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Direcció de Serveis Publicitaris
Paradís, 14 4a planta
08002 Barcelona

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
PRODUCCIÓ D’ESPOTS i PRODUCTES AUDIOVISUALS PER A CAMPANYES DE
COMUNICACIÓ
1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és la pre-producció, producció i post-producció d’espots i altres productes
audiovisuals per les campanyes de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona. El contracte inclourà
també aquelles adaptacions audiovisuals que es requereixin per a pantalles a la ciutat i establiments
municipals, suports digitals i xarxes socials.
Les produccions es faran d’acord a la idea creativa presentada per l’agència de publicitat que en
aquell moment desenvolupi cada una de les campanyes.
DISPOSICIONS GENERALS
L’empresa interessada a esdevenir proveïdor seleccionat ha de complir amb el que estableix la
legislació vigent respecte a instal·lacions, personal i normativa específica de qualitat i seguretat dels
serveis objecte d’aquesta contractació.
DISPOSICIONS ESPECIFIQUES
Prescripcions tècniques.
2.

CONTEXT I ANTECEDENTS

La Direcció de comunicació gestiona les campanyes de comunicació pròpies i d’altres sectors i
organismes autònoms de l’Ajuntament de Barcelona.
Les campanyes de comunicació tenen diferent abast en funció del producte o servei que es
comunica i l’afectació ciutadana que pot implicar.
Per a les campanyes que inclouen espot per a televisió, i altres canals de difusió audiovisual, és
necessari comptar amb una agència productora que realitzi la producció de l’espot o peça
audiovisual i les adaptacions audiovisuals que se’n derivin.
La idea creativa de cada campanya i el guió de l’espot o peça audiovisual corresponent vindrà donat
per l’agència de publicitat que hagi creat la campanya.
3.

4.

OBJECTIUS


Realització dels espots publicitaris i peces audiovisuals que responguin als objectius de
comunicació de cada una de les campanyes i amb la finalitat de comunicar els productes i
serveis corresponents.



Producció de totes les peces amb els elements necessaris per transmetre el posicionament
i valors de l’Ajuntament de Barcelona: una ciutat oberta i plural, equitativa i inclusiva, dels
drets i les oportunitats a tots els barris, en constant diàleg i implicació amb la ciutadania,
accessible i transparent.

TO DE COMUNICACIÓ

L’estil i el to de la comunicació ha de ser proper, informatiu, empàtic, creatiu i mobilitzador.
Les localitzacions, la il·luminació, l’estil de realització i en concret el càsting, ha de vetllar per reflectir
escenes reals i naturalitat per connectar el màxim possible amb la ciutadania.
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5.

TARGET

Públic general: ciutadania de Barcelona
Públic específic: dependrà del servei que es comuniqui en cada un dels espots
6.

L’ENCÀRREC

S’encarrega la producció d’espots publicitaris i peces audiovisuals de la durada que sigui necessària
per poder explicar els productes i serveis d’acord amb la idea creativa de campanya corresponent.
La conceptualització i guió vindran ja determinats per l’agència de publicitat que hagi dissenyat
l’estratègia comunicativa i la creativitat.
Per tant, l’empresa adjudicatària d’aquest concurs haurà de treballar en col·laboració amb l’agència
creativa que desenvolupa el conjunt de la campanya. Caldrà adequar l’estètica, tancament i tants
elements com sigui necessari per tal de què mantinguin la mateixa línia comunicativa i gràfica.
Les peces han d’informar i il·lusionar al ciutadà i generar engagements des del producte i servei
concret.
Aquest encàrrec inclou:















7.

Proposta del realitzador que pel seu estil i trajectòria sigui més adient per a cada
producció.
Elaboració del story-board a partir de la idea creativa i guió de l’agència.
Pre-producció, producció, locució, sonorització i post-producció de l’espot o peça
audiovisual.
Honoraris de la productora, del realitzador, localitzacions, càsting,
estilisme,
maquillatge, atrezzo, transport, il·luminació, contractacions, weather day, i en general,
tots els elements de producció i els honoraris que es requereixen per produir les peces.
Còpies d’emissió per a TV i altres canals audiovisuals i del seu lliurament en els formats
que requereixi el pla de mitjans de la campanya.
Subministrament dels formats que requereixin els diferent suports de mitjans sense que
suposi un extra-cost. Com a mínim per a Mou TV, versions de 10”/15” de cada espot
per a les xarxes socials, pre-rolls i web. Aquestes darreres versions poden requerir
l’adaptació d’una versió amb cartel·la d’entrada i/o sortida.
Cada espot o peça audiovisuals anirà locutat en català i subtitulat a 3 idiomes; català,
castellà i anglès. És a dir, es requeriran tres versions per peça. Les versions en castellà
i anglès es difondran a través dels webs i les xarxes socials.
Inclou els drets per a tots els suports de comunicació worldwide, off line i on line, en
que s’emetin els espots durant un període de 3 anys. Drets d’imatge, autorals i de
difusió d’actors, figurants, autors, locutors, músiques, cançons, models, fotografies, etc.
proposats per l’empresa i aprovats per la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament.
Aplicació del logo de l’Ajuntament de Barcelona en totes les peces segons les
especificacions
del
manual
número
5
d’identitat
gràfica
http://www.bcn.cat/publicacions/normativagrafica/
Presentació de pressupost desglossat per cada espot o peça que s’encarregui.

