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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
DISSENY, MUNTATGE, DESMUNTATGE I SUPERVISIÓ DELS ESTANDS QUE CONFORMEN 
EL PAVELLÓ DE CATALUNYA A LA FIRA SEAFOOD EXPO GLOBAL 2018, QUE SE 
CELEBRARÀ A BRUSSEL·LES, BÈLGICA, DEL 24 AL 26 D’ABRIL DE 2018 
 
 

EXPEDIENT NÚMERO 1/2018 
 
 
OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
És objecte de la present contractació l’adjudicació dels serveis de disseny, muntatge, 
desmuntatge i supervisió dels estands que conformen el Pavelló de Catalunya a la fira 
Seafood Expo Global 2018, que se celebrarà a Brussel·les del 24 al 26 d’abril de 2018. 
 

Nom Fira Seafood Expo Global 2018 
Localitat Brussel·les (Bèlgica) 
Dates 24-26 abril 2018 
Sector Pesca 
Superfície prevista (en m²) 126 m2 
Variació màxima de m² 
(Alça/Baixa) 

25 m² 
 

 
 
* Els metres quadrats referenciats a la taula anterior són estimats i poden variar tant a 
l’alça com a la baixa. Per al supòsit que la variació de metres quadrats finalment 
assignats sigui a l’alça o a la baixa, aquesta no podrà ser superior a l’indicat per cada lot; 
en cas contrari serà considerada una modificació contractual. 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ  
 
El termini d’execució del contracte es correspon al termini entre la signatura del 
contracte i la finalització de la fira de què és objecte cadascun dels lots. 
 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
 
Totes les prescripcions que figuren a continuació seran d’obligat compliment 
 
Aquest plec té com a objectiu la descripció dels treballs i la fixació de les condicions i 
criteris tècnics generals que han de servir de base per a la contractació del serveis de 
disseny, muntatge, desmuntatge i supervisió dels estands que conformen el Pavelló de 
Catalunya a la fira Seafood Expo Global 2018, que se celebrarà a Brussel·les del 24 al 26 
d’abril de 2018, tal i com es referencia a l’encapçalament.  
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Aquest plec i la seva memòria descriptiva constitueix, juntament amb el plec de clàusules 
administratives particulars, les clàusules d’obligat compliment del contracte. 
 
DIRECCIÓ DELS TREBALLS 
 
Les tasques de supervisió i comprovació de la correcta realització dels treballs aniran a 
càrrec de Prodeca, a través de la seva Direcció Gerència i de la seva Àrea d’Execució de 
Projectes, els quals establiran les mesures de control que considerin pertinents per a 
obtenir una prestació eficaç dels treballs contractats. 
 
PROPIETAT DEL DISSENY 
 
El projecte de disseny del Pavelló de Catalunya és de propietat exclusiva de Prodeca, que 
es reserva el dret a la seva utilització en altres actuacions que organitzi. 
 
L’empresa adjudicatària no podrà fer ús del disseny sense l’autorització expressa de 
Prodeca.  
 
Tots els materials de decoració pertanyen a l’empresa adjudicatària, que està obligada a 
retirar-los al seu càrrec i sota la seva responsabilitat tan aviat com es clausuri oficialment 
la Fira i en el termini que determini la Direcció de la mateixa.  
 
TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 
 
El transport i emmagatzematge dels materials o elements de decoració del Pavelló de 
Catalunya aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.  
 
PROJECTE I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PER L’EMPRESA 
ADJUDICATÀRIA 
 

Comunicada l’adjudicació, l’empresa adjudicatària té l’obligació d’acceptar i dur a terme 
totes les adaptacions que el personal tècnic de Prodeca sol·liciti.  

Així mateix, l’empresa adjudicatària presentarà un projecte complert de muntatge de 
cadascun dels lots dels que resulti guanyadora. Amb aquesta finalitat, l’Àrea d’Execució 
de Projectes de Prodeca facilitarà amb la suficient anticipació el plànol definitiu del 
Pavelló, llista i necessitats de distribució de les empreses participants a la fira i la 
normativa de l’Organització firal.  

Prodeca facilitarà la informació necessària a la adjudicatària respecte de: grafisme, 
necessitats de mobiliari, necessitats de potència per a les neveres o altres aparells 
elèctrics, etc. de cada empresa expositora. Amb aquesta informació l’adjudicatari haurà 
de presentar davant de Prodeca: 
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1.- Una visual de planta, renders generals i un render de cada modalitat d’estand 
(cantoner, no cantoner, individual, doble, etc.), amb els elements fixos i comuns, els 
elements bàsics de decoració inclosos a l’oferta. Es presentarà com a màxim 15 dies 
després de l’adjudicació del concurs. 

2.- L’adjudicatari haurà de presentar davant de Prodeca, com a màxim 10 dies abans del 
muntatge de la fira, una visual de planta definitiva de cada un dels estands dels 
coexpositors, i una visual de cada un dels elements gràfics, amb les mides corresponents 
per a l’aprovació final dels coexpositors. 

