
 
  
  
  

Plec de prescripcions tècniques: Disseny, construcció, muntatge i desmuntatge i 
supervisió dels estands de la Generalitat de Catalunya a determinats salons durant 
l’any 2018 
 
 
Objecte 
 
Contractació del disseny, construcció, muntatge i desmuntatge, i supervisió de l’estand de 
la Generalitat de Catalunya als salons següents: 
 
 
Saló Data Lloc 

Saló Internacional de la Logística 
http://www.silbcn.com/es/index.html 5 - 7 de juny de 2018 

Recinte firal de 
Montjuïc  
Barcelona 

Saló Nàutic Internacional de Barcelona 
http://www.salonnautico.com/ca/home  10-14 d'octubre de 2018 Port Vell 

Barcelona 

Barcelona Meeting Point 
http://www.bmpsa.com/ca-es 25 - 28 d'octubre de 2018 

Recinte firal  
de Montjuïc 
Barcelona 

 
SCEWC + Smart Mobility World Congress 
http://www.smartcityexpo.com/ 
http://www.smartmobilitycongress.com/en/ 

13–15 de novembre de 
2018 

Recinte firal  
de Gran Via  
Barcelona 

iWater 
http://www.iwaterbarcelona.com  

13–15 de novembre de 
2018 

Recinte firal  
de Gran Via  
Barcelona 

 
 
Termini d’execució 
 
La durada d’aquest contracte serà des de la data de formalització del contracte fins el 31 
de desembre de 2018. 
 
 
Prescripcions tècniques 
 
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 servei de 
disseny, construcció, muntatge, desmuntatge, i supervisió de l’estand de la Generalitat de 
Catalunya en cada un dels salons enumerats. Aquest plec, constitueix, juntament amb el 
plec de clàusules particulars, la normativa d’obligat compliment del contracte. 
 
 

http://www.silbcn.com/es/index.html
http://www.salonnautico.com/ca/home
http://www.bmpsa.com/ca-es
http://www.smartcityexpo.com/
http://www.smartmobilitycongress.com/en/
http://www.iwaterbarcelona.com/


Direcció dels treballs 
 
Les tasques de supervisió i comprovació de la correcta realització del servei aniran a 
càrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat, a través del seu Gabinet Tècnic, i de 
l’Institut Català del Sòl, els quals establiran les mesures de control que considerin 
pertinents per obtenir una prestació eficaç dels treballs contractats. 
 
Descripció dels treballs 
 
Els treballs objecte d’aquest contracte consisteixen en els següents: 
 
1. Disseny i projecte tècnic dels estands 
 
Vegeu annex 1: condicions del projecte 
 

− Disseny arquitectònic i projecte tècnic dels estands. 
 
En el cas concret de l’estand per al saló Smart City Expo World Congress 2018, el 
projecte ha d’incloure també la proposta per a la possible ampliació amb empreses 
emergents del sector, que s’explica amb detall a l’annex 1 d’aquest plec. 
 

− Disseny de la gràfica que, d'acord amb el projecte tècnic, sigui necessària per 
tal d'il·lustrar els continguts de cada un dels estands (plafons, retolació, etc.). 
Els continguts (textos, fotografies, plànols, etc.) seran aportats pel 
Departament i l'empresa adjudicatària els haurà de treballar i adaptar a la 
gràfica. 

 
− Maquetació d'aquesta producció gràfica que s'ha dissenyat. 

 
En el cas concret de l’estand per al saló Smart City Expo World Congress 2018, la 
possible ampliació amb empreses emergents del sector generarà la necessitat de 
dissenyar aquesta ampliació, i aquest disseny forma part d’aquest contracte, atès que hi 
ha d’haver un disseny global per a tot l’estand. 
 
Per contra, la producció, construcció i instal·lació de tots els elements que conformen 
l’ampliació i dels elements gràfics propis d’aquestes empreses i dels seus espais (cartell, 
pòster, etc.) queden fora d’aquest plec i les empreses i organismes directament vinculats 
amb l’ampliació s’encarregaran de la seva contractació. Per més informació, consulteu 
l’annex 1. 
 
