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Àrea de Presidència 
Gabinet de Premsa i Comunicació 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LA CREATIVITAT I 
PRODUCCIÓ DE PECES AUDIOVISUALS I GRÀFIQUES PER PROMOCIONAR LA 
MARCA TURÍSTICA «BARCELONA ÉS MOLT MÉS» DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 

Exp.: 2018/0007020 
 
PRIMERA. OBJECTE 
 
És objecte del present Plec la contractació, promoguda pel Gabinet de Premsa i 
Comunicació de la Diputació de Barcelona, de la creativitat i producció de peces 
audiovisuals i gràfiques per promocionar la marca turística «Barcelona és molt més» de la 
Diputació de Barcelona. 
 
La marca «Barcelona és molt més» engloba el territori que envolta la ciutat de Barcelona, 
les dotze comarques de la demarcació de Barcelona: 
 

 Alt Penedès 
 Anoia 
 Bages 
 Baix Llobregat 
 Barcelonès (excloent la ciutat de Barcelona) 
 Berguedà  
 Garraf 
 Maresme 
 Moianès 
 OsonaVallès Occidental 
 Vallès Oriental 

 
L’objectiu comunicatiu de la marca «Barcelona és molt més» és dinamitzar i donar major 
projeccció a l’activitat turística i econòmica del territori,  per millorar la competitivitat dels 
negocis i dels municipis turístics. 
 
Els eixos temàtics en la promoció de la marca «Barcelona és molt més» són: 
 

1. Una destinació molt diversa en oferta: 
 

- Bon clima 
- Seguretat 
- Cultura: patrimoni material i immaterial (Patum, castellers, festes i tradicions), 

Modernisme, romànic... 
- Natura: senderisme, turisme rural i de càmpings 
- Enoturisme: vi i cava, experiències a les vinyes 
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- Gastronomia: productes de la terra, cuina tradicional i innovadora, fires i mercats 
- Turisme esportiu 
- Cicloturisme 
- Golf 
- Turisme nàutic 
- Turisme familiar 
- Casaments 
- Turisme prèmium 
- Turisme de reunions i esdeveniments 

 
2. Una destinació complementària a la ciutat de Barcelona: 

 
- Proximitat i complement a la ciutat de Barcelona 
- Accessibilitat en transport públic 
- Gran varietat d’oferta a menys de dues hores de la ciutat 

 
3. Una destinació preparada, amb infraestructures i serveis de qualitat, compromesa 

amb el turisme responsable i sostenible: 
 
- Estil de vida a pobles i ciutats mediterranis 
- Destinacions de turisme sostenible i responsable (certificació Biosphere) 
- Turisme accessible 
- Cercle de Turisme 

 
El públic objectiu de les comunicacions de «Barcelona és molt més» són: 
 
- Professionals del sector turístic: tour operadors, agències de viatges i empreses 

d’intermediació turística. 
- Prescriptors: mitjans de comunicació, grups generadors d’opinió, bloggers i 

influencers, etc. 
- Públic en general: turistes i excursionistes reals i potencials de les comarques de 

Barcelona, en els seus països d’origen o ja un cop a la nostra destinació. 
 
Els mercats prioritaris de la nostra marca són: 
 
1. Prioriat Alta: 

Mercats de proximitat: 
 - Ciutat de Barcelona i Àrea Metropolitana 
 - Província de Barcelona 
 - Resta de Catalunya 

Mercats de curta distància (1 hora de vol aprox. / menys de 3 hores en AVE): 
 - Madrid 

- Euskadi / Navarra / Aragó 
 - França (Sud) 
2. Prioritat Mitjana: 
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Mitja distància (més de 3 hores en tren i/o cotxe, i de 2 a 5 hores en avió): 
 - Resta d’Espanya (Valància, 1a prioritat) 
 - Resta de França 
 - Benelux / Alemanya / Regne Unit 
3. Prioritat Baixa: 

Altres mercats coincidents d’interès per a Turisme de Barcelona i l’Agència Catalanya 
de Turisme: 

 - Rússia i Països de l’Est 
 - Altres països d’Europa (amb connexió a l’aeroport de Barcelona) 
 - Altres països de la resta del món (amb connexió a l’aeroport de Barcelona) 
 

 
SEGONA. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ 
 
L’objecte de la contractació és la següent: 
 
1. Idea creativa 
 
Repensament de la idea creativa actual per buscar la màxima eficiència als diferents 
mercats objectius mencionats. 
 
Caldrà crear una idea creativa (missatge i imatge/disseny) que sigui entenedor als diferents 
públics objectius. 
 
A petició de la Diputaicó de Barcelona s’haurà de personalitzar el copy en cada cas, tot i 
que l’eslògan ha de ser sempre el mateix: 
 

- Barcelona és molt més 
- Barcelona és mucho más 
- Barcelone c’est bien plus 
- Barcelona is much more 
- Barcelona ist viel mehr 
- Barcellona è molto di più 
- Барселона это намного больше 

 
I també s’haurà de personalitzar les imatges en funció de cada públic. 
 
Tot i que pot ser el mateix, la Diputació de Barcelona podrà demanar que el concepte 
creatiu tingui una variació entre els públics nacionals i internacionals, relacionant-se més 
en aquest darrer cas amb la ciutat de Barcelona. Ha de ser un concepte senzill que permeti 
aplicacions generals de la destinació i específiques de marca i de productes. 
 
El to de la comunicació sol·licitat és el següent: propera, inspiradora positiva, alegre, 
dinàmica, amb llum i de vanguardia, Ha d’emocionar, crear impacte i ganes de visitar les 
comarques de Barcelona. Les localitzacions, la il.luminacio i l’estil de realització han de 
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vetllar per reflectir escenes reals i naturalitat per connectar al màxim amb els diferents 
públics. La ciutat de Barcelona ha d’aparéixer a les comunicacions, sobretot en les peces 
que van als estrangers. 
 