En cas de no facilitar aquesta informació per causes imputables a l’adjudicatària podrà 
donar lloc a sancions conforme a les prescripcions recollides al plec de clàusules 
administratives. 

El lloguer de les neveres per a les empreses expositores va al seu càrrec i no es tindrà en 
compte en el pressupost. Prodeca facilitarà a l’empresa adjudicatària la informació sobre 
les empreses expositores que utilitzin neveres i altres elements elèctrics per a que 
l’adjudicatària apliqui els endolls necessaris amb la corresponent connexió elèctrica amb 
permanència 24 hores i facin el càlcul de la potència elèctrica a contractar. 

El mobiliari que s’utilitzarà per a realitzar la instal·lació ha de complir com a mínim amb 
els requeriments tècnics ambientals establerts en l’Acord Marc de la Comissió Central de 
Subministraments que tingui per objecte l’adquisició de mobiliari, vigent en el moment 
de la present licitació. 

El licitant presentarà una oferta amb descripció i preu dels elements bàsics (taules alta i 
baixa, cadires, tamborets, taulell i prestatgeries) per donar servei a les empreses que 
sol·licitin mobiliari addicional. El lloguer d’aquets elements serà facturat directament a 
l’empresa expositora sense que aquest import computi a efectes del present concurs.  

L’empresa adjudicatària estarà obligada a atendre totes les instruccions, correccions i 
modificacions que li siguin demanades per Prodeca, tant en la fase de projecte com en la 
fase de muntatge del Pavelló. Així mateix, l’empresa adjudicatària acceptarà el treball 
conjunt i coordinat amb l’equip de Prodeca.  

El projecte de muntatge i decoració del Pavelló de Catalunya haurà de sotmetre’s a 
l’aprovació del Servei Tècnic de l’Organització firal, així com al control dels seus 
responsables de seguretat.  

Els plànols detallaran les cotes generals, tant en planta com en alçat. S’adjuntaran 
perspectives generals.  

També serà obligatori presentar una memòria descriptiva en la qual es detallin els 
materials que es faran servir en el muntatge del Pavelló i, si s’escau, presentar-ne una 
mostra.  

Prodeca es reserva el dret a inspeccionar, controlar la qualitat dels acabaments i de tots 
els materials que s’hagin d’utilitzar en el muntatge del Pavelló tantes vegades com sigui 
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necessari. L’empresa adjudicatària haurà d’aplicar totes aquelles directrius que, com a 
conseqüència d’aquestes inspeccions, estableixi Prodeca.  

 

Descripció dels materials 
 
1. Paviments 
 
L’acabament superficial del sòl haurà de complir les següents condicions: 

a.  durabilitat contrastada per l’experiència 
b.  de fàcil neteja per procediments domèstics 
c.  finalització antilliscant 
d.  les cantonades de canvi de nivell hauran d’anar suficientment protegides 
e.  l’entarimat serà rígid, pla i estable. Resistirà un mínim de 250 Kg/m2 (en cas de 
ser necessari més resistència es notificarà expressament) 
f.  els materials seran expressament ignífugs; s’observaran en tot moment les  
especificacions de seguretat contra incendis que marqui la normativa firal 

 
S’exigiran els certificats d’aprovació i homologació per part de l’entitat firal de tots els 
materials que es facin servir per al muntatge del Pavelló 

El terra, sobre tarima, ha de ser d’un material que es pugui netejar. Es prohibeix 
expressament la moqueta. S’haurà de tenir en compte que la tarima haurà de suportar el 
pes de neveres. 

S’han d’aplicar criteris d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, com 
rampes, baranes i qualsevol altre sistema que es pugui requerir, integrades dins l’estand, 
de manera que no representin un obstacle per a la circulació. Seran obligatoris en els 
espais en que la tarima sigui superior a 5cm; també, si l’organització firal ho imposa. Es 
presentaran aquestes solucions al projecte de forma obligatòria.  

2. Parets de separació 

Compliran les següents normes: 
a. estabilitat adequada 
b. tots els materials que compleixin la resta d’apartats d’aquest capítol es consideraran 
aptes per a la construcció de divisions 
c. només s’admetran pintures que garanteixin un acabament de qualitat 

 
3. Electricitat 

Les preses de corrent es faran des dels punts que assenyali l’Organització firal. Si no hi 
ha quadres generals, l’adjudicatari els subministrarà. 
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Les línies d’enllumenat i força han de ser independents i amb la corresponent presa de 
terra. En cas necessari els endolls i línies de distribució van a càrrec de l’adjudicatari. 

Quan algun estand tingui aparells frigorífics, haurà de disposar-se d’un endoll 
independent amb línia de permanència 24h. 

En cas que l’organització firal obligui a la utilització dels serveis del seu instal·lador, les 
despeses aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

Els quadres generals se situaran a les zones comunes, no als magatzems dels expositors. 

Tota la instal·lació haurà de complir les normes dictades per les autoritats firals, 
presentant l’adjudicatari tota la documentació que li sigui sol·licitada. 

