
 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA DEFINICIÓ DE 
L’ESTRATÈGIA, LA GESTIÓ, L’EXECUCIÓ  I EL POSICIONAMENT 

SEO DELS CANALS DE betevé A YOUTUBE 
 
 
OBJECTE  
Aquest document té com objecte fixar les condicions tècniques que han de regir la contractació, 
per part d’ICB, per a la definició de l’estratègia, la gestió, l’execució i el posicionament SEO 
dels canals de betevé a Youtube.  
 
Aquest document té caràcter contractual i haurà de ser signat per l’adjudicatari en el moment de 
formalitzar-se el contracte. La presentació d’ofertes presumeix l’acceptació incondicionada i 
implícita per part dels licitadors de totes i cadascuna de les clàusules i condicions establertes en 
el Plec de clàusules administratives particulars, sense cap excepció.  
 

INTRODUCCIÓ  
 
ICB és l'empresa privada municipal que gestiona els serveis públics de televisió i ràdio de la 
ciutat de Barcelona, així com altres canals de comunicació que distribueixen els continguts 
generats per la societat.  
 
Sota la marca paraigües de betevé, els canals/pantalles/suports que es gestionen actualment a 
través d’ICB són:  
 
• betevé 
• betevé 91 FM  
• Web:  beteve.cat 
• Canals de comunicació social  
• Canal de Youtube de betevé (i del canal de l’Oh my goig) 
• Aplicacions per a dispositius mòbils  
• Altres canals/suports existents com la TV Híbrida i l'Smart TV, o d'altres plataformes de 
futura creació  
 
A través d’aquests canals ICB ha de garantir el compliment dels principis i les missions de 
servei públic dirigides a la satisfacció de les necessitats democràtiques, socials, educatives i 
culturals dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona que s’estableixen en el reglament 
d’organització i funcionament del servei:  
 
http://beteve.cat/qui-som/ 
 
Nou model betevé i nova estratègia de marca 
 
betevé està en procés de transició del model lineal clàssic de televisió i ràdio a un model 
transmèdia en què els continguts passen a ser els protagonistes i s'adapten als diferents 
canals/pantalles/suports i als múltiples tipus de consum que es considerin estratègics en cada 
moment.  
betevé, com a marca paraigua, s'ha de veure com un creador de continguts, una part més de la 
xarxa/comunitat Barcelona, oberta a la participació com a igual amb entitats, barris, 
associacions, ciutadans, institucions, universitats, etc.; i oberta també a la innovació  entesa en 
sentit ampli, no tan sols pel que fa a la incorporació de noves tecnologies, sinó també pel que fa 
a l'adopció de nous plantejaments que repensin la tecnologia, formats i dinàmiques existents.  
 
 
 



 

 

Valors i atributs de la marca  
 
 - Atreviment: volem ser innovadors, creiem en l'assaig-error per funcionar i créixer. Serem 
atrevits a nivell formal, explicitar la diferenciació estètica i en alguns casos buscar la 
transgressió amb experiments de nous formats audiovisuals, nous models publicitaris, etc. 
Volem posicionar-nos com a 'provadors' d'experiments.  
- Transmèdia: una nova manera d'explicar històries serà l'ADN de la nova betevé, tant a nivell 
estètic com de continguts.  
- Participació: betevé vol ser una veu més en la gran àgora que forma Barcelona entesa com una 
plaça en la que tenen veu els ciutadans, les entitats, les institucions, les universitats, etc. Volem 
formar part d'aquesta conversa com un igual i potenciar la col·laboració de continguts. 
 - La Barcelona glocal: locals però no localistes. Pensem en gran: Barcelona és una metròpolis 
mundial i la seva televisió ha de reflectir aquesta vessant i interessar a un públic molt ampli i 
divers.  
 
Target  
 
Els mitjans lineals ens aporten una audiència-tipus d'edat superior als 50 anys. El nou model, 
estratègia de marca i identitat corporativa estan orientats a atreure un públic molt ampli, ja que 
els continguts s'adaptaran en discurs i estètica a les diferents pantalles i formes de consum dels 
diferents targets. No ens posem límits, pensem en gran. Creiem que la manera d'explicar 
històries del nou model de betevé interessa a tothom. Tant barcelonins i barcelonines com 
ciutadans de qualsevol altre lloc del món trobaran continguts que els interessaran en aquell 
suport que més consumeixin. Però sí que cerquem una estètica que ens diferenciï de la resta 
d'oferta de continguts televisius i audiovisuals. Barcelona és una ciutat dinàmica i creativa i el 
nostre look ha de ser coherent amb la voluntat d'atreviment i diferenciació anteriorment descrita. 
 