Construcció, producció, instal·lació, transport i emmagatzematge 
 

a) Construcció i instal·lació dels diferents elements que formin cada un dels estands, 
d’acord amb el projecte tècnic: tarimes, rampes, parets, mostradors, recobriment 
de columnes, paviments, moqueta o sòl (amb imatges –fotografies, mapes, etc. en 
els casos en què es determini), segons el projecte tècnic, sòcols, carpa (estand en 
el Saló Nàutic Internacional) i tots els elements constructius complementaris 
segons el projecte de disseny. 

 
 
 



 
  
  
  

En el procés de construcció cal preveure tant la construcció dels elements propis que 
necessiti cada estand d’acord amb les seves necessitats específiques, com que alguns 
elements puguin reaprofitar-se i ser usats en més d’un estand sempre que això no afecti 
les característiques pròpies de cap estand ni signifiqui una limitació. 
 

b) Instal·lació de tot el sistema elèctric i dels elements necessaris per a la correcta 
il·luminació de tots els estands, també d’acord amb el projecte: bases d’endolls, 
escomeses, cablejat, llums, etc. També s’inclou la contractació i instal·lació del 
quadre elèctric i la contractació de la potència elèctrica a cada estand. 

 
Cal tenir en compte que aquests elements s’han de poder reutilitzar en tots els salons 
previstos. 
 

c) Transport de material, maquetes i/o altres elements expositius des dels punts on 
es troben emmagatzemats fins als estands i retorn als llocs d’origen un cop acabat 
cada un dels salons, o bé, si s’escau, emmagatzematge de les maquetes i del 
material que es decideixi que cal guardar durant els períodes entre els salons.  

 
L’Institut Català del Sòl posarà, a disposició de l’empresa adjudicatària, els seus 
magatzems. 
 

d) Col·locació dels elements que el Departament consideri necessari incorporar a un 
o a més d’un dels estands. Un cop acabi cada un dels salons, retirada d’aquests 
elements i el seu transport als llocs que s’indiquin. L’empresa ha de supervisar 
tant la retirada com el transport de manera que es garanteixi la integritat dels 
elements. 

 
e) Lloguer del mobiliari necessari tant per a l’estand com per als possibles actes que 

s’hi facin: taules, cadires, tamborets, penjadors, taules tipus bolet, etc. per a cada 
un dels estands.  

 
f) Elaboració i producció de les arts finals de tots els elements gràfics (plafons, etc.) 

d’acord amb el projecte tècnic aprovat. 
 

g) Elaboració i producció dels vinils necessaris per a la correcta retolació dels 
estands i de la carpa. 

 
h) Un cop acabi cada saló, desmuntatge, recollida, embalatge i emmagatzematge 

dels elements que es decideixi que s’han de conservar per als estands dels salons 
posteriors.  

 
L’Institut Català del Sòl posarà, a disposició de l’empresa adjudicatària, els seus 
magatzems. 
 
En aquest apartat cal tenir en compte que aquest plec no inclou les tasques de 
construcció, producció, mobiliari, muntatge i desmuntatge, vinculades amb la possible 
ampliació de l’estand al saló Smart City Expo World Congress, tal i com s’explica a 
l’annex 1. En cas que aquesta ampliació finalment es faci, les despeses generades per la 
seva construcció seran contractades per les empreses i organismes directament vinculats 
amb l’ampliació.  
 
 



2. Audiovisuals 
 

a)  Lloguer de l’equipament audiovisual que el projecte constructiu proposat 
consideri necessari per a cada estand: video wall (pantalla de leds), pantalles 
de plasma, pantalles tàctils, lectors de dvd, tauletes tàctils, ordinador portàtil 
per al taulell d’atenció al públic, altres ordinadors portàtils o de torre, etc., 
d’acord amb el projecte tècnic de cada estand. Les pantalles han de ser grans 
i cal incloure’n alguna de tàctil. 

 
El projecte ha d'incloure una proposta detallada de l'equipament audiovisual mínim que 
es proposa per a cada estand. Cal indicar: 
 

- nombre de pantalles, ordinadors, portàtils, tauletes, etc. 
- mides de cada element 
- model i característiques de les pantalles, ordinadors, portàtils i 

tauletes. 
 