Les despeses de contractació de la potència seran a càrrec de Prodeca. La distribució i 
connexions des de les preses fins a cada un dels estands, amb la seva instal·lació 
elèctrica completa, aniran a càrrec de l’adjudicatari i han d’estar incloses en el preu de la 
decoració. 

4. Enllumenat 

Es valorarà que la disposició de la llum tingui en compte la focalització de la visió per part 
del visitants, de manera que ressaltin els elements d’imatge o logotip de les empreses, 
així com del producte  i de Prodeca-Catalunya. La il·luminació s’ha d’entendre com un 
missatge de la imatge global del Pavelló i de les empreses expositores i, com a tal, ha de 
mantenir un argument visual. 

Es disposarà d’una il·luminació general de baix consum d’un mínim de 150 w/m2, 
excepte en magatzems i despatxos, on la il·luminació podrà ser de 50 w/m2. 

Els aparells d’il·luminació han d’estar suficientment protegits per al seu ús d’acord amb la 
normativa local vigent, ajustant-los en tot moment a la Reglamentació Tècnica de 
l’organització firal. Els aparells hauran de ser orientables. 

S’admet qualsevol tipus d’il·luminació que compleixi les condicions anteriors. 

5. Lampisteria 

Hauran d’instal·lar-se tantes piques i preses d’aigua com indiqui el plec. 

La instal·lació complirà les següents condicions: 

a. les piques hauran d’incloure aigua i desaigua 
b. quan la instal·lació necessiti aigua calenta s’expressarà de forma clara a la memòria 
c. les conduccions hauran de complir la normativa firal 
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Les despeses de les connexions generals d’aigua aniran a càrrec de Prodeca. La 
distribució i connexions fins a la seva ubicació, incloent les aigüeres, seran per compte de 
l’adjudicatari i hauran d’estar incloses en el preu de la decoració. 

Neteja i manteniment del Pavelló de Catalunya 
 
L’empresa adjudicatària ha de mantenir en perfecte estat la totalitat del Pavelló i dels 
estands, tant des del punt de vista de neteja com del manteniment, comprometent-se a 
posar a disposició de Prodeca els serveis de personal i tècnics necessaris per a cobrir el 
servei durant tots els dies de la Fira, incloses les hores d’obertura. 

Les papereres de tots els expositors, així com els cubells de les zones d’aigua hauran de 
tenir reposició diària de bosses. Les papereres hauran de permetre la recollida selectiva 
de deixalles, facilitant els cubells necessaris: orgànic, envasos, paper/cartró i resta. 

El manteniment també inclou els aparells i reposició de material de la zona Internet. 

En tot cas, la neteja dels espais del Pavelló de Catalunya s’ha de realitzant respectant els 
criteris ambientals establerts a l’Acord Marc dels Serveis de Neteja vigent, publicat a la 
pàgina web de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya  

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_ccs/arxius/Neteja/20132_ppt
_definitius.pdf 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar el pla de neteja de conformitat amb els 
requeriments de l’Acord Marc. 

Varis  

1. Organització prèvia a la fira: Les empreses  licitadores presentaran un cronograma de 
treball detallat, incloent-hi les reunions prèvies de preparació conjunta amb el personal 
de Prodeca i també la previsió d’execució del projecte en les dates concretes. En cas de 
no complir amb els terminis previstos per causa imputable a la adjudicatària, es podrà 
aplicar el règim de sancions per incompliment o retards previst al plec de clàusules 
administratives. 

2. Política Ambiental: Les empreses  licitadores han de disposar d’una política de 
comunicació ambiental interna que permeti planificar totes les tasques i designar 
responsables per dur-les a terme, i informar als treballadors de les mesures ambientals 
aplicades i el seu ús (formació i informació). L’empresa ha de presentar la documentació 
corresponent a la seva política de comunicació ambiental. 

3. El Pavelló es lliurarà completament net, sent l’empresa adjudicatària la que cobreixi 
les despeses que això generi. 
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4. Es recorda a l’empresa oferent que en cas que la normativa de la fira obligui a la 
contractació de contenidors per a la retirada de materials provinents del 
muntatge/desmuntatge, les despeses d’aquest lloguer, retirada d’escombraries i neteja 
de passadissos anirà a compte del muntador. 

5. El decorador es compromet a pagar qualsevol taxa corresponent a lloguer d’espai per 
treball fora d’hores dins el recinte firal, així com qualsevol altra taxa que li pugui exigir 
l’organització firal, tant al començament com al termini del certamen i que no estiguin 
contemplades en aquest plec com per exemple el cànon de muntatge exigit per alguns 
organismes firals o les taxes de residus.  

6. Direcció: el màxim responsable serà el Coordinador o Director del Pavelló de 
Catalunya nomenat per Prodeca. 

7. L’empresa adjudicatària no atendrà directament les demandes dels expositors i els 
redirigirà al coordinador del Pavelló. A part del manteniment que és obligatori, els 
requeriments específics de les empreses expositores seran tingudes en compte dins les 
possibilitats, prèvia consulta al coordinador del Pavelló.  