I.- FILOSOFIA DEL CANAL DE YOUTUBE DE betevé 
 
betevé entén la plataforma Youtube  com el cercador de vídeo més important del mercat perquè 
un bon posicionament dels nostres continguts a Youtube és clau en la nostra estratègia.   
El canal/s de Youtube de betevé han de respectar els criteris de brànding i de contingut de 
servei públic de la cadena. 
 
Atenent aquesta premissa, al gener del 2018 la cadena reformula la seva estratègia  a Youtube 
unificant tota la seva oferta de continguts, fins a llavors dispersa en una vintena de petits canals, 
en un sol canal.  betevé busca així apuntalar la seva presència i posicionament en una finestra 
que li permet tant oferir als usuaris una nova mirada sobre la seva oferta de continguts,  com 
apropar-la a noves audiències que ja no troba als mitjans tradicionals. 
 
Amb la intenció de mantenir-se i reforçar aquesta línea de treball, betevé actualment cerca una 
empresa que, des del coneixement dels seus continguts i atenent als valors de servei públic de la 
cadena, presenti una definició de l’estratègia, la gestió, l’execució i el posicionament SEO del 
canal/s  i els seus continguts a la plataforma de Youtube.  
 
L’objectiu d’aquesta proposta ha de ser  tant definir els targets del canal/s com augmentar la 
visibilitat de betevé,  les conversions (subscriptors, temps i durada mitjana de visualització, 
dades socials (m’agrada, comentaris, compartits, etc.) dels vídeos i playlists del seu canal/s. 
 
De la mateixa manera, aquest servei ha de millorar el temps de permanència dels usuaris al 
canal, facilitant la visibilitat de continguts relacionats i suggerint i guiant a l’usuari a través de la 
nostra oferta de continguts. 
 



 

 

II.- ECOSISTEMA ACTUAL 
 
L’actual canal de betevé es va estrenar el 25 de gener del 2018. A dia d’avui compta amb 1.500 
seguidors.  Tota la oferta de continguts de betevé  es troba en aquest canal:  
 
https://www.youtube.com/c/beteve 
 
Excepte una part dels continguts del programa “Oh My Goig!” , que es continuen publicant en 
el  seu propi canal   
https://www.youtube.com/c/OHMYGOIG 
i amb qui el canal mare manté una estratègia de continguts creuats. 
 
El disseny gràfic de l’actual canal de Youtube  ja integra els conceptes i criteris estètics de la 
nova marca de betevé, per tant la proposta ha de respectar-ne, com a mínim, tipografia, 
aplicació de colors i logo. 
 
La  cadena proveirà  al gestor del canal/s amb vídeo (on demand i en directe) i puntualment es 
requerirà al proveïdor servei durant el cap de setmana o dies festius. 
 

 
 
 
 
Actualment l’arquitectura del canal es composa dels següents tipus de playlists: 
 

● CREADES A PARTIR DE CURACIÓ DE CONTINGUTS de betevé:  
 

a. Playlists creades a partir de la secció  d’un programa que agafa entitat pròpia a 
Youtube:  La Pel·lícula de la meva vida; Vlogs OMG; Els Mesetazos, Pep en sèrie, Briggitube; 
Fauna Àrtica; El sofà de l’Àrtic; La Mirada crítica; Pilots de Tube d’assaig, OMG la sèrie. 
 

b. Playlist temàtics que barregen seccions de diferents programes al votant d’una 
temàtica: Actualitza’t; #betevesound, Clika’t, Històries de Barcelona; Esport és 
betevé), Gastrobarcelona o d’un format: betevé en 360º. 

 
c. Playlists de programes parcials  (no seccions): Slow, Arxius Lògic. 

 
 



 

 

● CREADES A PARTIR DE PROGRAMES SENCERS:
a. Playlists programes sencers
Molèsties; Deuwatts, Drone Riders, OMG, Volcans, Nit a la Terra ..., 
 

● CREADES A PARTIR DE PROJECTES ESPECIALS DE betevé:
a. Playlists que inclouen diferents tipus de vídeo (originariament destinat a diferents 
finestres (TDT, xx.ss, web) i que giren al voltant d’una temàtica: p.e. Especial autisme. 
   