L’Institut Català del Sòl posarà, a disposició de l’empresa adjudicatària, els seus 
magatzems. 
 

b)  Elaboració i producció de materials audiovisuals a partir de materials ja 
existents (fotografies, mapes, vídeos, etc.) que proporcionarà el Gabinet 
Tècnic. 

 
c)  Megafonia en els estand que s’especifiqui en l’annex 1, que ha d’incloure, com 

a mínim, el lloguer, la instal·lació i la retirada dels elements següents: 
 

- dos micròfons inal·làmbrics 
- un micròfon de diadema 
- 2 altaveus amplificats 
- una taula de mescles 
- cablejat, receptors sense fils per als micròfons 
- personal tècnic a l’estand quan hi hagi conferències 

 
Cal tenir en compte, quan es faci el projecte constructiu que els altaveus han de quedar 
separats de l’espai on estarà el ponent per evitar acoblaments. 
 
En aquest apartat cal tenir en compte que aquest plec no inclou els equipaments 
audiovisuals que sorgeixin de la possible ampliació de l’estand al saló Smart City Expo 
World Congress, tal i com s’explica a l’annex 1. En cas que aquesta ampliació finalment 
es faci, els elements audiovisuals que es requereixin seran contractats per les empreses 
o organismes directament vinculats a l’ampliació. 
 
3. Coordinació i supervisió 
 
a) Direcció del muntatge i desmuntatge dels estands. Supervisió del bon funcionament 

dels estands durant els dies que durin tots els salons. 
 
En el cas que algun element o instal·lació de l’estand s’avariï o pateixi algun desperfecte 
durant el desenvolupament de qualsevol dels salons, l’empresa adjudicatària ha de fer-se 
càrrec d’executar-ne la reparació, canvi, o restitució de manera immediata. El cost de la 
reparació, canvi o restitució queda inclòs en el pressupost d’aquest contracte. 



 
  
  
  

 
b) Transport i muntatge de tots els elements gràfics a cada un dels estands. 
 
En aquest apartat cal tenir en compte que aquest plec no inclou les tasques de transport i 
muntatge vinculades amb la possible ampliació de l’estand al saló Smart City Expo World 
Congress, tal i com s’explicita a l’annex 1. En cas que aquesta ampliació finalment es 
faci, el transport, muntatge i desmuntatge seran contractats per les empreses o 
organismes  directament relacionats amb l’ampliació. 
 
 
Pressupost màxim 
 
El pressupost màxim és de 175.000 euros (CENT SETANTA-CINC MIL) sense l’IVA i 
s’ha de presentar desglossat de la manera següent: 
 

- Disseny i projecte tècnic de tots els estands. 
 

- Construcció, producció, instal·lació i transport de tots els elements constitutius 
dels estands. 

 
- Disseny i maquetació de tota la gràfica dels estands. 

 
- Coordinació i direcció del muntatge i del desmuntatge de l’estand en cada un dels 

salons; supervisió del bon funcionament dels estands durant els salons. 
 

- Producció de la gràfica dels estands: arts finals, producció dels materials i 
transport als salons. 

 
- Lloguer dels equipaments audiovisuals i de megafonia necessaris per a cada 

estand d’acord amb el projecte constructiu. 
 

- L’elaboració i producció de materials audiovisuals a partir de materials que 
proporcionarà el Gabinet Tècnic. 

 
- Paviments i construcció de tots els elements constitutius dels estands, pintura i 

elaboració, producció i col·locació dels vinils necessaris per a la correcta retolació 
dels estands.  

 
- Lloguer de la carpa. 

 
- Instal·lació elèctrica dels estands amb els corresponents elements d’il·luminació. 

 
- Diversos (per a cada un dels estands):  

 
- cànon de muntatge 
- cànon de residus 
- neteja prèvia al lliurament de l’estand 
- contractació del quadre elèctric i de la potència elèctrica 
- retirada de runa un cop acabi cada saló 
- lloguer de mobiliari 
- transport dels elements que s’indiquin 



- supervisió de la col·locació dels elements que es decideixi que han d’anar a 
cada un dels estands 

- emmagatzematge dels elements que es decideixi conservar durant els 
períodes entre els salons 

- reparació, canvi, o restitució de qualsevol element o instal·lació que s’avariï o 
pateixi qualsevol desperfecte 

- imprevistos. 
 