8. L’empresa adjudicatària penjarà en cadascun dels estands de cada fira, en un lloc 
prou visible per als visitants i empreses expositores, el rètol de que s’adjunta com a 
Annex I al present plec, als efectes de possibles gravacions o fotografies al Pavelló de 
Catalunya en compliment de la Llei 15/1999, de protecció de dades.  

FINALITZACIÓ DEL SERVEI DE MUNTATGE I DECORACIÓ DEL PAVELLÓ DE 
CATALUNYA 

L’adjudicatari es compromet a respectar els terminis de muntatge marcats per la fira.  

L’execució dels treballs de muntatge i decoració del Pavelló de Catalunya hauran de 
finalitzar 24 hores abans de l’obertura de la Fira, menys en el cas de limitacions 
imposades pel recinte firal, reservant l’últim dia per a treballs de neteja general (del 
terra, parets, mobiliari i possibles adaptacions puntuals).  

En el moment de la finalització dels treballs de muntatge i decoració, la persona que 
Prodeca designi aixecarà una acta de recepció on es farà constar l’estat de l’execució dels 
treballs realitzats amb indicació de tots aquells defectes i desperfectes observats.  

En el supòsit de trobar defectes, Prodeca donarà les instruccions necessàries a 
l’adjudicatari perquè solucioni els defectes observats abans de l’obertura de la fira.  

Prodeca podrà imposar penalitzacions per mala execució en els acabaments finals, per 
utilització de materials en mal estat de conservació i, en general, per deficiències en el 
muntatge. El règim de penalitzacions està previst a la clàusula dinovena del plec de 
clàusules administratives particulars. 
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Els treballs de desmuntatge hauran de fer-se de conformitat amb els terminis i 
exigències assenyalats pel recinte firal. En tot cas, al desmuntar s’han de segregar el 
residus en les fraccions corresponents i es gestionaran de manera adequada. L’empresa 
ha de presentar una declaració responsable comprometent-se a complir el criteri i els 
registres de conformitat segons el seu sistema de gestió ambiental. 

L’empresa adjudicatària haurà de signar aquesta acta. En cas que es negui a signar l’acta 
esmentada, el responsable de Prodeca ho farà constar i s’analitzaran, juntament amb el 
plec administratiu, les possibles conseqüències derivades d’aquesta negativa. 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA PER A LA REALITZACIÓ DEL DISSENY, MUNTATGE, 
DESMUNTATGE I MANTENIMENT DEL PAVELLÓ DE CATALUNYA A LA FIRA 

SEAFOOD 2018 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA PER A LA REALITZACIÓ DEL DISSENY, MUNTATGE, 
DESMUNTATGE I MANTENIMENT DEL PAVELLÓ DE CATALUNYA A LA FIRA 
SEAFOOD 2018 
 
S’adjunta al present plec, plànol del hall i de distribució de les empreses. 

Descripció general dels espais i distribució  

El Pavelló de Catalunya se situa en el Hall 7 del recinte ferial Brussel Expo i consisteix en 
un espai a tres carrers (7-1433 sobre plànol), de 126m2 (21x6m), en la que s’hauran 
d’ubicar un total de  

4 espais de 15 m² aprox  

6 espais de 10 m2 aprox  

1 espai de 6 m2 per a Prodeca/punt d’internet/punt d’aigua 

Zonificació del Pavelló de Catalunya 

A continuació es passen a definir les característiques que han de complir les diferents 
zones que conformen el Pavelló de Catalunya. 

El Pavelló de Catalunya es composarà de les següents zones: 

A. Espais per els estands d’expositors, on duran a terme la seva funció comercial 

Alguns d’aquests espais pot ser que necessitin uns requeriments específics. En aquest 
cas s’haurà d’adaptar qualsevol variació del requeriments que pugui demanar PRODECA. 

Les empreses sota el pavelló de Catalunya han de donar totes a façana exterior, als 
passadissos propis de fira. Es reservaran les cantonades per a les empreses i aquestes 
han de ser obertes, sense cap element constructiu que dificulti la visió de l’interior de 
l’espai. 

B. Espai per a Prodeca, punt de connexió internet i punt d’aigua 

Aquest espai ha d’incloure una zona d’ús exclusiu per a Prodeca, amb tots els 
requeriments que es defineixen posteriorment. No esta permès ubicar-ne els espais 
Prodeca o zones comunes en cantonada. 

La connexió Internet és d’ús privatiu per a totes les empreses expositores sota el 
paraigua de Catalunya i ha de situar-se en un punt amb accés comú per a totes elles. En 
aquesta fira, s’integrarà a la zona Prodeca. 
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El punt d’aigua és d’ús privatiu per a totes les empreses expositores sota el paraigua de 
Catalunya i ha de situar-se en un espai amb accés comú per a totes elles. Sempre que 
sigui possible, tindrà la seva pròpia ubicació; no és imprescindible que estigui al costat de 
la zona Prodeca. 

