
SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL E DEPORTE
SECCIÓN DE CULTURA E DEPORTES
Ref.: Participación no Culturgal  2017
Expte.:  PCO.001.2017.00278 

Prego de prescripcións técnicas para a contratación dos servizos  de elaboración de contidos e
soportes, estratexia de comunicación, deseño e  atención do stand da Deputación da Coruña na
Feira Galega das Industrias Culturais CULTURGAL 2017  

OBXECTO.-

O presente prego ten por obxecto a contratación dunha empresa encargada da elaboración de contidos e
soportes, estratexia de comunicación, deseño e  atención do stand da Deputación da Coruña na na Feira
Galega das Industrias Culturais CULTURGAL 2017.

O CULTURGAL – Feira  Galega das Industrias Culturais  é  o evento anual  en que conflúen as ideas,
iniciativas e proxectos que cada día levan a cabo profesionais e entidades culturais do noso país e que
posibilitan a forza e proxección da acción cultural en Galicia. 

Desde a Deputación da Coruña imos asistir por terceiro ano consecutivo a este espazo, co obxectivo de
dar a coñecer os eixos da nosa política cultural e de difundir as actividades, propostas e programas que
desenvolvemos a favor de concellos, artistas e asociacións, centrando a nosa presenza fundamentalmente
en tres aspectos: Rede Cultural, Axudas 2018 e Premios, e orientando a información especificamente aos
diferentes campos de destinatarios: profesionais da cultura e público en xeral que se concitan na feira.

Servizos obxecto da contratación: 

1. Coordinación xeral.
Traballos de organización e coordinación xeral

2.  Deseño e atención do stand da Deputación da Coruña.
Inclúe: 

2.1. Deseño interior e acondicionamento do stand da Deputación.

2.2. Atención personalizada do stand da Deputación durante os días e horarios de apertura da feira.  

3. Soportes de difusión e información.
Inclúe:

3.1. Merchandising.
Deseño e produción de materiais de merchandising da Deputación da Coruña para reparto na feira: bolsas
de tela, lápis, cadernos, etc.  

3.2. Publicación divulgativa. 
Deseño,  elaboración,  edición  e  distribución  dun  folleto/publicación  divulgativa  da  política  cultural  da
Deputación da Coruña, centrada en tres aspectos: Rede Cultural, Axudas 2018 e Premios, e orientada
especificamente aos diferentes campos de destinatarios: profesionais da cultura e público en xeral que se
concitan na feira. 

4. Plan de comunicación.
Deseño e desenvolvemento dun plan de comunicación en medios e en redes sociais que informe e poña
en valor a presenza da área de Cultura da Deputación da Coruña no CULTURGAL 2017. 
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Lugar de celebración do CULTURGAL 2017: Pazo da Cultura de Pontevedra http://culturgal.com/

Datas:  Do 1 ao 3 de decembro de 2017

Horarios de atención do stand:Venres e sábado: de 11:00 h a 21:00 h
 Domingo: de 11:00 h a 20:00 h.

Descrición do stand: espazos 68-69-70-71 ( deseño libre, espazo total 12x2 m, altura máxima 2,80 m)

ORZAMENTO.- 

O orzamento do presente contrato é de 20.500,00€, IVE incluído.

OBRIGAS DO ADXUDICATARIO.-

1.- Deseñar a  decoración  e  acondicionar  o  stand,  utilizando os soporte  precisos  para,  dun lado,   a
correcta exposición das publicacións  e materiais que se pretenden difundir e, doutro, o desenvolvemento
das accións e iniciativas de difusión e posta en valor das iniciativas e liñas de traballo da política cultural
da Deputación da Coruña.

En ningún caso se poderán vender os exemplares expostos no stand.

2.-  Contratar a un mínimo de dúas persoas con coñecemento e/ou experiencia específica no campo
cultural galego para a atención personalizada e dinamización do stand da Deputación.

3.- A correcta preparación do persoal que atenderá o stand en relación ás actividades e publicacións que
pretende difundir a Deputación da Coruña. 

A lingua vehicular na atención ao público será a lingua galega; valorarase o coñecemento doutras linguas
para garantir, cando for preciso, a correcta atención tamén nelas. 

4.- Deseñar, producir e repartir os materiais de merchandising (bolsas, lapis, cadernos, etc)

5.- Deseñar, producir e repartir os materiais divulgativos xerais sobre a política cultural da Deputación da
Coruña.

6.- Deseñar e desenvolver o plan de comunicación da presenza da área de Cultura da Deputación da
Coruña no CULTURGAL 2017 a través de web, blogs, redes sociais e medios físicos e virtuais. 

7.- Coordinar todas as actividades promovidas pola Deputación.

8.- Realizar o embalaxe, o transporte, a montaxe e desmontaxe da totalidade dos elementos integrantes
do stand e aboar os gastos correspondentes.

9.- Contratar e aboar os gastos do seguro (de bens e persoas), que terán, como mínimo as seguintes
coberturas:

* Responsabilidade civil para todo o persoal implicado na Feira e actividades paralelas, cun límite mínimo
de indemnización de 100.000,00 €.

10.- Aboar impostos e seguridade social.
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11.- Informar con antelación do contido de todos os materiais, iniciativas, elementos de difusión, etc; que
deberán contar coa aprobación da área de Cultura da Deputación.

12.- Unha vez finalizada o CULTURGAL 2017, entregar á Deputación o material de difusión sobrante en
condicións  óptimas,  de  xeito  que  permitan  a  súa  posterior  utilización,  no  lugar  que  determine  a
Deputación para o seu almacenaxe.

13.-  En xeral,  realizar o traballo de organización e coordinación e todas as xestións encamiñadas ao
correcto desenvolvemento das actividades obxecto do contrato e aboar os gastos que delas se deriven,
agás os que se sinalan na cláusula seguinte.

OBRIGAS DA DEPUTACIÓN.-  

1.- Aboar os gastos correspondentes á contratación do espazo do stand.

2.- Proporcionar as publicacións e outro material de difusión tanto propio como o que poidan achegar os
concellos da provincia ao que se pretende dar difusión no stand, sendo o transporte a cargo da empresa
adxudicataria.

3.-  Colaborar e supervisar a difusión do CULTURGAL 2017 e das actividades que se programen, no
espazo web, redes sociais, prensa e outros medios de comunicación.

4.-  Aboar o importe do contrato no prazo establecido.

SEGUROS.-

A Deputación non cubrirá ningún tipo de seguro de responsabilidade civil, de bens ou de persoas, en
relación coa  feira e as actividades contratadas. 

Neste  sentido,  a  empresa  adxudicataria  do  contrato  deberá  acreditar  a  contratación  do  seguro  con
carácter previo á formalización do contrato.
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