Pagament 
 
L’Institut Català del Sòl abonarà: 
 

− el 40% de l’import total, prèvia presentació de factura per part de l’empresa 
adjudicatària i la certificació dels representants de l’Administració encarregats 
de la supervisió del servei acreditant que la feina encomanada s’ha realitzat a 
total satisfacció, a l’acabament del Saló Internacional de la Logística.  

 
− el 30% de l’import total, prèvia presentació de factura per part de l’empresa 

adjudicatària i la certificació dels representants de l’Administració encarregats 
de la supervisió del servei acreditant que la feina encomanada s’ha realitzat a 
total satisfacció, a l’acabament del Barcelona Meeting Point. 

 
− El 30% de l’import total, prèvia presentació de factura per part de l’empresa 

adjudicatària i la certificació dels representants de l’Administració encarregats 
de la supervisió del servei acreditant que la feina encomanada s’ha realitzat a 
total satisfacció, a l’acabament del darrer saló que es faci. 

 
 
 
El cap del Gabinet de Direcció 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carles Moliner i Bernabé 
 



 
  
  
  

 
 
Annex 1: Brífing del projecte  
 
 
Superfície dels estands 
 

 Superfície estand 
Saló Internacional de la Logística 120 m2  
Saló Nàutic Internacional de Barcelona 96 m2    
Barcelona Meeting Point 120 m2 
Smart City Expo World Congress i SMWC 250 m2 
iWater 20 m2 

 
 
Condicions del disseny 
 

1. El disseny i la proposta constructiva han de partir de la premissa bàsica que els 
estands, a més de ser un espai on exposar les accions i projectes del 
Departament i les seves empreses, també han de funcionar com a punt per fer 
trobades, reunions, presentacions i exposicions. Per tant, cal crear espais 
polivalents que puguin ser utilitzats amb aquestes finalitats de manera alternativa. 

 
Igualment, el disseny dels estands ha de tenir un component marcadament visual, cosa 
que s'ha de tenir en compte per al disseny de la gràfica: poc text, fotografies grans i 
grafisme visualment atractiu, i trobar la millor manera perquè els visitants puguin veure 
els continguts exposats de manera còmoda. 
 
És imprescindible que el projecte inclogui una explicació de la línia gràfica que es 
proposa, amb la tipografia i la paleta de colors, i amb un exemple simulat de com serà la 
gràfica a més de la simulació de com s'ubicarà la gràfica en els estands. 
 

2. Atès que encara no es disposa de les ubicacions definitives de cada estand ni de 
les mides i formes concretes, la proposta constructiva ha d’incloure l’adaptació de 
cada proposta a diferents formes: estand rectangular, estand en forma d’illa, 
estand amb altres estands en contacte, etc. Cada una d’aquestes possibles 
adaptacions s’ha de mostrar: 

 
− en alçat 
− en planta 
− en format tridimensional, de manera que es vegi clarament com quedarà. 

 
L’empresa adjudicatària haurà de presentar, un cop se sàpiguen les mides i formes finals 
de cada espai en cada saló, l’adaptació de la proposta igualment en alçat, en planta i en 
format tridimensional, amb totes les mides especificades.   
 
3. A l’hora de dissenyar l’estand cal tenir en compte criteris ambientals segons les 

recomanacions de la Guia de prevenció i reciclatge de residus de les fires de 
Catalunya, que es pot consultar en l’enllaç següent: 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/centre_catala_del_r
eciclatge__ccr/guia_prm_fires_6.pdf 

 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/centre_catala_del_reciclatge__ccr/guia_prm_fires_6.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/centre_catala_del_reciclatge__ccr/guia_prm_fires_6.pdf


4. També es valorarà que els materials constructius que conformin l’estructura de 
l’estand siguin materials eficients en recursos i que tinguin etiqueta ambiental, que en 
garanteixi el respecte ambiental. 