PRESCRIPCIONS OBLIGATÒRIES NO SUBJECTES A VALORACIÓ 

Respecte a la imatge general del Pavelló 

a) El projecte haurà d’incorporar la senyalització de CATALUNYA en alçada i fins a la 
màxima altura permesa pel recinte firal, conforme al disseny gràfic que facilitarà Prodeca 
per a tal efecte  

b) Se’n supervisarà en tot moment la correcta aplicació en totes les estructures en 
alçada. Si el projecte presenta una proposta d’alçada superior a la màxima permesa i 
inclou costos, aquests aniran a càrrec de l’adjudicatari.  

c) CATALUNYA es posarà en els idiomes que faci falta, segons indicació de Prodeca. 

d) La superfície o estructura que contingui la paraula CATALUNYA es repetirà tantes 
vegades com faci falta i, com a mínim, una vegada sobre cada illa o espai. En cas d’un 
espai de grans dimensions o llargària s’hauran de repetir tantes vegades com sigui 
necessari per a garantir una correcta senyalització. 

e) Si es col·loquen estructures, i sempre que no hi hagi impediment per normativa firal, 
aquestes tindran una llargada no inferior a 5m i una alçada de 1,8-2m; també han de ser 
prou rígides per a què no es deformin. 

f) Important: atesa la ubicació dels espais del pavelló de Catalunya, s’ha de tenir molt 
en compte la normativa firal específica, perquè molt probablement l’alçada a la que es 
pugui arribar sigui més baixa que en la resta del Hall. 

g) L’emplaçament del grafisme ha de ser molt visible des de tots els sentits de 
circulació i tota la senyalització ha d’estar molt ben il·luminada, podent ser retro-
il·luminada. 

h) Imatge Corporativa i panells informatius 

i) El projecte haurà d’incorporar la imatge de marca Catalunya i la corporativa del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i de Prodeca. Prodeca 
proporcionarà els originals dels logotips, imatges i textos en un format i qualitat adequats 
per a ser reproduïts. 

j) L’empresa adjudicatària s’haurà de comprometre a aplicar, en el projecte presentat, 
les variacions i adaptacions necessàries per a adequar-lo a la imatge institucional. 
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k) En zones comunes i visibles hi ha d’haver plànols amb la ubicació de totes les 
empreses i altres elements que conformen el Pavelló. 

l) Tota la senyalització i el grafisme aniran degudament il·luminats.  

Respecte a la zona d’empreses 

Mobiliari i elements constructius: 

a) Els estands de les empreses es presentaran amb separacions laterals i amb 
magatzems independents.  

b) Els espais s’adaptaran més endavant, segons les necessitats finals dels expositors. 

c) Cada estand ha de disposar d’un moble tipus vitrina, a més d’altres superfícies on 
poder exposar el producte.  

Com a mínim un dels elements d’exposició es situarà en línia de façana i estarà protegit 
amb vidre. 

El projecte pot presentar un disseny amb prestatgeries en les parets dels estands, però 
ha de preveure que es puguin treure o que no es col·loquin en el cas que no siguin 
necessàries, pel que no poden formar part  dels elements constructius de l’estand.  

d) Es proporcionarà una taula i quatre cadires per a realitzar reunions de negocis per 
cada mòdul individual. En el cas d’espais de 15m2 es proporcionaran dos taules i vuit 
cadires. 

e) Aquests elements hauran de ser funcionals alhora que còmodes per desenvolupar 
la tasca comercial a la que van destinades. 

f) Les parets del fons de l’estand han de ser d’una alçada que permeti tenir la 
màxima privacitat als expositors. 

g) Les parets separadores laterals dels estands han de tenir una alçada no inferior a 
1,70m i s’aconsella no superior a 1,80m (a no ser que contingui elements identificadors 
que s’hagin de col·locar el més a munt possible per veure’ls de lluny). Aquest tancament 
ha d’arribar fins a la paret posterior.  

h) Els estands han de tenir un magatzem individual, tancat amb clau, amb 
prestatgeries, penja robes, endolls i paperera (amb reposició diària de bosses). 

i) El disseny haurà de tenir en compte les dimensions, volum i necessitats 
elèctriques i d’endolls de tots els aparells d’exposició i de dins de magatzem.  

j) L’espai haurà de tenir il·luminació específica per a cada expositor: per a la zona de 
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reunió i també per a la zona d’exposició, de manera que garanteixi la màxima visibilitat 
del producte exposat i de la imatge de l’empresa. S’han de preveure endolls a disposició 
dels expositors a la zona de reunió. 

k) Es demana un mostrador, de mínim 1m de façana, amb prestatgeries interiors, 
tancat amb clau i un sobre adequat per a l’atenció al públic, que pot ser de vidre, 
augmentant així l’espai per exposició de producte.  

l) També s’ha d’incloure un tamboret per a cada mostrador. 

