
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI PEL 
DISSENY DE LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ DELS PROGRAMES DE 
CONSUM DE FRUITA I LLET A LES ESCOLES  

 
 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 

 
 
1.- Objecte del contracte 
 

Aquest plec té per objecte la contractació del disseny i elaboració de dues campanyes 
publicitàries amb l’objectiu principal d’informar a la població infantil de Catalunya i a les 
seves famílies de l’existència del Pla de consum de fruites i hortalisses a les escoles i 
del Pla de consum de llet a les escoles. 
 
El Pla de consum de fruites i hortalisses a les escoles forma part de l’estratègia de la 
Unió Europea per a invertir la tendència a la disminució del consum de fruites i 
hortalisses, i incidir en els nens i nenes per tal que adquireixin hàbits alimentaris 
saludables.  
 
Pel que fa al Pla de consum de llet a les escoles s’emmarca en el programa europeu 
de distribució de llet a les escoles que busca promoure el consum de llet i els seus 
derivats en les dietes dels alumnes durant l’etapa de formació dels seus hàbits 
alimentaris. 
 
Atès que ambdues campanyes tenen per objectiu informar i conscienciar la ciutadania 
en general, i en especial, els infants, de la importància d’una dieta equilibrada, es 
considera adient que l’estil i el format de les campanyes segueixin el mateix fil 
argumental i també el look and feel 
 
Les campanyes inclouen el disseny de materials que s’enviaran a tots els centres 
educatius (cartell,  tríptics informatius,...) i el disseny de publicitat en diferents suports 
(gràfic, falques de ràdio, espot de TV...) que s’inserirà en els mitjans de comunicació.  

 
2.- Característiques tècniques 
 
2.1 Campanya Pla de consum de fruita a les escoles 
 

2.1.1 Missatges de la campanya: 
 

- Explicar a la ciutadania que s’està duent a terme el Pla de Consum de Fruita a 
les Escoles, iniciativa per fomentar el consum de fruita i hortalisses a les 
escoles, la qual s’emmarca dins les accions per afavorir la salut dels infants. 
 

- Sensibilitzar i informar de l’impacte positiu que, per a la salut, té el consum de 
les quantitats de fruites i verdures recomanades. 
 

- Proposar el consum de fruita i verdura com a una alternativa excel·lent al 
consum d’altres aliments amb menys qualitat nutricional. 
 

- Informar de la importància d’una alimentació equilibrada i saludable. 



 
 
2.1.2 Destinataris 
 
La campanya va dirigida a dos grups diferenciats: 
 

- La ciutadania en general, però sobretot els pares i les mares dels nens i nenes 
entre 3 i 12 anys, per tal que també s’impliquin en la iniciativa i hi donin suport 
des de casa. 
 

- Els nens i nenes de Catalunya d’entre 3 i 12 anys. 
 
2.2 Campanya Pla de consum de llet a les escoles 
 
2.2.1 Missatges de la campanya: 
 

1) Explicar a la ciutadania que s’està duent a terme el Pla de Consum de Llet a 
les Escoles, una iniciativa per fomentar el consum de llet i els seus derivats en 
les dietes dels alumnes durant l’etapa de formació dels seus hàbits alimentaris 
per tal de promoure una alimentació equilibrada i saludable.  
 

2) La llet és un aliment saludable i d’alt valor nutritiu recomanable en totes les 
etapes de la vida. És la font alimentària de calci més aprofitable i ajuda a 
mantenir una adequada densitat òssia. És un dels aliments més complets i 
equilibrats perquè aporta vitamines (A i D), minerals (potassi), fòsfor i proteïnes 
d’alt valor nutricional. Cap aliment és substituïble.  

 
 
2.2.2 Destinataris 
 

- la ciutadania en general, però sobretot els pares i mares de nens d’entre 0 i 12 
anys.  
 

- els nens i nenes de Catalunya d’entre 0 i 12 anys. 
 
 
2.3 Mitjans de la campanya a desenvolupar 
 
Les prestació inclosa en l’objecte del contracte és el disseny per a les dues 
campanyes publicitàries que el DARP vol inserir en diferents mitjans i suports 
publicitaris. 
 
Cal dissenyar la campanya en els següents suports: 
 

2.3.1 Campanya Pla de consum de fruita a les escoles 
 

2.3.1.1 Mitjans de la campanya a desenvolupar 
 

 Cartell: Disseny del cartell, que d’acord amb la normativa comunitària ha 
d’estar exposat a la porta principal de les escoles que participen al Programa.  
 
