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Clàusula 1 – ANTECEDENTS 

Davant l’inici d’una nova temporada 2019/20 al Gran Teatre del Liceu, curs que coincideix amb les 
celebracions del 20è aniversari de la reobertura, es sol·licita un redisseny general de la web actual 
així com possibles millores en la presentació de la informació de diversos apartats per adequar-la a 
unes noves necessitats informatives enfocades a campanyes d’abonaments i presentació de títols de 
la nova temporada. L’estratègia de campanya de comunicació digital de la nova temporada 2019/20 
requerirà també la creació d’un minisite (landing) promocional que vagi en consonància amb la resta 
d’elements. 
 

Clàusula 2 - OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

L'objecte del contracte és el redisseny general de la web actual així com possibles millores en la 
presentació de la informació de diversos apartats per adequar-la a unes noves necessitats 
informatives enfocades a campanyes d’abonaments i presentació de títols de la nova temporada. El 
servei inclourà també la creació d’un minisite (landing) promocional que vagi en consonància amb la 
resta d’elements. 
 

Clàusula 3 - ABAST DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

L’abast del present Plec de Prescripcions Tècniques és el servei de redisseny de la web de la FGTL en 

base a: 

A) Disseny del web 

B) Disseny d’un minisite 

C) Desenvolupament i programació del web 

D) Apartats del web i contingut 

E) Formació de l’equip promotor 

F) Desenvolupament i programació del minisite 

 

Clàusula 4 - ESPECIFICACIONS GENÈRIQUES 

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI  

A) Definir un disseny que s’adapti al web i segueixi l’estil gràfic del Liceu. La imatge s’ha 

d’adaptar als objectius i filosofia del Gran Teatre del Liceu. 

Caldrà desenvolupar el disseny d’aquesta imatge, que haurà de ser validat per l’equip 

promotor. 

 
Requeriments: 

● L’agència ha de tenir habilitats tècniques, creatives i de producció per abordar 

projectes de comunicació online. 

● L’agència estarà disposada a treballar de forma paral·lela i conjunta amb altres 

proveïdors del Gran Teatre del Liceu. 
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● Cal tenir en compte criteris d’accessibilitat en la creació i producció del web. 

 
B) Dissenyar un minisite aplicant l’estil definit anteriorment. 

Requeriments: 
● El minisite ha de ser atractiu, de fàcil interacció amb un gran nombre de material 

audiovisual i diversos elements que facilitin l’accés a la compra d’abonaments. 

 
C) Desenvolupament i programació del web 

○ Desenvolupament i programació de totes les pàgines del web en Responsive Web 

Design (optimitzat per a tots els dispositius) 

○ Desenvolupament del web en tres idiomes (català, castellà i anglès) 

○ S’haurà de tenir especial cura a les següents seccions: 

- Abonaments 

- Produccions 

- Calendari 

- Servei educatiu 

- Projecte social 

 
Especificacions tècniques relatives a la programació del web: 

○ Aquest web ha d’estar desenvolupat en Drupal versió 7.* (la darrera versió estable de 

la 7) 

○ El web haurà de fer servir el protocol https 

○ El web s’haurà de visualitzar correctament en tots els navegadors: 

- Internet Explorer 9 i versions superior 

- Chrome 49 i versions superiors 

- Microsoft Edge 

- Firefox 51 i versions superiors 

- Safari 10 i versions superiors 

○ Caldrà confeccionar tenint cura d’obtenir un bon posicionament en els cercadors, fent 

servir els estàndards HTML 

○ Caldrà tenir cura per tal de mantenir l’actual posicionament als cercadors de la web 

○ Totes les pàgines web es desenvoluparan en Disseny responsiu. La web ha de tenir 

com a mínim els següents talls: 1159px, 767px i 480px 

○ S’hauran de desenvolupar formularis web per donar-se d’alta a les diferents activitats 

i concursos organitzats pel Gran Teatre del Liceu. Els formularis hauran de complir 

amb la normativa europea de protecció de dades (EU General Data Protection 

Regulation, GDPR). 