 
Elements que hi ha d’haver a tots els estands 
 

o Espai d’atenció al públic amb taulell i un mínim de 3 tamborets amb respatller. 
En aquest espai hi haurà connexió Internet, cable o Wi-Fi, (serveis contractats 
directament per la Generalitat). El taulell ha de tenir elements que es puguin 
tancar per poder guardar-hi l’ordinador portàtil (que ha d’aportar l’empresa 
adjudicatària) i objectes personals de les persones que hi estiguin atenent el 
públic. 

 
o Magatzem o instal·lació similar que es pugui tancar i que sigui suficientment 

gran per: 
 

− contenir el quadre elèctric i altres elements necessaris per a l’estand que no 
puguin estar a la vista del públic; aquests elements, per seguretat, han de 
quedar aïllats de manera que no hi tingui accés el personal que estigui a 
l’estand; 

− dipositar material (tríptics, etc.) que s’ha de donar al públic i guardar objectes; 
− contenir prestatges (aportats per l’empresa adjudicatària) per poder col·locar 

de manera ordenada les caixes de material; 
− contenir un penja-robes (aportat per l’empresa adjudicatària) per dipositar, 

amb comoditat, abrics i bosses; 
− contenir un espai per a tenir-hi, amb comoditat, una cafetera amb el seu 

equipament (llogada per la Generalitat de Catalunya); 
− contenir una paperera (aportada per l’empresa adjudicatària). 

 
o Espai o espais polivalents que puguin ser utilitzats per: 

 
− fer trobades i reunions de petit format; aquest espai ha d’estar equipat amb 

taula i cadires i pot tenir alguna mena de tancament; també ha de tenir punts 
per endollar; 

− fer presentacions o tallers amb públic: aquest espai ha de poder tenir, quan 
sigui necessari, cadires, faristol, ordinador portàtil i pantalla (tot aportat per 
l’empresa adjudicatària). Quan no hi hagi actes, cal que es pugui reconvertir 
en espai expositiu o de reunió. Per tant, la pantalla s'ha de poder connectar a 
l'ordinador quan es faci alguna exposició i, quan no, ha de poder connectar-se 
a algun dispositiu per passar vídeos. 

 
o Elements (arquitectònics o independents) que permetin posar a disposició del 

públic materials com tríptics, etc. de manera que els visitants els puguin fullejar i 
agafar. Aquests elements no tenen perquè trobar-se necessàriament prop del 
taulell, sinó que poden estar escampats per tot l’estand. 

 
o Elements constructius on disposar la gràfica explicativa de les accions i 

projectes del Departament i les seves empreses. 
 

 
 
 



 
  
  
  

o Equipament audiovisual mínim per a cada estand: 
 

− 1 ordinador portàtil per al taulell 
− 1 pantalla + dispositiu per mostrar vídeos 
− 1 ordinador portàtil per a l’espai de conferències 
− 1 pantalla + dispositiu per mostrar vídeos a l’espai de conferències 
− 1 pantalla tàctil (si el contingut de l’estand ho requereix) 
− 1 videowall (si la proposta constructiva l’inclou) 

 
En cas de que sigui necessària la compra d’algun d’aquest elements comuns l’Institut 
Català del Sòl posarà, a disposició de l’empresa adjudicatària, els seus magatzems per 
dipositar-hi aquest materials per tal que puguin ser  reutilitzats per a futures edicions. 
 
Especificacions concretes per a cada saló 
 
Cal tenir en compte que el Departament de Territori i Sostenibilitat i les seves empreses 
tracten temàtiques molt diverses, tal i com demostra la llista d’empreses que en formen 
part i que participen en els diferents salons: 
 

− Institut Català del Sòl 
− Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
− Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 
− Ports de la Generalitat 
− Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques 

(CIMALSA) 
− Aeroports de Catalunya 
− Agència Catalana de l’Aigua 
− Agència de l’Habitatge de Catalunya 
− Agència de Residus de Catalunya 
− Servei Meteorològic de Catalunya 
− Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

 
Podeu accedir al web del Departament i de les seves empreses i organismes a 
http://territori.gencat.cat/ca/inici/  i veureu quins són els seus àmbits d'actuació. 
 
La multiplicitat de temes que són competència del Departament i de les seves empreses 
determina els continguts i la manera de presentar-los tenint en compte, a més, que 
segons la temàtica de cada saló, hi haurà continguts d’unes empreses o d’unes altres. 
 
Cal tenir en compte que en alguns estands hi participen també altres departaments de la 
Generalitat, amb les seves temàtiques. Per tant, el disseny ha de permetre reflectir 
aquesta macrodivisió temàtica. Després, cada bloc es subdividirà en continguts més 
concrets. 
 