Requisits mínims que ha de complir el  cartell:  



 

 
Mida: A3 o més gran. 
Lletra: 1 cm o més gran. 
Títol  “Programa de consum de fruites i hortalisses en les escoles de la Unió 
Europea”. 
Contingut: “El nostre centre participa en el Pla de Consum de fruita a les 
escoles de la Unió Europea amb l’ajuda financera de la Unió” 
El cartell ha de portar l’emblema de la UE i de la Generalitat de Catalunya 
 

 
 Fulletó informatiu  (tríptic o altres formats): Disseny  

Ha de seguir el mateix disseny i imatge que el cartell. 
Des de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries es facilitarà el 
text informatiu que ha d’incloure.  
 

 Etiqueta per identificar les caixes de fruita: Només disseny. 
Ha de seguir el mateix disseny i imatge que el cartell. 
Mida 150 mm x 80 mm. 
 

 Roll up: Disseny i producció amb el mateix disseny i imatge que el cartell. 
Mida 200 cm x 85 cm aproximadament. 
 

 Gràfica per a mitjans impresos: Diaris i revistes infantils d’àmbit català.  S’ha 
d’incloure el disseny d’un model  en format pàgina sencera a color i un faldó. 
Haurà d’incloure 30 adaptacions a les diferents mides de cada mitjà. 
 

 Espot màxim 25 segons per emetre a televisió: S’ha d’aportar la idea/guió i 
produir-lo. 
 

 Falca màxim 25 segons per emetre en ràdio: S’ha d’aportar la idea/guió i 
produir-lo. 

 
 Banners i vídeo per internet: Inclou el disseny i les adaptacions a diverses 

mides i pesos (30 adaptacions).Adaptació de l’espot a 20” per online  
 

2.3.2 Campanya Pla de consum de llet a les escoles 
 
2.3.2.1 Mitjans de la campanya a desenvolupar 

 
 

 Cartell: Disseny del cartell, que d’acord amb la normativa comunitària ha 
d’estar exposat a la porta principal de les escoles que participen al Programa.  
 
Requisits mínims que ha de complir el  cartell:  
 
Mida: A3 o més gran. 
Lletra: 1 cm o més gran. 
Títol: “Programa de consum de llet en les escoles de la Unió Europea”. 
Contingut: “El nostre centre participa en el Pla de Consum de llet a les escoles 
de la Unió Europea amb l’ajuda financera de la Unió. 
El cartell ha de portar l’emblema de la UE i de la Generalitat de Catalunya. 



 
 

 Fulletó informatiu  (tríptic o altres formats): Disseny   
Ha de seguir el mateix disseny i imatge que el cartell. 
Des de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries es facilitarà el 
text informatiu que ha d’incloure.  
 

 Roll up: Disseny i producció amb el mateix disseny i imatge que el cartell. 
Mida 200 cm x 85 cm aproximadament. 
 

 Gràfica per a mitjans impresos: Diaris i revistes infantils d’àmbit català.  S’ha 
d’incloure el disseny d’un model  en format pàgina sencera color i un faldó. 
Haurà d’incloure 30 adaptacions a les diferents mides de cada mitjà. 
 

 Espot màxim 25 segons per emetre a televisió: S’ha d’aportar la idea/guió i 
produir-lo. 
 

 Falca màxim 25 segons per emetre en ràdio: S’ha d’aportar la idea/guió i 
produir-lo. 

 
 Banners i vídeo per internet: Inclou el disseny i les adaptacions a diverses 

mides i pesos. (30 adaptacions). Adaptació de l’espot a 20” per online  
 
Tots els suports, a l’inici o al final, hauran d’esmentar el Programa escolar, que la 
campanya està finançada per la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya, i han 
d’incloure l’emblema de la UE i de la Generalitat de Catalunya, que s’ha d’ajustar als 
criteris establerts en el Pla d’Identificació Visual de Generalitat (PIV). 
 
 
 
2.4 Contingut de la proposta tècnica 
 
La proposta tècnica haurà de contenir una memòria amb la descripció de la creativitat i 
del missatge a transmetre. 
 
Haurà d’incloure propostes de la creativitat per a la seva valoració. 
 
 
El Cap del SERMA  
 
 
 
 
Adolfo Tris Alonso 
 
 
Barcelona, 7 de novembre de 2017  
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