Els formularis presents actualment a la web son: 

- Formulari d’adhesió al programa de Benefactors del Liceu 

- Formulari d’inscripció al programa Liceu a la Fresca 

- Formulari de sol·licitud d’audicions per figurants 

- Formulari de sol·licitud d’audicions per a membres del cor 
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- Formulari de subscripció 

- Formulari de sol·licitud d’accés a informació pública 

○ Haurà d’existir una manera d’exportar les dades recollides a un full de càlcul. 

○ Integració amb la eina de venda de localitats Koobin: S’ha de poder importar 

informació de les obres i sessions organitzades des de aquesta eina a la base de dades 

de la web. S’espera que en cas de conflicte entre les dades de Koobin i les del web, es 

generi un avís que defineixi de forma acurada el conflicte i que permeti una acció 

adequada per part de la persona que mantingui la web. 

○ Totes les propostes de disseny, canvis i/o modificacions sobre l’actual disseny del web 

caldrà que mantinguin els criteris mínims d’estil de la línia gràfica del Gran Teatre del 

Liceu (podeu consultar AQUÍ el manual d’estil) fent servir les tipografies Futura per al 

cos dels textos i Knockout per als títols i destacats. 

○ Caldrà que la proposta s’adreci a un perfil d’usuari internacional, habituat al consum 

cultural on-line (tant d’informació com de contingut multimèdia) i als criteris de 

navegació habituals de webs de consulta d’espectacles (també però no només del 

món de l’òpera) i informació ofertes d’oci (disposició dels menús i submenús, 

visibilitat dels enllaços de compra, distribució de la informació de cada espectacle...) 

prioritzant la interacció amb el site a través del telèfon mòbil. 

 
D) El redisseny de pàgina web haurà de tenir especial atenció amb els següents apartats: 

○ Home 

- Presentació dels propers títols de la temporada 

- Reorganització de les seccions “Destaquem”, “Notícies” i “Dóna’ns suport” 

- Implementació d’un calendari setmanal amb els actes del Teatre 

- Visibilització dels artistes destacats de la present i propera temporada. 

- Redisseny del footer 

○ Fitxes dels espectacles 

- Replantejar la presentació de les sessions i enllaçar cada sessió amb el 

respectiu enllaç de compra 

- Redisseny de la presentació de la fitxa artística, integrant la imatge dels 

cantants 

- Replantejar la presentació de la galeria de fotos i vídeos de l’espectacle 

○ Abonaments 

- Creació d’un nou apartat d’abonaments amb reordenació de la informació i 

implementar un seguit d’elements interactius que, a través de diversos 

paràmetres, facilitin a l’usuari la confecció d’un abonament en sincronització 

amb la tiquetera externa. 

○ Pàgines interiors 

- Replantejar els menús laterals i oferir alternativa. 

- Dissenyar noves capçaleres. 

 

○ Calendari 

https://www.liceubarcelona.cat/sites/default/files/elements_basics_d27identitat.pdf
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- Millores de visualització dels actes del Teatre sobre la vista mensual del 

calendari. 

- Millores en el salt d’un mes a un altre (plantejar opcions) 

o Biografies dels artistes 

 Dissenyar una nova pàgina interna-fitxa per presentar les biografies dels 

cantants. 

 
E) Formació de l’equip promotor 

S’inclourà una formació bàsica a les persones responsables de l’equip promotor per tal de que 
puguin actualitzar autònomament els continguts del web. 
 

