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1. Objecte 
 
El present acord marc té per objecte l’adjudicació de la tasca creativa, el disseny, l’elaboració 
de guies d'estil, la producció i el desenvolupament de tots els elements i eines necessari, en 
qualsevol  format, per donar suport a les estratègies de comunicació i de promoció de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, tant a nivell nacional com internacional. 
 
Les adaptacions, a partir de la creació original, no formen part necessàriament de l’objecte del 
contracte, i es podran contractar a l’adjudicatari de l’acord marc o a qualsevol altre proveïdor 
d’aquests serveis. 
 
 
2. Descripció general dels serveis 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona realitza per mitjà de l’Àrea de Comunicació i de 
Promoció diferents accions comunicatives i promocionals per a difondre la imatge i els valors 
de la Universitat (UAB). 
 
La empresa adjudicatària s’ha d’encarregar de la creativitat, el disseny i  l’estratègia de 
desenvolupament de tots els elements necessaris de difusió de cada acció comunicativa i de 
promoció. 
 
Els serveis a contractar preferentment s’inclouen dins dels següents apartats: 
 

Web corporativa: Creativitat, disseny i/o redisseny, maquetació i adaptacions gràfiques de 
la pàgina web corporativa i d’aplicacions vinculades a partir dels “wireframes” subministrats 
per l’Àrea de Comunicació i de Promoció.  
 
Catàlegs i fulletons: Disseny i maquetació, impresa i digital (PDF); catàlegs diversos, 
butlletins digitals, díptics, tríptics, programes i jornades diverses (creació del fulletó 
informatiu, de la imatge gràfica de la jornada, de la senyalització, dels banners informatius, 
etc.) 
 
Imatge corporativa: Creació del llibre d’estil per a diferents formats segons les necessitats 
de comunicació: senyalització corporativa (vinils, retolació interior, exterior, pàgines web, 
etc.); disseny i adaptació de pàgines web; aplicacions gràfiques per a estands de fires i 
d’altres esdeveniments. Copy, disseny i producció de powerpoint o similars per a 
presentacions institucionals. 
 
Publicitat: Creativitat de les noves campanyes, producció i maquetació d’anuncis en paper 
i digital. Direcció artística de les sessions fotogràfiques. Disseny i producció d’il·lustracions. 

 
L’encàrrec d’aquestes tasques es farà en funció de les necessitats efectives en cada moment. 
 
 
 
 



3. Treballs a realitzar 
 
Les característiques del servei seran les següents: 
 

- Creació del manual d’imatge corporativa i llibre d’estil de la UAB. 
 
- Creativitat i realització gràfica dels nous dissenys que encarregui l’Àrea de Comunicació 

i de Promoció de la UAB, que es podran demanar en diferents suports (cartells, tríptics, 
díptics, targetó, flyers, guies, publicacions, plotters, senyalització, pàgines web i altres 
elements destinats a la comunicació digital). 

 
- Disseny líquid de les noves pàgines del portal web corporatiu, que es desenvoluparan a 

partir del wireframe de l’arquitectura de la informació definida per l’Àrea de Comunicació 
i de Promoció, seguint el llibre d’estil de la Universitat. 

 
- Maquetació líquida de les pàgines web utilitzant el llenguatge HTML5 i CSS3, amb 

Bootstrap i Less. El treball s’entregarà majoritàriament en format JSP (o el format 
específic que demani l’Àrea de Comunicació i de Promoció en cada projecte), i que 
permeti realitzar, posteriorment, la integració en el gestor de continguts. Les maquetes 
entregades han de seguir les pautes d’accessibilitat (prioritat AA). 

 
- Assessorament, coordinació i seguiment dels treballs gràfics encarregats per l’Àrea de 

Comunicació i de Promoció a altres proveïdors (impremtes, etc).  
 
 
4. Execució i metodologia de treball 
 
El treball inclou la creació original, el desenvolupament de la campanya en diferents formats, 
l’assessorament i la revisió de continguts fins al producte final, seguint l’estil de la imatge 
corporativa. 
 
Els treballs es realitzaran a les dependències de les empreses a contractar. La prestació del 
servei es farà en horari d’oficina durant 11 mesos l’any (vacances durant el mes d’agost). 
 
L’empresa licitadora  haurà de disposar de les eines i els programes informàtics de disseny 
necessaris per oferir el servei. 
 
La coordinació de les tasques encarregades per l’Àrea de Comunicació i de Promoció es faran 
via telefònica, via telemàtica o mitjançant reunions de seguiment per presentar de manera 
presencial, en suports físics o digitals, 
els treballs realitzats. 
Les empreses a contractar han de proporcionar un equip de treball integrat per: un cap d’equip 
sènior, que assumeixi les tasques de direcció i coordinació; un dissenyador sènior i un 
maquetador web sènior, com a mínim. 
Les empreses han de garantir la disponibilitat de tot l’equip per a la prestació del servei. En cas 
que es produeixi alguna baixa temporal o total, les empreses han de substituir la persona que 
ha causat baixa per una altra del mateix perfil. 
 