 
Saló Internacional de la Logística (http://www.silbcn.com/es/index.html): 
 
Enguany tindrà lloc una edició especial amb motiu del 20è Aniversari (1988-2018). 
Aquesta fira s’ha consolidat com la Fira líder del Sud d’Europa i el Mediterrani en què tota 
la cadena logística hi està representada i s’ha convertit en un pont internacional de 
negocis entre Europa, Amèrica Llatina i el Mediterrani. 

http://territori.gencat.cat/ca/inici/
http://www.silbcn.com/es/index.html


En l'estand d'aquest saló hi ha prevista la participació de les empreses següents: Centrals 
i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques (CIMALSA), Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya, Ports de la Generalitat, Aeroports de Catalunya, Institut 
Català del Sòl i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
En aquest estand és important poder disposar d'un espai per a reunions comercials de 
petit format i un espai per fer presentacions i exposicions. 
 
A més de l'equipament audiovisual mínim que es demana per a cada saló (apartat 
Elements que hi ha d’haver a tots els estands d’aquest annex 1), cal preveure un 
video wall (pantalla de leds) i equip de megafonia durant tots els dies que duri el saló. 
 
Saló Nàutic Internacional de Barcelona (http://www.salonnautico.com/ca/home): 
 
És un dels més antics d'Europa i actualment és la principal trobada de la indústria nàutica 
esportiva i d'esbarjo a Espanya i un referent internacional. Presenta una gran oferta 
comercial en nàutica esportiva i d’esbarjo. 
 
Atès que es farà al Port Vell de Barcelona, és a dir, a l'aire lliure, cal incloure en l’oferta el 
lloguer i la instal·lació d’una carpa amb les característiques següents: 
 

− Retolació a la carpa en totes quatre parets exteriors 
− Obertura àmplia per tal que hi pugui accedir el públic de manera còmoda 
− Cal poder tancar la carpa de manera fàcil en cas de pluja o mal temps 
− Per tal que l’estand tingui claror si s’ha de tancar en algun moment per pluja, 

alguna de les “parets” de la carpa ha de ser transparent o tenir finestres 
simulades, és a dir, parts transparents que permetin l’entrada de la llum 

− Les característiques de la carpa i la seva instal·lació hauran de respectar la 
normativa que, en aquest tema, estableixi l’organització del Saló Nàutic 2017 

 
Igualment, per la naturalesa d’aquest estand, cal incloure en el disseny i pressupost que 
hi hagi imprès un mapa dels ports catalans (que proporcionarà la Generalitat de 
Catalunya) al terra de l’estand. 
 
Aquest estand a més de la presència del Departament de Territori i Sostenibilitat i de 
l'empresa Ports de la Generalitat, es compta amb la participació d'altres departaments i 
organismes de la Generalitat. Per tant, hi ha força personal d'aquests departaments per 
informar. És per això que l'espai d'atenció al públic ha de tenir un taulell prou gran per 
què hi càpiguen tots. 
 
És un estand en el qual es desenvolupen diverses activitats amb requeriments concrets: 
 

− Durant el cap de setmana, s’hi fan activitats infantils. Per tant, en el disseny cal 
preveure un espai central gran, i cal incloure el lloguer i transport de portar cadires 
i taules infantils (a càrrec de l’empresa adjudicatària) per tal que els monitors 
puguin fer els seus tallers. També cal posar un o dos endolls. 

 
− S’hi duu a terme una subhasta d’embarcacions abandonades, que se sol fer el 

divendres al migdia. Per tant, cal preveure la col·locació d’una taula llarga i 
cadires (per a les persones integrants de la mesa de contractació) i cadires (per al 
públic). Tot aquest mobiliari s’ha de dur el dia de la subhasta i retirar tan bon punt 
acabi. 

http://www.salonnautico.com/ca/home


 
  
  
  

 
− També s’hi fa alguna presentació i/o xerrada. Per tant, cal preveure la instal·lació 

en moments puntuals de l’equip de megafonia, cadires per al públic i alguna taula 
per al ponent. També cal preveure que, en la pantalla que hi hagi instal·lada per 
passar vídeos, s’hi pugui connectar un portàtil per a les presentacions. 

