
 

 

  
 

   

 
 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE 
L’ACTIVITAT D’ENREGISTRAMENT, PRODUCCIÓ I DIFUSIÓ DE LES NOTÍCIES I 
INFORMACIONS D’ÀMBIT LOCAL PER TDT  
 
1. Objecte del servei 
 

L'objecte del contracte és la prestació anual del servei d’enregistrament, producció i difusió de 
les notícies i informacions d’àmbit local de Roses, mitjançant un canal de Televisió Digital 
Terrestre. 
 
2. Característiques de l'objecte de la contractació 
 

2.1 Definició dels treballs 
 
L'adjudicatari del servei haurà de garantir les prestacions que es detallen i relacionen a 
continuació: 
 
- Enregistrament, producció, realització, edició, gravació en format DVD i emissió per canal 
televisiu de TDT, de les informacions d’actualitat referents al municipi de Roses que puguin ser 
d’interès general per a la població i de les notícies municipals generades pel propi Ajuntament, 
amb un mínim de 3 notícies diàries i una durada mínima de la suma de les tres peces 
informatives de 6 minuts, de dilluns a divendres (inclosos festius menys els dies 25 i 26 de 
desembre, i 1 de gener) emeses en format informatiu, que pot incloure notícies, reportatges, 
entrevistes, etc. 
 
 La prestació d’aquest servei inclourà:  

 
 a) Serveis de realització de continguts audiovisuals de caràcter informatiu incloent: 
 redacció, gravació, locució i edicions multimèdia. 
 
 b) Serveis tècnics: producció tècnica (càmeres, il·luminació, control de càmeres, tècnics 
 de so i de plató...), gestió tècnica del canal, incloent els serveis d’emissió, gestió i 
 control de producció, realització de plató i gestió de continguts digitals en web, xarxes 
 socials o plataformes que pertanyin a l’adjudicatari.  
 
 c) Serveis de disseny gràfic, grafisme i retolació per a la producció de continguts i 
 projectes audiovisuals: creació de caretes, separadors i grafisme dels programes 
 informatius.  
 
 d) Serveis de preproducció, producció i coordinació: gestió de l’aportació de
 continguts de qualitat i d’interès dels espectadors, tasques de muntatge i finalització 



 

 

  
 

   

 dels programes i muntatge de so, editatge i confecció d’autopromos, la seva 
 coordinació i  producció, així com la promoció i comunicació externa a través de 
 plataformes i xarxes  socials de l’adjudicatari.  
 
 e) Ingesta i gestió de continguts. Es vetllarà amb responsabilitat sobre el sistema 
 centralitzat d’arxiu, la gestió del fons audiovisual, la catalogació i la documentació del 
 material propi. 
 
- L’emissió de les informacions relatives a la població de Roses es realitzarà en horari comprés 
entre les 20.00 i les 21.30 h, de dilluns a divendres, sense prejudici de les repeticions que es 
puguin emetre al llarg d’altres franges horàries i/o caps de setmana.  
 
- El contractista ha de disposar d’una plataforma web que permeti el visionat de les notícies les 
24 hores del dia, els 365 dies de l’any. 
 
- Assistència i cobertura informativa a les convocatòries realitzades per l’Ajuntament de Roses, 
els organismes autònoms municipals i les empreses amb participació municipal.  
 
- La gravació íntegra, parcial o reportatge i difusió dels actes protocol·laris, institucionals, 
culturals i/o de promoció de la vila desenvolupats per l’Ajuntament de Roses, prèvia 
comunicació per part del departament d’Alcaldia en els casos protocol·laris i institucionals, i del 
departament de Comunicació i Premsa per a la resta de casos, amb una antelació mínima de 
48 hores. Aquests enregistraments es lliuraran en el termini de dos dies hàbils des de la data 
de l’acte a l’Ajuntament, en format apte per a la seva reproducció via web. 
 
- L’emissió gratuïta en els blocs destinats a publicitat de la cadena, durant els terminis que 
s’indiquin, dels espots tramesos pel Departament de Comunicació i Premsa de l’Ajuntament 
relatius a campanyes institucionals, cíviques o informatives impulsades pel propi consistori. 
 
- Es considerarà producció pròpia aquells programes la iniciativa i la responsabilitat dels quals 
hagin estat assumits per l’operador que els difon, el qual té la propietat o la cessió dels drets 
d’explotació. 
 
 
2.2 Condicions 
 

a) Disposar de la llicència preceptiva per a l'emissió de Televisió Digital Terrestre (TDT) 
amb àmbit de cobertura corresponent a la demarcació de l'Alt Empordà, d'acord al Mapa 
de Cobertura de la TDT fixat per la Generalitat de Catalunya i al Plan Técnico Nacional 
de la TDT del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. 

 
b) Atès l'interès públic entre la ciutadania de Roses dels serveis contractats (principal 

públic objectiu i destinatari de les informacions que integraran els programes objectes 
d'aquest contracte), es fa necessari que el prestador dels mateixos sigui un mitjà de 



 

 

  
 

   

seguiment i referència en quant a informació local per part dels veïns i veïnes del 
municipi. 