Imatge dels estands 

m) Es requereix una imatge representativa del producte o de la pròpia empresa, 
retro-il·luminada amb una mida mínima d’ 1,5m2.  

n) Es requereix un logotip de cada empresa expositora de dimensió no inferior a 
50x50cm, que es col·locarà preferentment i com a mínim al mostrador. 

o) Si el mostrador és de color blanc, el logotip no podrà anar sobre vinil blanc, a no 
ser que agafi tot el frontal del mostrador. 

p) Si es col·loca en la paret i aquesta és blanca, o bé el logotip estarà emmarcat o bé 
sobre superfície rígida, però mai un vinil enganxat directament per evitar el contrast de 
blancs. 

q) El nom de les empreses es col·locarà en els separadors entre estands, el més a 
prop de la línia de carrer i a dreta i esquerra per tal que es vegi des dels diferents sentits 
de circulació.  

r) Els estands han d’incloure la numeració de l’illa i la sub-numeració de les 
empreses, per a poder identificar l’estand. Es col·locarà en ambdós sentits de circulació i 
el més a prop de la línia de carrer per a millor visibilitat. Les empreses licitadores hauran 
de presentar una proposta d’ubicació de la sub-numeració d’estands. 

s) La identificació amb el nom i el logotip de les empreses es repetirà tantes vegades 
com sigui necessari per tal que es vegi des dels diferents sentits de circulació (parets 
laterals, propera a façana | paret posterior, mostrador, etc.)  

t) En algun cas, és possible que s’hagi d’afegir logotip (o eslògan) corresponent a 
alguna associació sectorial, que l’empresa adjudicatària l’haurà d’integrar al disseny. 

u) Tot altre grafisme que s’hagi d’enganxar a les parets es presentarà en suport rígid 
i de qualitat.  
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v) Tota la senyalització i el grafisme aniran degudament il·luminats. Es valorarà molt 
positivament que tot grafisme, senyalització i retolació general sigui retro-il·luminat i ben 
integrat a l’estand. 

w) En el cas d’empreses que comparteixen estand, també hauran de compartir els 
espais destinats a les imatges gràfiques, a no ser que el projecte presenti solucions 
alternatives. Es tractarà específicament cada cas concret. 

Respecte a la zona de Prodeca, punt de connexió internet i punt d’aigua 

Hi haurà un espai de treball per a ús exclusiu de Prodeca i un punt d’internet que, si és 
possible, hauran d’estar ubicats de forma contigua i dissenyats com un conjunt 
harmonitzat, tot i la separació necessària entre els dos espais. 

L’espai Prodeca  

L’espai per a Prodeca ha de comptar amb els següents elements:  

• magatzem individual, tancat amb clau, i amb els següent mobiliari:  
 prestatgeries, penja-robes i endolls 
 nevera petita 
 cafetera (tipus Nespresso) i bullidor d’aigua, capsules de cafè, bosses de te i 

altres infusions, llet, sucre, edulcorant 
 estris cuina: gots, tasses, culleretes, plats, tovallons, coberts, etc. 
 subministrament d’ampolles d’aigua 
 cubell d’escombraries (amb bosses i reposició) 

• taula amb 4 cadires 
• taulell mostrador, d’uns 50cm d’amplada, amb prestatgeries i porta 
• pantalla de plasma o d’altres solucions multimèdia (difícilment aplicable en aquest 

cas) 
• paperera (amb bosses i reposició)  
• il·luminació específica per a la zona de reunió 
• endolls 
• l’espai PRODECA tindrà un grafisme propi i diferenciat i constarà dels següents 

elements, a més de tot el grafisme que s’ha indicat per a un estand individual: 
 logotips del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i de 

Prodeca 
 imatge gràfica complementària, que pot contenir algun logotip, marques del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, eslògans 
institucionals 

 cartell identificador amb informació de les empreses i productes inclosos a 
l’espai de productes destacats 
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Punt de connexió Internet 

Encara que no és imprescindible, si la disposició ho permet es col·locarà al costat de 
l’espai Prodeca, i haurà de tenir els següents elements: 

• connexió a Internet per cable 
•  1 ordinador, impressora de color/fotocopiadora/escàner i material fungible 
•  superfície adequada per a col·locar l’aparell 
•  seient adequat a la superfície de treball 

 
Punt d’aigua 

El punt d’aigua és d’ús privatiu per a totes les empreses expositores sota el paraigua de 
Catalunya i ha de situar-se en un espai amb accés comú per a totes elles. Sempre que 
sigui possible, tindrà la seva pròpia ubicació; no és imprescindible que estigui al costat de 
la zona Prodeca. 

Els estris que ha de disposar el punt d’aigua, com a mínim, són:  
 
 aigüera (connexió i desaigua) 
 superfície de treball i prestatgeries a les parets 
 endolls 
 nevera petita 
 cafetera (tipus Nespresso) i bullidor d’aigua, capsules de cafè, bosses de te i altres 

infusions, llet, sucre, edulcorant, en quantitat suficient per a tots els expositors i 
durant tota la fira 

 estris cuina: gots, tasses, culleretes, plats, tovallons, coberts, etc. 
 subministrament d’aigua per la cafetera 
 cubell d’escombraries (amb bosses i reposició)  
 estris de neteja, escombra, cubell i pal de fregar 
 farmaciola de primers auxilis 
 rètol informatiu a l’exterior 

Grafisme espais Prodeca i internet 

S’ha de presentar proposta de disseny gràfic de tot l’espai, que contindrà com a mínim 
els logos institucionals, la imatge de marca i el plànol de distribució de les empreses. 
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CRITERIS D’ADJUDICACIO  
 
Les diferents solucions adoptades pels licitadors en la seva oferta tècnica seran valorades 
segons els criteris definits al present plec i al plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
LA VALORACIÓ DELS 49 PUNTS QUE CORRESPONEN A LA PART TÈCNICA D’AQUEST 
CONCURS ES REALITZARÀ MITJANÇANT ELS SEGUENTS APARTATS i SUB-APARTATS. 
 