● CREADES A PARTIR DE 
a. Playlist d’ El partit 
 
Altres vídeos que el canal també retransmet en directe (p.e. algun Terrícoles; BTV directe...etc) 
s’incorporen a la seva playlist

  
 
III. Rutina de publicació: 
 
Actualment, i des del seu rellançament, el canal de 
independent de la linealitat marcada per la de la TDT. A continuació graella actual del canal:
 

 

CREADES A PARTIR DE PROGRAMES SENCERS: 
programes sencers: Terrícoles, Feeel, Ciutadà Novell, Codi de barris, Les 

Molèsties; Deuwatts, Drone Riders, OMG, Volcans, Nit a la Terra ...,  

CREADES A PARTIR DE PROJECTES ESPECIALS DE betevé: 
que inclouen diferents tipus de vídeo (originariament destinat a diferents 

finestres (TDT, xx.ss, web) i que giren al voltant d’una temàtica: p.e. Especial autisme. 

CREADES A PARTIR DE STREAMING EN DIRECTE: 

Altres vídeos que el canal també retransmet en directe (p.e. algun Terrícoles; BTV directe...etc) 
playlist habitual (ja sigui de programa com temàtica). 

Actualment, i des del seu rellançament, el canal de  Youtube es regeix per una graella pròpia i 
independent de la linealitat marcada per la de la TDT. A continuació graella actual del canal:

: Terrícoles, Feeel, Ciutadà Novell, Codi de barris, Les 

que inclouen diferents tipus de vídeo (originariament destinat a diferents 
finestres (TDT, xx.ss, web) i que giren al voltant d’una temàtica: p.e. Especial autisme.   

Altres vídeos que el canal també retransmet en directe (p.e. algun Terrícoles; BTV directe...etc) 

Youtube es regeix per una graella pròpia i 
independent de la linealitat marcada per la de la TDT. A continuació graella actual del canal: 

 



 

 

 
IV.- EVOLUCIÓ CONVERSIONS (mètriques 25 gener – 11 juny) 
 
 

4.1.- Dades generals 

 

 
 
 

 

 

4.2.- Retenció de públic 
 

 
 



 

 

4.3.- Dades socials 

 

 
 

4.4.- Dades demogràfiques 

22% Homes – 78% dones 
 
 

 
 
4.5.- Fonts de trànsit 

 

 



 

 

 
4.6.- Dispositius 

 

 

 
4.7.- Subscriptors 
 

 



 

 

 

 
 
 

V.- CRITERIS I REQUERIMENTS: Memòria del projecte. 

La memòria del projecte ha de tenir una extensió màxima de 40 pàgines. 

Requisits imprescindibles per avaluar la proposta:  PERFIL EQUIP PROJECTE 
 

● Presentar el CV de tots els membres de l’equip detallant els anys d’experiència en les 
tasques que hauran de desenvolupar en el  projecte.  

● Presentar referències de clients i/o projectes d’èxit de l’empresa en el següent format: 
 

Nom 
projecte 

Client i 
contacte 

Any 
d’execució 

Pressupost 
 aprox. 

Descripció de la tasca que es va 
portar a terme 

     
     
     
     
 

● L’equip del projecte ha de comptar amb un responsable que acrediti experiència en 
gestió de continguts i d’equips, que  assistirà setmanalment i de manera presencial a la 
reunió de seguiment  del canal de Youtube i a la de planificació de continguts de la 
cadena.  

 
● L’equip fix del projecte ha de comptar amb un expert SEO que acrediti experiència 

mínima de tres anys en posicionament de vídeos a la plataforma de Youtube, 
que  assistirà mensualment i de manera presencial a la reunió de l’equip SEO de betevé. 

 
● L’equip ha de comptar amb un perfil/s de dissenyador gràfic i muntador encarregat 

tant de la creació de miniatures i outros dels vídeos que es pugen al canal (sempre 
d’acord a l’estil gràfic de betevé), com d’editar alguns vídeos, d’acord a l’estratègia de 
continguts pactada amb la cadena. 

 
● Acreditar coneixements d’una correcta redacció tant en català com en castellà. 

 

La proposta ha de contemplar necessàriament els següents punts: 
 
 
1.- ESTRATÈGIA  
 

1.1.- En base als continguts de betevé, presentar una estratègia dels targets (audiències) que 
es vol arribar amb cada contingut 

 
Es valorarà per un costat una anàlisi d’audiències dels continguts en català a  Youtube i per 
l’altre, i en base a l’anàlisi dels actuals continguts que oferta betevé, una proposta de 
segmentació que especifiqui a quina audiència s’adreçaria cada contingut/playlist. 

