballs que, tot i complir amb els requisits tècnics, no assoleixin la qualitat
exigida d'impressió i acabats.

CLÀUSULA 10
L’empresa adjudicatària haurà de garantir l’aplicació de bones pràctiques ambientals durant el
procés d’impressió, incloent, com a mínim:
• La recollida selectiva de residus de paper
• La gestió correcta de residus especials

Núria Pascual Bruna
Cap Departament de Comunicació

Barcelona, 7 de gener de 2019
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ANNEX: PRODUCTES

Unitats

Preu
unitat

10x21 cm 4+0, 225 gr

300

0,28

Cartells

21x42 cm, 4+0, 135 gr

500

0,32

Cartells

21x42 cm, 4+0, 135 gr

1.000

0,30

Cartells

21x42 cm, 4+0, 135 gr

2.000

0,17

Cartells

21x42 cm, 4+0, 135 gr

4.000

0,14

Cartells

21x30 cm, 4+0, 135 gr

200

0,30

Cartells

30x42 cm, 4+0, 135 gr

500

0,35

Díptics

20x21 cm obert, 4+4, 135 gr

500

0,29

Díptics

20x21 cm obert, 4+4, 135 gr

1.000

0,23

Díptics

30x21 cm obert, 4+4, 135 gr

500

0,30

Díptics

30x21 cm obert, 4+4, 135 gr

1.000

0,24

Producte

Característiques

Targetó
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Díptics

30x21 cm obert, 4+4, en cartolina 300 gr

500

0,44

Tríptics

30x21 cm obert, 4+4, 135 gr

1.000

0,25

Tríptics

30x21 cm obert, 4+4, 135 gr

2.000

0,15

Tríptic

45x21 cm obert, 4+4, 135 gr

500

0,50

Tríptic

45x21 cm obert, 4+4, 135 gr

1.000

0,35

Quadríptic

60x21,6 cm obert 15x21,6 cm tancat, 4+4, 135 gr

1.000

0,47

Quadríptic

60x21,6 cm obert 15x21,6 cm tancat, 4+4, 135 gr

2.000

0,25

Octavetes

10x21 cm, 4+0, 135 gr

500

0,15

Octavetes

15x21 cm, 4+0, 135 gr

1.000

0,09

Octavetes

15x21 cm, 4+0, 135 gr

2.000

0,06

Octavetes

15x21 cm, 4+0, 135 gr

4.000

0,04

Octavetes

15x21 cm, 4+4, 135 gr

500

0,20

Octavetes

15x21 cm, 4+4, 135 gr

1.000

0,16
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Octavetes

15x21 cm, 4+4, 135 gr

2.000

0,14

Llibret

24 pl (30x21 obert, 15x21 tancat), 4+4, 125 gr amb grapa

500

0,97

Llibret

24 pl (30x21 obert, 15x21 tancat), 4+4, 125 gr amb grapa

1.000

0,80

Llibret

24 pl (30x21 obert, 15x21 tancat), 4+4, 125 gr amb grapa

2.000

0,60

Llibret

24 pl (30x21 obert, 15x21 tancat), 4+4, 125 gr amb grapa

3.000

0,50

Llibret

16 pl, 20x21 cm obert, 10x21 cm tancat, 4+4, 135 gr, estucat, amb
grapa

2.000

0,50

Llibret

16 pl, 20x21 cm obert, 10x21 cm tancat, 4+4, 135 gr, estucat, amb
grapa

3.000

0,30

Llibret

12 pl,10x21 cm tancat, 20x21 cm obert, 4+4, 135 gr, estucat, amb
grapa

1.000

0,60

Llibret

12 pl,10x21 cm tancat, 20x21 cm obert, 4+4, 135 gr, estucat, amb
grapa

2.000

0,40

Desplegable

59x42 cm obert, 4+4, 135 gr, 8 pales, 4 colors, vernís mat

1.000

0,18

Desplegable

59x42 cm obert, 4+4, 135 gr, 8 pales, 4 colors, vernís mat

2.000

0,14

Desplegable

10x21 cm tancat, 50x21 cm obert, 4+4, 5 cossos, plegat en
acordió, 135 gr, estucat

2.000

0,30

Desplegable

10x21 cm tancat, 50x21 cm obert, 4+4, 5 cossos, plegat en
acordió, 135 gr, estucat

3.000

0,20
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Programes

21x21 cm obert, 2+2, 135 gr, 20 pàgines

1.000

0,35

Programes

21x21 cm obert, 2+2, 135 gr, 20 pàgines

3.000

0,17

Programes

21x21 cm obert, 2+2, 135 gr, 20 pàgines

4.000

0,15

Programes

21x21 cm obert, 2+2, 135 gr, 28 pàgines

1.000

0,39

Programes

21x21 cm obert, 2+2, 135 gr, 28 pàgines

3.000

0,20

Programes

21x21 cm obert, 2+2, 135 gr, 28 pàgines

4.000

0,18

Plòter

Cartell en plòter 143x74

1

65,00
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