F) Desenvolupament i programació del minisite per presentar la temporada 2019/20  

 

Clàusula 5. -  REQUERIMENTS DEL SERVEI 

Per tal de de cobrir els serveis sol·licitats es fan també els següents requeriments a l’empresa o 
empreses que resultin adjudicatàries 
 

- Tot el projecte i sistema desenvolupat per a la realització d’aquest servei serà propietat del 

Gran Teatre del Liceu 

- L’equip destinat al projecte ha de tenir formació i capacitat de treball segons les tasques 

descrites, i experiència igual o superior a 2 anys en el desenvolupament de les tasques 

definides en cada cas: 

- Es preveu un mínim de: 

- Un/a cap de projecte: Perfil tècnic que s’encarregarà de coordinar les tasques 

esmentades.  Grau universitari en informàtica o equivalent. 

- Una persona que faci el desenvolupament tècnic o programació.   Grau 

universitari en informàtica o equivalent. 

- Una persona que s’encarregui del disseny gràfic. Grau  universitari   en disseny 

i/art, o equivalent 

 

Clàusula 6. - DURADA DEL CONTRACTE 

La vigència d’aquest contracte serà des de la signatura del contracte fins al 10 de març de 2019. 
 
Calendari: 
 
El desenvolupament tindrà lloc els terminis indicats: 

o Febrer 2019: implementació dels elements de redisseny tant a la home com a les pàgines 
internes, a les fitxes dels espectacles, calendari i pàgines d’artistes. 

o Febrer 2019: primera proposta del nou apartat d’abonaments i del minisite promocional 
de la nova temporada 2019/20. 
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o Febrer 2019: entrega proposta definitiva del nou apartat d’abonaments i del minisite, amb 
marge per a nou feedback i possibles canvis. 

o 10 març 2019: entrega definitiva del nou apartat d’abonaments i del minisite. 
 

Clàusula 7. - OBLIGACIONS GENERALS DE L’ADJUDICATARI 

El licitador que resulti adjudicatari, durà a terme tots els serveis que es requereixin relacionats amb 
l’objecte del present contracte, seguint en tot cas, les instruccions generals donades per la FGTL. 
 

Clàusula 8. -  DIRECCIÓ DELS SERVEIS 

La total direcció, control i seguiment dels serveis objecte del contracte són exclusivament de l'empresa 
adjudicatària, qui haurà d'atendre en qualsevol moment les instruccions i suggeriments que rebi de la 
FGTL, mitjançant un responsable del Servei de Comunicació de l’empresa adjudicatària 
 
 
Clàusula 9. – PROPOSTES TÈCNIQUES A PRESENTAR A LA LICITACIÓ 
 
L’empresa o empreses que vulguin optar a l’adjudicació d’aquest encàrrec han de presentar una 
proposta tècnica que contingui: 
 
Proposta i breu memòria del projecte: Amb la definició de les diferents tasques, la planificació, 
calendari d’execució i la metodologia del treball i coordinació amb els promotors. El format de 
lliurament pot ser: arxius PDF o arxius d’imatges 
 
Proposta de disseny de les següents seccions del web, tenint en compte els requeriments 
esmentats: 

- Home 

- Pàgines interiors 

- Temporada (títols de la propera temporada) 

- Produccions (sessions, galeria fotos, fitxa artística, etc) 

- Calendari 

- Artistes 

 

La presentació del projecte caldrà lliurar-la en format PDF (mínim dues propostes, un arxiu PDF per a 
cadascuna) i, a mode opcional, imatges i informació complementària en format JPG i/o PNG. 
 
Breu presentació de l’equip de treball assignat al projecte, perfil implicat, formació i experiència 
professional rellevant 
 

Clàusula 10. – PENALITZACIONS 

S’estableixen penalitzacions per retards. 
 
Tots els retards sobre el terminis d’entrega previstos seran penalitzats de la següent forma: 

- Retard de dos dies hàbils:     2% del preu 
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- Retard d’entre dos i tres dies hàbils:    4% del preu 

- Retard de més de dos tres dies hàbils :   5% del preu 
 
 
 
 
 
Nora Farrès 
Directora Comunicació  
 