 



 

 

1.2.-L’estratègia de continguts ha d’incloure una proposta de curació de continguts de 
betevé pensats/estructurats per tenir més èxit en aquesta plataforma.   

 
Es valorarà, per un costat, l’anàlisi de l’actual oferta de betevé, i per l’altre, en base a 
aquesta valoració i l’anterior proposta de segmentació, una especificació que millori l’actual 
manera de presentar contingut concret de la cadena (ja siguin noves seccions de programes 
que es pensa que podrien funcionar bé, noves temàtiques al voltant de les quals es podria 
agrupar contingut que ens funcionés a la plataforma, etc.)   

 
1.3 Atendre als criteris de servei públic de la cadena,  proposta argumentada dels continguts 
que li manquen i/o sobren a l’actual  canal/s  de Youtube. 

 
En base a l’anàlisi i conclusions presentades en els punt 1.1 i 1.2 és valorarà una proposta, 
de  nous continguts  (especificant gènere, durada, i audiència  aquí aniria adreçat) que 
milloraria el rendiment del canal, així com l’especificació de quins continguts es deixarien 
de publicar i les raons concretes per les que es pensa que no funcionen a l’actual canal de 
Youtube de betevé 

 
1.4.La proposta ha d’incloure un pla d’acció calendaritzat dels passos a seguir perquè 
betevé aconsegueixi esdevenir un network registrat a Youtube (amb el nostre propi CMS 
(Content Management System).  

 
El criteri de valoració serà, per un costat, una especificació clara dels requisits que Youtube 
demana per esdevenir un network registrat i per l’altre una llista d’accions concretes a 
seguir per tal d’aconseguir-ho acompanyada d’una proposta realista de dates per assolir 
cada acció fins l’objectiu final. 

 
 
2.-  GESTIÓ I EXECUCIÓ 
 
La proposta ha de contemplar: 
 

2.1.- Un disseny de rutina de publicació 
 

Es valorarà la presentació formal (la proposta de graella amb dies/dates de publicació de 
cada contingut) i molt en especial la correlació entre la proposta de rutina de publicació i les 
audiències que es vol arribar amb cada contingut. És a dir, la raó per la qual es creu que és 
el millor moment de publicar cada contingut. 

 
2.2.- La creació de la miniatura de cada vídeo, d’acord a l’estil gràfic del canal de betevé, i 
afegir l’outro al final de cada vídeo relacionant el contingut d’acord a l’estratègia pactada 
amb la cadena. 
Per valorar aquest apartat cal presentar una proposta de miniatura i una proposta d’outro. Es 
valorarà l’adequació al llibre d’estil de betevé i als objectius estratègics proposats per al 
canal, així com a les especificacions tècniques de YouTube. 

 
2.3.- Fer un seguiment proactiu del sistema d’enviament de material existent a betevé 
(vídeos i texts) que s’han de pujar al canal, bé reclamant-lo als responsables del 
programa  i/o, en cas de incidències, informant i fent seguiment amb l’àrea de sistemes de la 
cadena fins a la resolució. 
Es valoraran els protocols de seguiment d’incidències: sistema per detectar possibles 
incidències, sistema de comunicació, sistema de resolució i/o implementació de les 
solucions proposades per betevé. Es valorarà que aquests protocols s’adeqüin a l’estratègia 
general del projecte, a les necessitats del servei descrites en el plec i especialment que el 
temps de detecció, comunicació i resolució d'incidències. 



 

 

2.4.- Supervisar que les retransmissions dels directes es realitzen en òptimes condicions, 
tant de continguts (caràtula, texts correctes, etc.) com tècniques (qualitat d’imatge i so).  
Igual que en l’apartat anterior es valorarà la proposta de rutina de seguiment d’incidències. 
Es valorarà que aquests protocols s’adeqüin a l’estratègia general del projecte, a les 
necessitats del servei descrites en el plec i especialment que el temps de detecció, 
comunicació i resolució d'incidències. 

 
2.5.- Gestionar els comentaris dels usuaris seguint les normes de bon ús de la cadena i si 
s’escau dinamitzar els comentaris dels directes que es retransmeten pels canals. 

 
Cal presentar un protocol de resposta general en funció del tipus de comentari més usuals. 
Es valorarà l’adequació a les normes de bon ús de la cadena en llenguatge i el  to utilitzats, 
així com el temps proposat de resposta, així com el model de resposta en funció del tipus de 
comentaris. 
 