PRESCRIPCIONS Punts 
   
   
1. Imatge, distribució i grafisme general del pavelló  16 
 
1.A Presentació del projecte 
1.B Imatge i distribució general del pavelló    

 
 

 
3 
8 

1.C Grafisme general, panells informatius  5 

   
   
2. Zona d’empreses  24 
 
2.A Elements generals i parets de separació 
 

 
 
 

 
3 

2.B Mobiliari, elements d’exposició i criteris ambientals                               9 

2.B.a) moble expositor i prestatgeries d’ exposició de producte  5  

2.B.b) mostrador  2  
2.B.c) il·luminació  2  
   
2.C. Grafisme de les empreses                                    12 
2.C.a) imatge  5  
2.C.b) nom  2  
2.C.c) numeració  2  
2.C.d) logotip  3  
 
 

  
 

3. Millores   
3.A TV 1 1 
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4. Espai Prodeca, punt internet 

  
6 

   
4.A distribució espai Prodeca i internet   1,5 
4.B mobiliari espai Prodeca  
4.C mobiliari punt internet 
4.D grafisme espais Prodeca i internet 

 1,5 
1 
2 

   
 
   
5. Criteris ambientals i mesures d’estalvi energètic  2 
   
5.A Criteris ambientals  1  
5.B Mesures d’estalvi energètic i en il·luminació  1  
   
 
1. Imatge, distribució i grafisme general del pavelló   16 punts 

1.A Presentació del projecte      3 punts 

Es valorarà la presentació en el projecte de tantes perspectives en 3D com zones 
demanades i la qualitat i detall de les mateixes. També es valorarà l’aportació i del detall 
de les plantes i els alçats amb el màxim número de cotes per a què ajudin a explicar les 
peculiaritats que tinguin tots els espais, mobiliari i elements constructius del Pavelló.  

1.B Imatge general i distribució del Pavelló   8 punts 

Es valorarà la coherència i equilibri de la distribució general, així com la imatge uniforme 
i de continuïtat del conjunt. 

La imatge general del pavelló ha de representar fidelment la proposta del licitant per a la 
integració de les diferents zones que formen el Pavelló de Catalunya. Aquest conjunt ha 
de recollir totes les necessitats, creant un espai harmònic de tal manera que les diferents 
zones i elements quedin integrats però alhora mantinguin la personalitat pròpia i el caire 
diferencial que els identifica.  

1.C Grafisme general i panells informatius    5 punts 

Es valorarà la forma, ubicació, solucions d’il·luminació, mida, orientació, visibilitat i la 
coherència amb el conjunt de la zona d’exposició de les estructures que incloguin la 
paraula CATALUNYA.  
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Es valorarà també la correcta aplicació de la imatge de Marca i la seva adaptació a les 
estructures en alçada, així com la integració de la imatge de marca respecte del conjunt 
del Pavelló de Catalunya. 

Imatge Corporativa i panells informatius 

Es valorarà la bona visibilitat de lluny i des dels diferents passadissos de la marca 
Catalunya, així com la seva correcta aplicació i il·luminació. 

Es valorarà el suport, mida, col.locació dins del pavelló i il.luminació dels panells 
informatius del Pavelló de Catalunya. 

2. Zona d’empreses                                                               24 punts 

Els elements d’exposició, de mobiliari i gràfics que es descriuran a continuació 
corresponen a un estand individual i hauran d’augmentar proporcionalment segons 
l’espai contractat, sempre que no es digui el contrari.  

Les empreses podran decorar el seu espai lliurament, sempre i quan es mantinguin els 
elements que contenen gràfics, segons el disseny presentat a concurs: taulell, imatge 
gràfica, logotip, nom d’empresa i número d’estand. 

2.A Elements generals i parets de separació    3 punts 

Es valorarà que els materials, colors i imatge han de ser representatius del sector, i en 
aquest punt es recomana consultar la imatge de la marca Catalunya amb paleta de colors 
per sectors que trobareu adjunt a aquesta licitació. 

Cal que els materials siguin de qualitat i el disseny s’adeqüi al producte que s’hi 
exposarà. 

Es procurarà  que els espais d’exposició tinguin prou obertura al passadís, que el disseny 
convidi al visitant a entrar.  

Es valorarà especialment l’obertura d’espais, el material, disseny i tractament de les 
parets separadores, laterals i de fons de l’estand, i la adaptació als colors representatius 
del sector.  

També es valorarà  que el disseny aporti llum i frescor, destaqui el producte que s’hi 
exposa i aporti el màxim impacte en el grafisme de les empreses i dels seus productes.     