 
Atès que s’hi fan activitats molt diverses, cal preveure un magatzem prou gran per tal que 
hi càpiga tot el material i mobiliari que calgui guardar 
 
L'equipament audiovisual d'aquest saló es centra en el mínim que es demana per a cada 
estand (apartat Elements que hi ha d’haver a tots els estands d’aquest annex 1). 
Barcelona Meeting Point (http://www.bmpsa.com/ca-es ) 
 
És un saló immobiliari professional i internacional. Consta de tres parts diferenciades: el 
Sector Professional, el Sector Gran Públic i el Simposi Internacional. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat hi participa, mitjançant l'Institut Català del Sòl i 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge), amb un estand en el Sector Gran Públic. Cal tenir en compte que 
la funció principal d'aquest estand és atendre el públic de manera còmoda i 
personalitzada. Per tant, cal preveure: 
 

− Taulell amb 3 tamborets amb respatller i un ordinador portàtil (connexió Wi-Fi). 
− Taules i cadires (tant per al personal com per al públic) que permetin dialogar de 

manera còmoda i amb certa privacitat. Hi ha d’haver un mínim de 3 taules 
d’atenció al públic i cada taula disposarà d’un ordinador connectat a Internet per 
cable (aportats per la Generalitat). Hi ha d'haver cadires tant per al personal 
d'atenció al públic com perquè les persones visitants puguin seure mentre són 
ateses. 

− Una impressora  que haurà d’anar connectada als 3 ordinadors. La impressora és 
del tipus professional, d’unes mides aproximades de 670 x 670 x 760. 

− Un espai per fer trobades o reunions de petit format i de caràcter més 
professional.  

− Espai suficient al magatzem per disposar el material que es reparteix i, atès que hi 
haurà molt personal d’atenció al públic, prou espai per guardar els objectes 
personals (abrics, bosses, etc.) en el magatzem o en altres equipaments, que han 
de poder-se tancar amb clau. 

 
En aquest estand, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya aporta 3 ordinadors de torre i la 
impressora, que l'empresa adjudicatària haurà d'anar a buscar, instal·lar i després 
retornar. 
 
A més, cal preveure l'equipament audiovisual mínim que es demana per a cada estand 
(apartat Elements que hi ha d’haver a tots els estands d’aquest annex 1). 
 
 
Smart City Expo World Congress (http://www.smartcityexpo.com ) i Smart Mobility 
World Congress (http://www.smartmobilitycongress.com/en/) 
 
Enguany tindran lloc, en el mateix palau i de manera continuada, l’Smart City Expo World 
Congress i l’Smart Mobility World Congress. L’Smart City Expo World Congress és 
l'esdeveniment firal dedicat a mostrar els elements que tenen les ciutats a la seva 

http://www.bmpsa.com/ca-es
http://www.smartcityexpo.com/
http://www.smartmobilitycongress.com/en/


disposició per fer un entorn urbà més sostenible i eficient. L’Smart Mobility World 
Congress reuneix experts multisectorials i professionals de la indústria. 
 
Tots dos esdeveniments tenen tres sectors: 
 

− Congrés amb ponents d’alt nivell 
− Part expositiva amb estands 
− Activitats paral·leles 

 
En aquest cas, la Generalitat de Catalunya disposarà d’un únic estand que cobrirà els dos 
salons. En aquest estand participen totes les empreses del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, conjuntament amb la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i 
Societat Digital (Departament de la Presidència) i ACCIÓ (Departament d’Empresa i 
Coneixement). 
 
Hi tenen molta importància les pantalles, les tauletes tàctils i a d'altres aparells electrònics 
concrets per a fer demostracions de les actuacions de cada empresa en el seu marc 
competencial. Algunes de les pantalles han de ser tàctils. Igualment cal preveure 
elements gràfics que complementin el que es mostra a les pantalles. 
 
Atès que els elements audiovisuals, les presentacions i tot el que fa referència a la 
imatge, és fonamental en aquest estand, cal incloure també en l’oferta la presència 
continuada, tant durant el muntatge com durant els dies del saló, d’una persona 
encarregada de supervisar el funcionament correcte d’aquests elements audiovisuals i 
informàtics, i de solucionar qualsevol problema. 
 