2.6.- Controlar els drets digitals així com fer seguiment de les incidències que es puguin 
produir fins la seva resolució.  
Es valorarà la proposta de política de reclamacions i la rutina de seguiment d’incidències de 
drets digitals. Es valorarà l’adequació de la proposta en funció de l’estratègia general de 
posicionament i creixement del canal, així com el temps de resposta i seguiment de la 
incidència.  
 
2.7.- Reportar els destacats diàriament via adreça electrònica i redactar informes d’anàlisi 
d’audiències setmanals (quantitatius) i mensuals (qualitatius i quantitatius). 

 
La valoració serà en base a tres apartats.  

a. Destacats diaris: on es valorarà la capacitat de síntesis i el criteri de valoració i 
interpretació alhora de destacar el que ha estat o no important aquell dia  (assumint el decalatge 
de 48 hores que ofereixen les mètriques de Youtube). Es valorarà l’adequació del disseny de 
l’informe al propòsit de donar el màxim d’informació de valor per a la presa de decisions diàries 
en un format compacte i de fàcil lectura i interpretació.  
b. Informe quantitatiu setmanal: Exemple d’informe setmanal on es valorarà el criteri 
alhora d’escollir les mètriques que es proporcionen. Es valorarà l’adequació del disseny de 
l’informe al propòsit de proporcionar informació de valor per a la presa de decisions en un 
format compacte i de fàcil lectura i interpretació.  
c. Informe quantitatiu i qualitatiu mensual: Exemple d’informe mensual on es valorarà tant 
el criteri alhora d’escollir les mètriques que es proporcionen, com molt en especial, l’apartat 
qualitatiu de l’informe que proporciona la lectura referenciada (interpretació) d’aquestes 
mètriques. Es valorarà l’adequació del disseny de l’informe al propòsit de proporcionar 
informació de valor per a la presa de decisions. 
 

2.8.- Presentar una proposta de comercialització del canal 
Es valorarà el model o models de monetització proposats i els objectius que s’haurien 
d’assolir per aconseguir-los. Es valorarà l'adequació de proposta a les possibilitats reals de 
monetització per a un canal amb els volums, continguts i estils de betevé. 

 
2.9.- Disponibilitat puntual (per estrenes o grans esdeveniments de la cadena) durant el cap 
de setmana 

 

3.- POSICIONAMENT SEO DEL CANAL 
 
La proposta ha d’incloure una descripció detallada de l’estratègia de posicionament SEO a 
seguir en el canal/s de betevé d’acord als targets als quals es vol arribar que ha d’incloure: 
 



 

 

3.1-   Una proposta de millora d’arquitectura del canal, si s’escau.  
 

En aquest apartat es valorarà l’enfocament SEO que se li doni a la proposta de millora. És a 
dir, les raons per les quals es pensa que els canvis proposats alhora d’organitzar el contingut 
del canal millorarà el seu posicionament en el cercador de Youtube.   

 
3.2.- Una proposta de rutina de treball SEO a seguir amb els vídeos que es pugen al canal i 
eines que es faran servir de manera rutinària per desenvolupar aquesta tasca. 

 
Es requereix una descripció cronològica dels passos que es proposen seguir, des del punt de 
vista SEO, des del moment que es rep un vídeo  fins que es penja al canal. La valoració 
d’aquest apartat estarà basada en la qualitat de la metodologia i de les eines que es faran 
servir en aquest procés.  Com ara entre d’altres:     
 
- La revisió dels títols i texts proporcionats pels programes i adequar-los amb vistes a 
millorar el seu posicionament SEO al canal/s.  
- La creació d’etiquetes (i altres metadates) en cada vídeo amb vista a millorar el seu 
posicionament SEO al canal/s. 

      - La revisió dels resultats dels vídeos de manera regular i adaptar els 
 títols/texts/etiquetes segons  l’actualitat, si s’escau. 
 

3.3.- Proposta de millora de posicionament general del canal de Youtube de betevé 
Es valorarà la qualitat de l’estratègia SEO que es proposa pel canal de Youtube de betevé 
(objectius concrets d’on es vol arribar, accions concretes per assolir-ho, etc.) a nivell general, 
per posicionar millor el canal a la plataforma. 
 

