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Plec tècnic concurs comercialització publicitat 
publicacions d Mercabarna 

 
 
 
Clàusula 1.- Objecte del contracte  
 
L’objecte del contracte és el comercialitzar els diferents espais publicitaris d’algunes de 
les publicacions que edita Mercabarna (revista L’Informatiu de Mercabarna, web 
corporatiu i newsletter Mercabarna Actualitat). 
 
Clàusula 2.- Descripció de la publicacions 
 
L’Informatiu de Mercabarna és una publicació trimestral editada per Mercabarna on 
s’expliquen les notícies més destacades que tenen a veure amb la gestió i el 
funcionament d’aquesta Unitat Alimentària.  S’editen 4 a l’any en format paper i en 
català. En total s’imprimeixen 1.000 exemplars per número.  
 
El web de Mercabarna és un portal que inclou informació sobre Mercabarna (general i 
de caràcter pràctic) i que permet, a més, realitzar certes gestions d’utilitat per als 
usuaris del recinte. A l’any rep al voltant de 270.000 visites (unes 22.500 mensuals). 
 
La newsletter Mercabarna Actualitat és una publicació online que s’edita en funció de 
les necessitats informatives de l’empresa i recull notícies d’interès per als usuaris. En 
total s’envien entre 6 i 10 a l’any, en català i castellà, a més de 2.000 contactes de dins 
i fora de la Unitat Alimentària.  
 
Clàusula 3.- Públic objectiu 
 
Totes les publicacions tenen com a principal públic objectiu els empresaris majoristes 
que hi ha dins de Mercabarna, tot i que també és cert que tenen un abast més ampli, 
especialment el web, i també arriben a professionals ubicats fora del recinte i a 
institucions i ciutadans en general.  
 
 
Clàusula 4.- Publicitat en les publicacions 
 
Revista L’Informatiu de Mercabarna  
 
La revista disposa de dues tipologies d’espais publicitaris  a comercialitzar: l’anunci de 
contraportada (pàgina sencera) i els anuncis de l’interior de la publicació (que poden 
ser de pàgina sencera o d’un terç de pàgina). Esporàdicament també es pot 
comercialitzar publicitat en format “encarte” dins de la revista. 
 
Tipologia d’anunciants:  



 Empreses que ofereixin serveis d’utilitat per a les empreses de Mercabarna 
(gestories, marques de cotxes comercials, agencies de viatges, etc.) 

 Les pròpies empreses de serveis de dins de Mercabarna (l’administració de 
loteria, restaurants, la farmàcia, etc.) 

 Institucions en general que facin campanyes adreçades al perfil d’empreses que 
hi ha al recinte.    

 
Mínim de publicitat que s’ha de comercialitzar en cada número: la contraportada i dos 
anuncis d’un terç de pàgina interiors.  
Màxim de publicitat que s’ha de comercialitzar en cada número: la contraportada, una 
pàgina sencera interior (d’un anunci sol o de tres d’un terç) i un terç interior. 
 
Web de Mercabarna  
 
Es poden publicar banners (jpg o GIF) a tres de les seccions més visitades: el Cercador 
d’empreses, les Estadístiques de Productes i l’On mengem avui.  
 
Es poden anunciar les pròpies empreses de Mercabarna, empreses de serveis (de dins i 
fora del recinte), institucions, entitats, etc.  
 
El mínim són 2/3 baners per pàgina i el màxim són 6. És important que hi hagi rotació 
de baners i que no s’acumulin tots a la vegada.   
 
Newsletter Mercabarna Actualitat  
 
Baners inclosos dins d’aquesta publicació. Per número el mínim són 2 baners i el 
màxim 4, i poden sortir tot tipus d’empreses, com al web.  
 
Generalment, l’aparició a la newsletter es comercialitza com un complement per a les 
empreses que s’anuncien a la revista en paper o al web. 
 
 
Clàusula 5.- Formats dels anuncis 
 
 Revista L’Informatiu de Mercabarna  

1 contraportada (mida A4) i anuncis d’1/3 de pàgina (18cm x 8,5cm). 