La proposta de música haurà d’identificar-se amb les comarques de Barcelona, i haurà de 
pertànyer a alguna d’aquestes categories: música pop, música instrumental, música rumba 
catalana, música indie, música funk o música clàssica. 
 
Les empreses participants han de presentar la idea creativa desenvolupada: com a mínim, 
ha d’incloure la proposta gràfica impresa, l’storyboard de l’espot, i la redacció de la falca. 
 
2. Producció de les peces audiovisuals i gràfiques 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar les peces i les adaptacions audiovisuals i 
gràfiques següents: 

- Espot de 20” per a televisió, YouTube i Xarxes Socials (16:9, 1:1 i 9:16). 
- Espot d’1’30” per a YouTube i Xarxes Socials (16:9, 1:1 i 9:16). 
- 8 peces virals per a Xarxes Socials (adaptades a cada públic) de 20-30”, en 4 

idiomes (català, castellà, anglès i francès) i diferents versions (16:9, 1:1 i 9:16). 
- Video de 3-4’ per a YouTube i Xarxes Socials (16:9, 1:1 i 9:16). 
- Falca de 20” per a les ràdios. 
- Anunci per a premsa impresa (A4 vertical, A5 horitzontal, 21x6 cm, 6x21 cm). 
- Bàner per a premsa digital estàtic (234x234px, 280x340px, 300x250px, 300x300px, 

300x600px, 728x90px i 980x90px) en 4 idiomes (català, castellà, anglès i francès). 
- Bàner per a premsa digital gif animat (234x234px, 280x340px, 300x250px, 

300x300px, 300x600px, 728x90px i 980x90px) en 4 idiomes (català, castellà, anglès i 
francès). 

- Video-bàner per a premsa digital (300x250px i 300x300 px) en 4 idiomes (català, 
castellà, anglès i francès). 

- Bàners per a Adwords (2 formats mínim per a cada públic). 
- Imatge estàtica per a Xarxes Socials, (màxim 20% de text), 2 versions mínim per a 

cada públic, adaptats a Facebook, Instagram i Twitter) en 4 idiomes (català, castellà, 
anglès i francès). 

- Reportatge fotogràfic (amb els mateixos models i escenaris de l’espot, per a les 
gràfiques impreses), en jpg i tiff (sempre i quan l’espot tingui persones com a 
protagonistes). 

- Rodatge de vídeo i reportatge fotogràfic que incloguin plànols similars que haurien de 
recollir imatges de recursos sense els actors. 

- Making of de la gravació i de les fotografies en format video en HD (16:9, 1:1 i 9:16). 
 

 
Serà necessària la correcta aplicació del logotip «Barcelona és molt més» en totes les 
peces segons les especificacions  del manual d’identitat gràfica 
https://www.diba.cat/web/dturisme/comunicacio. 
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A més, l’empresa adjudicatària haurà d’assumir les tasques i les despeses següents: 

- La gestió integral del projecte. 
- L’elaboració del plantejament de les peces audiovisuals i gràfiques. 
- L’elaboració dels esbossos, els plantejaments gràfics, el disseny, la producció i el 

tancament de les peces gràfiques (lliurament en format final i en format obert). 
- La redacció de textos, la correcció ortogràfica i gramatical, i les traduccions. 
- L’elaboració del guió, l’storyboard, les maquetes, la producció (gravació, il·luminació, 

etc.), la postproducció i l’edició de les peces audiovisuals. 
- La selecció d’escenaris (on indiqui la Diputació de Barcelona) i la sol·licitud de 

permisos de gravació. 
- La selecció i contractació dels actors/models/figurants i la gestió dels drets d’imatges 

per a 4 anys. 
- La producció i postproducció del reportatge fotogràfic amb i sense personatges, i del 

making of. 
- La gestió i gravació de les locucions necessàries, en diferents idiomes. 
- Elaboració dels màsters necessaris per als diferents formats. 

 
Tots els materials s’hauran de lliurar en obert en el seu format nadiu (Illustrator, InDesign, 
Premier, Affter Effects, etc.) i en l’exportació final amb la resolució requerida. En el cas dels 
audiovisuals, a més s’hauran de lliurar tots els bruts. 
 
TERCERA. TERMINIS  
 
 
Els terminis de producció i de lliurament haurà de ser com a màxim quatre (4) mesos partir 
de la formalització del contracte d’aquest procediment obert simplificat.  
 

 
 
QUARTA. DESIGNACIÓ DE RESPONSABLES 
 
L’empresa adjudicatària assignarà una persona responsable que vetllarà per la correcta 
execució de l’objecte del contracte, com també la coordinació dels diferents professionals 
que intervinguin en tot el procés. Aquest responsable haurà d’estar localitzable en horari 
laboral de matí i tarda. 
 
 
CINQUENA. MÉS INFORMACIÓ 
 
Les diferents peces comunicatives tindran, entre d’altres, les aplicacions següents: 
 

• Publicitat als diferents suports i a diferents mitjans de comunicació nacionals i 
internacionals. 

• Promoció a estands de fires de turisme nacionals i internacionals. 
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• Presentacions la marca Barcelona és molt més que la Gerència de Serveis de 
Turisme dugui a terme tant a l’estranger com a l’Estat Espanyol. 

• Comunicació als canals interns de la Diputació de Barcelona. 
• Publicitat a d’altres institucions o ens públics o privats. 

 
Els licitadors tindran a la seva disposició el Pla de Màrqueting Turístic de la Demarcació de 
Barcelona 2016-2019, i els últims tres informes de resultats dels pre-test i post-test de les 
campanyes anteriors al perfil del contractant. 
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