2.B Mobiliari i elements d’exposició          9 punts 

Es valoren les categories que es detallen a continuació segons criteris de qualitat dels 
materials i adequació del mobiliari a la tipologia de producte, així com la seva correcta 
il·luminació. 
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Mobiliari bàsic      

2.B.a) moble expositor i prestatgeries d’exposició de producte      
             5 punts 

En cada estand s’ha de disposar d’un moble tipus vitrina tancada amb clau i altres 
superfícies on poder exposar el producte. 

Com a mínim un d’aquests elements d’exposició es situarà en línia de façana i estarà 
protegit amb vidre. 

El projecte pot presentar un disseny amb prestatgeries en les parets dels estands, però 
ha de preveure que es puguin treure o que no es col·loquin en el cas que no siguin 
necessàries (que no formin part dels elements constructius).  

Es valorarà la funcionalitat, mesura i disposició dins així com la major superfície 
d’exposició prevista.  

2.B.b) mostrador i tamboret      2 punts 

Es valorarà el disseny, originalitat i funcionalitat del mostrador. També es valorarà l’espai 
destinat a emmagatzematge interior i possible integració de vitrina expositora.  

 
2.B.c) il·luminació       2 punts 

La il·luminació serà adequada i suficient en tot l’espai,  i es valorarà les solucions 
aportades per la zona de reunions i, sobretot, en els espais i elements per a exposar 
producte 

Es valorarà especialment la utilització de llums LED. 

2.C Grafisme de les empreses               12 punts 

Es valoraran els següents apartats:  

2.C.a) Imatge d’empresa o producte    5 punts 

Es valorarà especialment la seva dimensió, la bona ubicació que permeti una millor 
visual,  la il·luminació específica i els materials en que es realitzi així com la tècnica de 
retro-il.luminació escollida. 

2.C.b) Nom de l’empresa o nom comercial   2 punts 

Es valorarà molt positivament que la col·locació del nom de l’empres estigui ben 
integrada a l’estand i sigui retro-il·luminat. 
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També es valorarà el número de repeticions d’aquest element (en paret posterior, 
mostrador, etc.) 

2.C.c) Numeració       2 punts 

Es valorarà molt positivament que la col·locació de la numeració l’empresa estigui ben 
integrada a l’estand i sigui retro-il·luminat. 

També es valorarà el número de repeticions d’aquest element (en paret posterior, 
mostrador, etc.) 

2.C.d) Logotip d’empresa      3 punts 

Es valorarà el número de repeticions d’aquest element  que permetin  que es vegi des 
dels diferents sentits de circulació (parets laterals, propera a façana, paret posterior, 
mostrador, etc.)  

Es valorarà la il·luminació o retro-il·luminació d’aquest element. 

3. Millores         1 punt  

3.A TV         1 punt 

Es valorarà com a millora la instal·lació d’una TV plana (tipus Plasma, LED o similar) apta 
per a reproduir vídeos i imatges, d’unes mides compreses entre les 37 i 42 polzades per 
cadascuna de les empreses expositores. 

4.  Espai per a Prodeca i punt internet internet   6 punts 

4.A Distribució espai Prodeca i punt internet  1,5 punts 

Es valorarà la bona distribució de l’espai, així com el tractament específic de la zona. 

4.B Mobiliari espai Prodeca i punt de café   1,5 punts 

Es valorarà la qualitat dels materials emprats, així com la disposició dels mateixos a 
l’estand. 

4.C Mobiliari punt internet      1 punt 

Es valorarà la idoneïtat del mobiliari per l’espai de treball. 

4.D Grafisme espais Prodeca i internet   2 punts 

Es valorarà l’originalitat en la proposta gràfica, la claredat dels cartells indicatius així com 
la seva ubicació dins de l’espai.  
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5. Criteris ambientals i mesures d’estalvi energètic  2 punts 

5.A Criteris ambientals       1 punt 

Es valorarà utilitzar materials reciclats, o bé, en cas de fusta, provinent de gestions 
forestals sostenibles, per a la fabricació del mobiliaris, parets i d’altres elements de 
l’estand. 

Les empreses licitadores hauran de presentar, dintre de la seva oferta tècnica, i en cas 
de materials reciclats, el certificat del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, de 
l’Àngel Blau, o bé una justificació del contingut de material reciclat, i, en el cas de la 
fusta, la certificació FSC o PEFC, o bé acreditació documental que la fusta prové d’una 
gestió forestal sostenible. 

5.B Mesures d’estalvi energètic en il·luminació   1 punt 

Es valorarà l’ús de tecnologia LED per a la il·luminació d’estands i espais tancats. En cas 
d’il·luminar amb LED s’haurà d’aportar el certificat del fabricant. 

D’altra banda també es valorarà la adequació de la intensitat d’il·luminació a l’ús i 
necessitat dels espais. L’empresa licitant haurà de plantejar projectes que recullin 
diferents necessitats per als diferents espais. 
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Annex I. “Zona vídeo-vigilada” 
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