REQUERIMENTS
Recursos Humans
Per a la prestació del servei requerit l’empresa assignarà l’equip tècnic necessari per a realitzar
la tasca encomanada. Aquest equip inclourà un coordinador de projecte o producer, amb
responsabilitat directa sobre la coordinació i execució de tots els treballs. Durant totes les fases
de la producció es coordinarà amb altres proveïdors que hi participin i treballarà en tot moment
en col·laboració i sota la supervisió de l’agència creativa de campanya.
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El producer portarà la gestió pressupostària i serà l’interlocutor entre el realitzador, l’equip de
comunicació de l’Ajuntament de Barcelona i l’agència creativa.
Desenvolupament del servei
La Direcció de Comunicació, facilitarà un guió i idea creativa sobre els que l’empresa
adjudicatària haurà de desenvolupar el story board i la proposta de localitzacions, càsting,
música i tots els elements de producció previs al rodatge.
S’encarrega a l’empresa que presenti propostes a nivell de localitzacions, actors, etc. De tota
manera, l’empresa s’haurà d’ajustar en tot moment al canvis proposats per la Direcció de
Serveis Publicitaris o per qui la Direcció de Serveis Publicitaris designi, sobre la creativitat, les
especificacions tècniques, actors, localitzacions, càstings, veus, músiques i proposades.
L’empresa o productora estarà disposada en tot moment a treballar de forma paral·lela i
conjunta amb altres proveïdors en serveis que pugui tenir la Direcció de Serveis Publicitaris, ja
es tracti d’agències de publicitat, estudis, centrals de mitjans, agències d’esdeveniments,
agències d’Internet, altres productores, estudis de so, etc.
L’empresa haurà d’organitzar una reunió de pre-producció (ppm) amb la Direcció de
Comunicació i l’agència creativa corresponent, prèvia a l’execució de qualsevol projecte.
Els serveis contractats inclouen la realització i el lliurament de les corresponents còpies
d’emissió en Betacam digital, DVCAM, Flash, Quick Time, MP4 o qualsevol altre format o
suport que la Direcció de Serveis Publicitaris determini.
La productora serà responsable de la correcció ortogràfica i gramatical dels textos i
sonoritzacions que incloguin els vídeos i subtítols. Els textos hauran de passar per correcció
humana que, en el cas del català, ha de ser d'una persona llicenciada en Filologia Catalana o
traducció en aquesta llengua. Respecte al castellà, ha de ser una persona llicenciada en
Filologia Hispànica o en traducció en aquesta llengua. Pel que fa a l'anglès, s'ha de treballar
amb l'anglès britànic, i se n'ha d'ocupar una persona nativa llicenciada en filologia o traducció
en aquesta llengua. Les titulacions s'han d'acreditar davant l'Ajuntament de Barcelona quan
aquest les sol·liciti.
Els pressupostos que ens faci arribar la productora en qualsevol format hauran d’incloure l’IVA.
Si no s’especifica la inclusió o no de l’impost, es pressuposarà sempre que els imports inclouen
l’IVA.
El format i durada dels espots i peces audiovisuals
Espots publicitaris:
Durada TV 20 segons, però podrà variar segons les necessitats de la campanya
Altres adaptacions de format que indiqui el pla de mitjans
Peces audiovisuals:
Durada xarxes socials entre 1 i 3 minuts
Durada internet 15 segons
Altres adaptacions de format segons necessitats
Termini de lliurament dels encàrrecs
Es considera un termini màxim de 3 setmanes per a la producció i postproducció dels espots o
peces audiovisuals per TV en català i les seves versions subtitulades a partir de la data
d’adjudicació del contracte.
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Altres requeriments
Un cop finalitzat l’encàrrec, l’empresa haurà d’omplir una fitxa tècnica que se li farà arribar per
al suport de l’arxiu digital i que la Direcció de Comunicació indicarà oportunament.
L’Ajuntament de Barcelona realitza el pagament d’un encàrrec un cop aquest ha finalitzat i un
cop entrada la factura al registre municipal. D’acord amb aquest paràmetre, l’Ajuntament no
contempla el pagament per avançat d’una part o de la totalitat d’un encàrrec.
8.

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA

A efectes de valoració de la proposta tècnica les empreses hauran de presentar la proposta per a la
producció d’un espot que té per objectiu donar a conèixer els ajuts a la rehabilitació i d’acord amb el
següent guió:
8.1 Guió de l’espot de 20 segons
Si necessites fer una rehabilitació... ara t’ajudem
Testimonial 1:
Vam millorar l’estalvi energètic de l’edifici i a més generem la nostra pròpia energia.
Testimonial 2:
Per fi vam poder canviar la banyera, ara dutxar-nos és més fàcil.
Testimonial 3:
Tots els veïns vam estar d’acord, tenim un edifici segur i que fa goig de veure.
Quan rehabilites l’habitatge, millores la teva vida
Sobreimpressió: www.habitatge.barcelona / 010
Logo Ajuntament Barcelona
8.2 Objectius de la campanya


Informar de la convocatòria d’Ajuts a la rehabilitació fent èmfasi en la rehabilitació energètica.



Augmentar les sol·licituds d’ajuts orientats a la rehabilitació energètica principalment a
l’interior dels habitatges en les persones i zones de Barcelona on més es necessita
(persones amb pocs recursos i en situació de pobresa energètica als districtes de Sant Martí,
Nou barris i Sant Andreu).



Difondre el concepte de rehabilitació com a element per a la dignificació de l’habitatge i un
element determinant de qualitat de vida i salut.

8.3 Presentació de la proposta
Els següents materials s’hauran d’entregar en format paper i en 2 còpies en format digital:
-

Story board de l’espot de 20 segons i versió de 10 segons
Descripció dels personatges proposats
Descripció de la localització
Proposta de realitzador i equip tècnic
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