3.4.- Proposta de millora de posicionament d’una playlist (de lliure elecció) actualment 
existent al canal de Youtube de betevé 

Es valorarà la qualitat de l’estratègia SEO que es proposa per un playlist específic : objectius 
concrets d’on es vol arribar, accions concretes per assolir-ho..etc; per tal de posicionar millor el 
playlist a la plataforma. 
 

3.5.- Proposta de millora de posicionament d’un vídeo (de lliure elecció) actualment 
existent al canal de Youtube de betevé 

Es valorarà la qualitat de l’estratègia SEO que es proposa per un vídeo específic: objectius 
concrets d’on es vol arribar, accions concretes per assolir-ho, etc.; per tal de posicionar millor el 
vídeo a la plataforma. 
 
 
 
4.-  MILLORES DE LES CONVERSIONS 
 
4.1 En base a l’històric de mètriques proporcionades dels primers sis mesos de funcionament 
del canal, des del seu rellançament, presentar una previsió d’objectius quantitatius amb 
expectatives de creixement realistes a un any vista de les següents conversions: 

● Nombre de subscriptors 
● Temps de visualització 
● Visualitzacions 
● Durada mitjana d’una visualització 
● % mitjà visualitzat 
● Dades socials 

 
El compliment d’aquests objectius es tindrà molt en compte alhora de prorrogar el contracte  
 



 

 

V.- PENALITZACIONS ECONÒMIQUES PROPOSADES PER INCOMPLIMENT DEL 
ANS (ACORDS NIVELL DE SERVEI) 
 
 

Franja de 
penalització 
econòmica 

FRANJA 1 
10% import 

factura mensual 

FRANJA 1 
30% import 

factura mensual 

FRANJA 2 
50% import 

factura mensual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incompliment 
d’algun 

dels  següents 
condicionants 

1.- Publicació sense 
respectar l’estètica 
corporativa i/o els 
elements relacionals 
de vídeos (p.e. 
outros) 
 
2.- Retransmetre 
un  Youtube Live 
sense complir amb 
els estandars de 
qualitat definits per 
betevé. 
 
3.- No fer un 
seguiment proactiu 
del sistema 
d’enviament de 
material existent a 
betevé 
 
4.- No contestar 
comentaris durant 
més de dos dies. 
 
5.-Deixar de fer el 
seguiment 
d’una  incidència de 
drets digitals d’un 
vídeo publicat fins 
la seva resolució 
 
6.- No enviar el 
report diari (fins a 
dos dies) 
 

1.-Canvi de perfil 
professional de l’equip sense 
validació prèvia de  betevé 
 
 
 
 
2.- Indisponibilitat parcial 
del servei (contingut 
equivalent a un dia o menys 
de publicació)  
 

 
3.- Indisponibilitat  d’accedir 
a un interlocutor durant 
hores normals d’oficina (9 
am-7 pm) 
 
 
4.-No enviar el report diari 
(durant més de dos dies) 
 

1.- Indisponibilitat 
total del servei 
(contingut equivalent a 
més d’un dia de 
publicació) 
 
 
2.-Publicació de 
vídeos sense respectar 
la rutina SEO pactada 
en aquest contracte 

  
 
3.-No enviar l’informe 
setmanal i/o mensual 
en la data pactada amb 
betevé. 
 
 
4.- No complir amb el 
compromís d’entrega 
d’un vídeo inèdit i/o 
exclusiu per el canal 
(només en el cas 

d’haver optat a la 

puntuació automàtica 

per aquests conceptes 

: punts b i c del criteri 

valoració d’ofertes)  

 

L’aplicació d’aquests condicionants serà progressiva:  
 
● Durant el primer mes de funcionament, a final de mes es computarà l’indicador a partir dels 
apartats anteriors i es determinarà la penalització corresponent només si s’incompleixen més de 
dos condicionants de la taula. 
 
● Durant el segon i tercer mes de funcionament, a final de mes es computarà l’indicador a partir 
dels apartats anteriors i es determinarà la penalització corresponent únicament si s’incompleix 
més d’un condicionant de la taula. 



 

 

 
● A partir del quart mes, a final de mes es computarà l’indicador a partir dels apartats anteriors 
per determinar la penalització corresponent.  
 
Independentment d’això,  i si l’incompliment és d’un punt de la FRANJA 3 betevé es reserva el 
dret a rescindir el contracte. 
 
Els problemes d’indisponiblitat que siguin causats per mala configuració per part de betevé no 
generaran penalització.  
 
 
 
Barcelona, 25 de juny de 2018 
 
 
 