A part de l'equipament audiovisual mínim que es demana per a cada saló (apartat 3 de 
l'annex 1), cal preveure també: 
 

− Un element audiovisual potent (tipus video wall ) que funcioni com  a reclam 
− un mínim de deu tauletes tàctils 
− un mínim de cinc ordinadors (portàtils i/o de torre). 
− Equip de megafonia i personal durant tots els dies del saló, d’acord amb el que 

indica l’apartat c) de l’apartat 2. Audiovisuals 
 
Cal preveure algun tipus de subjecció per a les tauletes tàctils que, alhora que garanteixi 
que ningú no se les pugui endur, encaixi amb la línia gràfica i expositiva, i permeti posar 
les tauletes verticals o horitzontals, segons es vulgui. 
 
Pel que fa a la distribució dels espais, cal preveure: 
 

− Taulell d’atenció al públic amb 3 tamborets amb respatller i un ordinador portàtil 
(connexió Wi-Fi). 

− Un espai per fer presentacions o exposicions en públic. 
− Un espai per fer trobades i reunions informals i de petit format: aquest espai pot 

estar distribuït en diferents punts de l’estand 
− Un espai per poder col·locar elements tecnològics singulars que serveixin per 

atreure el públic, el transport i la col·locació dels quals queda fora de l’àmbit 
d’aquest contracte. 

 
 
 



 
  
  
  

Atès que en aquest estand és probable que finalment hi siguin presents una sèrie 
d’empreses emergents del sector (nombre previst: 20), el projecte ha de mostrar com es 
pensa encaixar en el disseny general aquesta participació, de manera que el resultat final 
sigui harmònic i beneficiós per a totes les parts participants. 
 
Aquesta ampliació ha d’incloure els elements següents:  
 

- Espai extra (màxim 170 m2 a sumar als 250 m2 previstos) 
- Disseny de 20 cubicles (mida de cada cubicle: 2,50 x 2,50 m = 6,25 m2 per 

cubicle) 
- Elements de cada cubicle: 

 
- una taula rodona 
- 3 cadires 
- un petit armari que es pugui tancar i amb una alçada que permeti posar-hi a 

sobre una pantalla 
- endolls suficients per als equips informàtics 
- un espai per posar el nom de cada empresa 
- producció i col·locació d’un plafó informatiu per a cada una de les empreses. 
- cada cubicle ha de tenir algun element que mostri el nom de cada una de les 

empreses 
- element o elements separador entre cubicles 

 
Aquesta construcció extra i els elements que inclou no formen part d’aquest procediment i 
seran contractats directament per les empreses que definitivament hi siguin presents, 
amb subjecció a les normatives vigents aplicables en cada cas. 
 
 
iWater (http://www.iwaterbarcelona.com/) 
 
Aquest saló, dedicat a la temàtica de la gestió dels recursos hídrics, és un punt de 
trobada del sector, de tots els agents del cicle integral de l’aigua. 
 
Tot i les seves dimensions més reduïdes, l’estand de la Generalitat ha de tenir els 
mateixos espais i equipaments que la resta d’estands, i que estan enumerats a l’apartat 
Elements que hi ha d’haver a tots els estands, lògicament ajustats a la mida de 
l’estand. 
 
L'equipament audiovisual d'aquest saló es centra en el mínim que es demana per a cada 
estand (apartat Elements que hi ha d’haver a tots els estands d’aquest annex 1). 
 
Imatge corporativa 
 
Atès que es tracta de l’estand de la Generalitat en els diferents salons, la imatge 
corporativa bàsica és la de Generalitat de Catalunya, i s’ha de transmetre una imatge 
global d’institució. D’altra banda, però, hi participen moltes de les empreses vinculades al 
Departament, per la qual cosa els seus logotips també hi han de figurar de manera 
destacada.   
 
− Podeu trobar tota la imatge corporativa de la Generalitat de Catalunya al web del 

Programa d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/ . Específicament, el disseny ha de tenir 

http://www.iwaterbarcelona.com/
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/


en compte la Normativa per als estands institucionals a les fires de Catalunya, que 
podeu trobar a:  

http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/estands-institucionals/ 
 
− Podeu trobar tota la imatge corporativa del Departament i les seves empreses i 

organismes a  
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-
propies/departament-de-territori-i-sostenibilitat/   
 
 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/estands-institucionals/
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-de-territori-i-sostenibilitat/
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-de-territori-i-sostenibilitat/
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