PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI PER IDENTIFICAR LES MÚSIQUES EMESES PELS CANALS DE
TELEVISIÓ I EMISSORES DE RÀDIO DE LA SOCIETAT MERCANTIL
CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA.

EXPEDIENT NÚM. 1906OB05
1. OBJECTE
Contractació d’un servei que monitoritzi les emissions dels canals de televisió i
emissores de ràdio de la CCMA, SA, identifiqui el màxim de músiques que s’hi emeten
i faciliti aquesta informació de forma que es pugui incorporar als sistemes corporatius
per la seva posterior explotació.

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
La CCMA, SA requereix d’un software que monitoritzi les músiques que s’utilitzen en
les emissions de televisió i ràdio amb la finalitat de poder informar a les entitats de gestió
de drets de les músiques pròpies i alienes que són utilitzades.
L’abast de la monitorització és per quatre canals de TV (TV3, 324, Esport3 i
C33/Super3) i quatre emissores de ràdio (Catalunya Ràdio, Catalunya Informació,
Catalunya Música i iCat ).
Qualsevol canvi que afecti a l’estructura i número de canals o emissores de ràdio de la
CCMA, SA, serà comunicat a l’adjudicatari amb antelació suficient perquè faci les
adaptacions tècniques i econòmiques que siguin més adequades per la correcte
execució del contracte.
El servei ha d’incloure:
• Gravació i identificació de músiques emeses als 4 canals i 4 emissores durant
les 24 hores del dia
• Evidència de vídeo i audio de totes les músiques
• Marcat de músiques identificades cantades en català
• Marcat de músiques identificades pròpies de la CCMA
• Marcat de músiques identificades pròpies de l’editora musical que la CCMA tingui
contractada (actualment Clippers)
• Procés de matching i canvis de noms amb les sintonies i separadors propis de
la CCMA
• Subministrament de la informació de les músiques a la CCMA amb el format que
s’acordi.

3. REQUERIMENTS TÈCNICS
3.1. Software
El licitador haurà de disposar d’un software que permeti identificar els arxius d’àudio que
emet la CCMA, SA en els seus diferents canals (tant de televisió com de ràdio)
mitjançant la identificació de les empremtes digitals acústiques de les músiques.

Aquest software ha de detectar amb precisió qualsevol fragment musical,
independentment de la compressió, distorsió, interferències (efectes, sorolls en segon
pla,.....), velocitat de reproducció,...
3.2. Interfície web
El licitador haurà de posar a disposició de la CCMA, SA una plataforma informàtica
específica i fiable que permeti la gestió d’aquesta informació, oferint una actualització i
un manteniment acurat.
Aquesta interfície web haurà de permetre l’accés al detall de les emissions per cada un
dels canals i emissores contractats, permeten seleccionar un període concret a
recuperar. Haurà d’estar disponible la recuperació de dades des de l’1 de gener del 2016
fins a la fi de vigència del contracte.
El servei web haurà de permetre consultar i descarregar les músiques que s’han emès
en els canals i emissores de la CCMA, SA.
3.3. Dades a subministrar
Per a cadascuna de les diferents sintonies s’haurà de facilitar, com a mínim, de les
següents dades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Títol de la peça
Autor (compositor)
Intèrpret
Idioma (català, no)
Tipus de música (comercial, pròpia, llibreria)
Tipus de contingut (cantada, instrumental)
Tipus per SGAE (ràfega, separador, careta, música de fons, publicitat )
Identificador de CLIPPERS (si és música pròpia)
Durada de la peça original

Per tal de que aquesta informació sigui el màxim de completa la CCMA, SA facilitarà a
l’adjudicatari els fitxers amb les músiques pròpies i també les actuacions en directe. A
més de les escaletes d’emissió per tal de que l’eina pugui identificar si la música sona
en un programa o dins d’un anunci.
3.4 Assistència tècnica
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un servei d’assistència tècnica per
solucionar qualsevol de les incidències que es puguin produir al llarg del contracte.
Aquest servei, com a mínim, haurà d’estar disponible tots els dies laborables de l’any
de 10:00h a 17:00h.
4 IMPLANTACIÓ DEL SERVEI
El període del pla d’implantació s’iniciarà com a molt tard en 1 de setembre del 2019.
El termini d’implantació no podrà superar els 30 dies naturals, termini en que

l’adjudicatari podrà fer ús del procés de devolució del servei de l’empresa que
actualment esta donant el servei.
Superats els 30 dies d’implantació del servei, si el nou adjudicatari requereix que
l’empresa actual mantingui el servei per traspassar el coneixement, ho haurà de
pactar el nou adjudicatari amb l’empresa que presta el servei actualment, quedant la
CCMA, SA lliure de qualsevol despesa que suposi aquesta necessitat de l’adjudicatari.
5 FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Les empreses licitadores hauran de contemplar que en el moment que el contracte
finalitzi, la CCMA, SA podrà exercitar el dret de fer esborrar les dades que hagi
subministrat a l’adjudicatari per facilitar la identificació de les músiques pròpies.
6. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL
L'adjudicatari ostentarà la propietat del software així com de totes les modificacions
posteriors que es desenvolupin, incloses entre altres, els codis de programació
informàtics, qualsevol dada tècnica, informes i material, coneixement i informació
subjecta a drets de propietat.
L'adjudicatari cedirà a la CCMA, SA el dret a utilitzar el software durant la vigència del
contracte únicament per a la finalitat per al que ha estat contractat. La CCMA, SA no
podrà realitzar actuacions tècniques ni de cap altre tipus sobre el programari, ni en tot
ni en part.
La CCMA, SA no podrà realitzar sobre el software cap tipus d'explotació ni cessió de
drets a tercers, llevat que hi hagués un consentiment explícit i escrit de l'adjudicatari.
La resta de drets no concedits a la CCMA, SA es reserven en exclusiva a l'adjudicatari.
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