 
 Web de Mercabarna  

Banners de 273 px x 104 px. (l’alçada pot variar en funció de les necessitats). Format 
JPG o GIF 
 
 Newsletter Mercabarna Actualitat  

Banners de 273 px x 104 px. (l’alçada pot variar en funció de les necessitats). Format 
JPG o GIF 
 
 
 



 
 
Clàusula 6.- Tarifes dels anuncis 
 
Actualment les tarifes publicitàries dels diferents suports són les següents (a l’espera 
de fer un replantejament de preus si l’empresa guanyadora ho creu oportú i en base a 
una anàlisi prèvia):  
 

• La contraportada i anunci interior gran de la revista van des dels 850 als 1.140 
euros.  

 
• L’anunci d’un terç interior de la revista entre els 400 i els 435 euros. 

 
• En els baners al web el preu s’estableix segons el temps de presència i en el 

nombre de seccions que es vulgui sortir. Fins ara, la presència anual en les tres 
seccions disponibles sortia entre 1.500-2.000 euros (l’anunci al mes surt entre 
125-160 euros). 

 
• Els baners a la newsletter tenen aquestes tarifes:  

o 100€/ baner per aparèixer en 1 número 
o 80€/ baner per aparèixer en fins a 4 números   
o 50€/ baner per aparèixer en 5/6 números 
o 30€/ baner per aparèixer en 9 números 

 
Es poden comercialitzar paquets de publicitat que incloguin dos o més publicacions 
cosa que pot fer variar les tarifes. També són ajustables a si l’anunciant ja porta temps 
sent client publicitari de Mercabarna o si volen fer una oferta interessant per captar un 
nou client. Les tarifes en tots els casos són flexibles.  
 
 
Clàusula 7.- Tasques a realitzar i retribució 
 
L’empresa seleccionada s’encarregarà de: 
 
 Fer un Pla de Publicitat anual per a les tres publicacions i fer una anàlisi i 

replantejament de les tarifes actuals (proposta comercial). Preparar un dossier 
atractiu de comercialització de publicitat consensuat amb Mercabarna.  

 Comercialitzar els espais publicitaris de les tres publicacions. 
 Controlar que els formats i continguts dels anuncis que faciliten els clients 

s’ajusten a les directrius de Mercabarna. Lliurar el material a Mercabarna en les 
dates requerides.  

 Preparar i demanar la documentació necessària als anunciants per formalitzar 
els contractes publicitaris. 

 Fer un primer seguiment del pagament de l’anunci per part de l’anunciant en 
cas que es detecti un retard en el cobrament.  

 Facilitar als anunciants el material necessari perquè controlin la seva aparició 
en les publicacions de Mercabarna.  



 
L’empresa s’emportarà com a retribució un 28% sobre el preu de venda de cada 
anunci.   
 
Clàusula 8.- Pressupost  
 
El pressupost es fixa en la quantitat de 18.000 euros (IVA exclòs), 9.000 €/any (IVA 
exclòs) sense revisió de preus en concepte de retribució per la comercialització de la 
publicitat, tenint en compte la venda d’anuncis és variable. El càlcul d’aquest 
pressupost base s’ha fet en base al 28% de comissió que s’aplica en cada anunci i 
tenint en compte els màxims de publicitat que es poden comercialitzar en cada suport.   
 
Aquest pressupost inclou l’import de tots els impostos que siguin d’aplicació segons les 
disposicions vigents, a excepció de l’IVA que figura com a partida independent. 
 
Clàusula 9.- Vigència del contracte  
 
La vigència del contracte serà de dos anys des de la signatura del mateix, amb pròrroga 
automàtica d’1 any més, si cap de les parts comunica a l’altra de forma fefaent la seva 
intenció de rescindir-lo, amb 2 mesos d’antelació a la finalització del termini inicial.  
 
Clàusula 10.- Termini d’execució del projecte 
 
El projecte s’ha d’executar al llarg de l’any. En el cas de la revista la comercialització va 
subjecte a les dates de tancament de cada número.  
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