 
 Per garantir aquest punt, el prestador del servei haurà d'acreditar que, com a mínim, un 
 25% de la producció pròpia que realitza i emet per la seva emissora de TDT (excloent 
 els programes objecte d'aquest contracte), centra la seva informació, reportatges, 
 entrevistes, etc, en el municipi de Roses.  
  

c) Disposar d'un local dins el municipi de Roses dotat de l'equipament tècnic necessari per 
a l'enregistrament de les informacions i entrevistes que resultin necessàries per al 
compliment d’aquest contracte, a fi d'evitar els desplaçaments dels entrevistats fora del 
municipi.  

d) El servei s’ha de caracteritzar per l’agilitat operativa, la immediatesa en la cobertura 
informativa i la polivalència del personal que el desenvolupi. Les característiques de la 
televisió local obliguen a una producció informativa de qualitat, però amb estructures 
àgils i reduïdes. Això s’empara en els processos de digitalització i l’optimització 
tecnològica, que permeten dotar al sector de la comunicació local d’estructures 
suficientment professionals amb menys cost que les pròpies de les grans corporacions 
audiovisuals. 

e) Per a la realització dels serveis encomanats, l’adjudicatari comptarà amb un equip de 
persones propi, incloent, si cal, col·laboradors. Haurà de lliurar a l'Ajuntament de Roses 
la documentació que acrediti que es troba al corrent de les obligacions que se’n derivin 
de la contractació de l’equip. 

f) Totes les persones físiques i jurídiques que presten els seus serveis a l’empresa 
adjudicatària en activitats esmentades en aquest contracte, estaran vinculades 
exclusivament amb l’adjudicatari, sense que es pugui donar cap reclamació o 
responsabilitat, directa o subsidiària contra l'Ajuntament de Roses que es derivi de les 
esmentades relacions laborals, civils, mercantils, comprometent-se el licitador a complir 
íntegrament la legislació vigent, i essent a càrrec del licitador el pagament i el cost 
d’aquestes reclamacions i responsabilitats. 

g) La relació contractual de la present licitació és una relació purament administrativa, per 
la qual cosa l’adjudicatari conserva plenament la seva independència d’actuació i 
organització. Tot el personal que executi les prestacions contractades dependrà 
únicament de l’adjudicatari a tots els efectes, no produint-se en cap cas les obligacions 
pròpies d’una relació laboral, civil, mercantil ni de cap altra mena entre l'Ajuntament de 
Roses i aquest personal. 



 

 

  
 

   

h) La redacció del mitjà televisiu s’encarregarà de produir els continguts informatius 
generats en l’àmbit geogràfic de Roses, tenint en compte les necessitats informatives 
del municipi des d’una perspectiva d’interès general i sota criteris d’actualitat. 

i) El material gràfic (caretes, escut municipal, ...) que necessitin els programes i espais 
fruit d'aquesta contractació serà aportat o renovat per l’adjudicatari, sempre amb 
l’aprovació del Departament de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Roses. 

j) L'adjudicatari del servei haurà de facilitar l'enllaç o enllaços necessaris perquè 
l'Ajuntament pugui difondre els programes objectes d'aquest contracte per la web i/o 
mitjans digitals municipals disponibles en cas de considerar-ho oportú.  

k) L’adjudicatari haurà de disposar de tot l’equipament tècnic necessari per a la prestació 
dels serveis encomanats: càmeres, redacció, locució, equips d’àudio i de vídeo, equips 
d’il·luminació, arxiu, presentació i, en general, tots els serveis de qualsevol tipus que 
se’n derivin per a la realització dels programes contractats.  

l) L’adjudicatari haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l’experiència 
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte 
en supòsits de vacances, absències i/o malalties. 

m) L'adjudicatari se sotmetrà a les actuacions de comprovació que corresponguin a 
l’Ajuntament i a les de control financer que corresponguin a la intervenció general de 
l’Ajuntament, a la Sindicatura de comptes o d’altres òrgans competents. 

n) Tota la programació que conté aquesta contractació s'haurà de realitzar tenint en 
compte el Codi Deontòlogic de la professió periodística a Catalunya, així com les 
normatives i recomanacions emeses pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), i 
amb plena subjecció a la normativa aplicable, en especial a la normativa reguladora del 
sector audiovisual.  

 
2.3 Àmbit de difusió: 
 
L'àmbit de difusió serà la demarcació de l'Alt Empordà d'acord al Mapa de Cobertura de la TDT 
fixat per la Generalitat de Catalunya i al Plan Técnico Nacional de la TDT fixat pel Ministeri 
d'Indústria, Turisme i Comerç, i, concretament, cobertura al municipi de Roses.  
 
 
2.4 Preu 
 
Preu màxim del contracte: 28.925,62 €, més 6.074,38 € corresponent al 21% d’IVA, fent un total 
de 35.000 €, 21% d’IVA inclòs.   



 

 

  
 

   

 
El preu unitari per peça/notícia informativa s’estableix en un preu de 50€ (IVA inclòs), essent 
l’import màxim del contracte de 35.000€ anuals (IVA inclòs), tal i com s’ha indicat anteriorment.  
 
2.4 Duració del contracte 
 

La duració del contracte es fixa per un període de 4 anys, a comptar de l'endemà de la 
signatura del contracte, i serà prorrogable a 2 anys més de forma anual.  
 
2.6 Propietat i utilització  
 
Els enregistraments i produccions realitzats en el marc d’aquest contracte seran propietat de 
l'adjudicatari. No obstant això, l’Ajuntament de Roses podrà utilitzar-los per a les seves 
produccions audiovisuals i d’arxiu i/o penjar-los a la xarxa i difondre’ls a través de la web i 
xarxes socials municipals, sense necessitat d’autorització expressa per part del propietari. 
 
 
Roses, a la data de la signatura electrònica 
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