L’empresa licitadora treballarà per projectes. El projecte es plantejarà per objectius i hi haurà 
terminis de lliurament de les diverses tasques que s’hauran de desenvolupar. L’Àrea de 
Comunicació i de Promoció establirà el sistema de supervisió dels projectes que consideri 
adient en cada fase. 
 
Els terminis d’entrega de cada tipologia de producte són els següents: 
 

• Web corporativa: 10 dies laborals 
• Catàlegs i fulletons: 5 dies laborals 
• Imatge corporativa: 5 dies laborals 



• Publicitat: 10 dies laborals 
 

Es tracta de terminis màxims. Es començaran a computar a partir del vistiplau final per part de 
l’Àrea de Comunicació i de Promoció, un cop establerta la idea i els continguts definitius. 

 
5. Presentació dels treballs 
 
Els treballs seran presentats en format paper i en suport informàtic preparat per a ser imprès. 
També es presentaran els originals en format adients, per exemple: 
 

• PSD en capes. 
• Indesign. 
• Adobe Illustrator. 
• JSP (maquetació web). 

 
L’Àrea de Comunicació i de Promoció pot determinar altres formats d’entrega segons les 
necessitats del projecte. A partir dels originals, la Universitat Autònoma de Barcelona podrà fer 
adaptacions i actualitzar el contingut sense necessitat de demanar aquest servei a l’empresa 
licitadora. 
 
 
6. Contingut i estructura de l’oferta, proposta pel sobre B 
 
Les empreses hauran de presentar la següent documentació: 
 

1. Memòria que detalli la proposta creativa i el significat que es vol transmetre. Cal 
presentar la memòria de la proposta de campanya seguint els requeriments del briefing 
(veure annex). La memòria tindrà una extensió d’entre 10 i 30 pàgines, i haurà d’incloure: 

a. Proposta de disseny i maquetació d’una pàgina web landing a través de captures 
de pantalla i el màxim d’especificacions tècniques (descriure com es compleixen 
els nivell d’accessibilitat, la tecnologia utilitzada, el grid per a escriptori, tablet i 
mòbil, les interaccions i tot el que es cregui convenient respecte a la fase de 
maquetació). 

b. Proposta de disseny en altres formats, detallant el missatge, el plantejament i els 
recursos visuals utilitzats. 
 

2. Pla d’execució del projecte. 
 

3. Pla d’assessorament amb proposta de la implementació de la campanya destinada als 
diversos públics. 

 
 
7. Obligacions de l’empresa adjudicatària i drets de propietat intel·lectual i drets d’imatge 
 
Confidencialitat del servei: les empreses adjudicatàries estan obligades a guardar secret 
respecte a les dades o a la informació prèvia no pública. 
 
L’Àrea de Comunicació i de Promoció tindrà accés i control sobre els productes durant tot el 
procés. Els treballs realitzats seran propietat de la Universitat Autònoma de Barcelona, que 
conserva la seva autoria. L’adjudicatari no podrà utilitzar per al seu ús ni per l’ús de tercers 
dades sobre el treball contractat, ni podrà difondre total o parcialment el seu contingut sense 
autorització expressa i per escrit de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Els treballs generats al llarg del servei seran explotats per la Universitat Autònoma de 
Barcelona amb caràcter indefinit. L’empresa licitadora no podrà fer servir els treballs per a 
altres finalitats sense el consentiment de la Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 



ANNEX 
 
 
Els requeriments a considerar per desenvolupar la memòria de la proposta creativa són els 
següents: 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona vol implementar una campanya de màrqueting de tota 
l’oferta dels estudis de segon cicle per al curs 2016-2017. Els estudis de segon cicle són els 
màsters oficials, els màsters propis i les diplomatures de postgrau. 
 
La campanya està dirigida a tots els estudiants de postgrau de Catalunya, de la resta de l’Estat 
i als estudiants internacionals. 
 
Els objectius principals de la campanya de màrqueting serien: 
 

1) Incrementar la captació d’estudiants de postgrau. 
2) Incrementar el nombre de sol·licituds d’inscripció als màsters i als postgraus de la 

Universitat. 
3) Incrementar el percentatge d’estudiants matriculats amb un bon expedient acadèmic. 
4) Reforçar el sentiment de pertinença dels estudiants que comencen un màster a la UAB, 

a través dels principals atributs de la Universitat. 
5) Atraure estudiants d’universitats properes geogràficament i/o de la mateixa Universitat 

(mercat intern/mercat extern). 
6) Atraure estudiants internacionals. 

 
La UAB valorarà en aquesta proposta els següents elements:   
 

a) El coneixement de la Universitat.  
b) El coneixement de l’entorn de competència universitària  
c) Els valors que diferencien la marca UAB. 
d) El coneixement del públic objectiu.  


