
 

  
 

IRTA  
Torre Marimon - Ctra. C-59, km. 12,1 
08140 Caldes de Montbui 
(Barcelona) 

ANNEX A 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI DE 
DESENVOLUPAMENT DE LA IDENTITAT CORPORATIVA I DE MARCA PER A LA 
CERTIFICACIÓ IRTA EN BENESTAR ANIMAL BASADA EN WELFARE QUALITY® 

 
1. Objecte 

L’objecte del plec és la contractació del servei per a la creació de la nova identitat corporativa 
i de marca del certificat en benestar animal promogut per l’IRTA basat en Welfare Quality®.  
 
No és possible dividir l’objecte del contracte en lots atès que està considerat com un servei 
únic, integrat com un tot la fase de creativitat per al nom i la identitat gràfica, la validació i el 
desenvolupament de la estratègia de la identitat corporativa associada. La divisió en lot posaria 
en risc la correcta execució del contracte en la mesura que resulta inviable la coordinació en 
l’execució de les diferents prestacions que comprenen l’objecte pels motius indicats 
anteriorment. 
 

2. Àmbit d’actuació de l’IRTA 

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) és un institut d’investigació de la 
Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, regulat per la Llei 04/2009 de 15 d’abril, del Parlament de Catalunya, que ajusta 
la seva activitat a l’ordenament jurídic privat. 
 
La finalitat de l’IRTA és contribuir a la modernització, a la millora i l’impuls de la competitivitat; 
al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, 
i també dels directament o indirectament relacionats amb el proveïment d’aliments sans i de 
qualitat als consumidors finals; a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments, i, 
en general, a la millora del benestar i la salut de la població. 
 
Els seus objectius generals són els d’impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic dins 
l’àmbit agroalimentari, facilitar la transferència dels avenços científics i valorar els avenços 
tecnològics propis tot cercant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat. 
 

3. Antecedents 

L’any 2004 la Comissió Europea va atorgar, en el marc del 6è Programa Marc (FP6), el projecte 
WELFARE QUALITY (WQ, en endavant): “Integration of animal welfare in the food quality 
chain: from public concern to improved welfare and transparent quality”. Conjuntament amb 47 
socis de 16 països més, investigadors de Benestar Animal de l’IRTA van contribuir a 
l’estandardització de l’avaluació del benestar animal basant-se en l’avaluació directa dels 
animals. Posteriorment alguns dels membres del projecte inclosos l’IRTA van constituir la 
Welfare Quality Network (WQN, en endavant), per tal de donar continuïtat als protocols 
d’avaluació, que estan actualment disponibles: 
 
(http://www.welfarequalitynetwork.net/en-us/reports/assessment-protocols/) 
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Basat en el coneixement adquirit en el projecte WQ així com en la WQN, l’IRTA ha 
desenvolupat una certificació independent homologada en Benestar Animal “basada en 
Welfare Quality®”. Aquest esquema de certificació entrarà en vigor durant l’any 2019, i estarà 
disponible per a totes aquelles entitats de certificació que ho desitgin i compleixin uns requisits 
mínims. 
 
 

4. Abast 

La nova certificació en Benestar Animal pretén dotar d’un marc científicament validat per a 
assegurar el benestar animal dels animals dedicats a la producció d’aliments. Per a això 
necessita disposar d’una identitat corporativa i de marca que permeti unificar i facilitar la seva 
identificació en tota la cadena de valor de la producció animal: entitats de certificació, 
productors, distribuïdors, retail i consumidors. 
 
L’abast del treball haurà de garantir el desenvolupament d’una identitat d’imatge exclusiva i 
efectiva que motivi l’interès del consumidor final en adquirir productes alimentaris certificats en 
Benestar Animal segons l’esquema de l’IRTA. 
 
 

5. Descripció dels serveis 

La contractació del servei inclou el desenvolupament integral d’una identitat corporativa per al 
nou esquema de certificació en  Benestar Animal, des de la conceptualització fins a la 
realització del seu manual d’ús. Les tasques previstes per a aconseguir-ho són: 
 

‐ Conceptualització: elaboració d’una estratègia conceptual i un fil narratiu en relació a 
la certificació en Benestar Animal. S’analitzaran les necessitats i objectius del projecte 
de creació, posicionament i desenvolupament de la identitat i l’estratègia de marca. 
S’integraran, entre altres, les característiques diferencials del sistema de certificació, la 
percepció del consumidor del Benestar Animal, els requeriments de les diferents parts 
interessades i el seu reconeixement per part dels consumidors. Es delimitaran les 
classes i territoris necessaris per a obtenir una sòlida protecció intel·lectual per part de 
l’IRTA dels treballs realitzats. 
 

‐ Creativitat: en base a les necessitats detectades en la fase anterior es desenvoluparan 
els diferents elements de la nova identitat, com a mínim: 
 

o Nom de la marca: tenint en compte la diversitat de productes susceptibles de 
ser certificats i la tipologia de públics objectius s’obtindrà un nom que identifiqui 
unívocament la certificació en Benestar Animal de l’IRTA. 

o Identitat corporativa: contribuirà al posicionament del certificat en tota la cadena 
de valor així com a la identificació visual amb la missió del certificat. 

o Eslògan: representarà de manera sintètica el posicionament de la marca. 
 
Aquesta fase haurà d’incloure l’anàlisi i la verificació de no competència amb altres 
marques o distintius en les classes i territoris delimitats en la fase anterior. 
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‐ Validació: es realitzarà una validació dels elements resultants de la fase anterior per 

comprovar la seva adequació al públic objectiu. 
 

‐ Manual d’ús: es desenvoluparà un manual d’ús de la identitat associada al certificat 
per part de totes les parts implicades (entre altres l’IRTA, certificadores, productors, 
envasadores, punt de venta final). Es posarà especial èmfasi en l’ús en producte final 
(envasat, fresc, menú), incidint com a mínim en el format, color, mida mínima, espai 
mínim de coexistència, usos incorrectes, integració amb altres elements, material 
promocional i comunicacions. 
 

‐ Lliurament: es farà entrega a l’IRTA dels diferents materials que integrin la identitat de 
marca en el suport electrònic que correspongui. 

 
6. Format de la proposta 

 
 SOBRE B 

La oferta tècnica relativa als criteris de valoració susceptibles d’un judici de valor (Pla de treball 
i Millores) s’haurà de presentar en un únic arxiu en format digital.  
 
Aquest arxiu haurà d’incloure els següents apartats i en el mateix ordre: 
 

I. Identificació i introducció del licitador. 
II. Pla de treball. Cal facilitar tota la informació necessària per a poder comprovar que el pla 

de treball proposat compleix amb els mínims obligatoris fixats en el present plec i valorar 
els criteris d’adjudicació relatius al pla de treball que es detallen a l’Annex 4 del PCAP. 

III. Millores:  
-El procés de creativitat es realitzarà amb una metodologia de treball pròpia o 
contrastada (i.e: design thinking o altres) 
-L’oferta inclou la realització d’una estratègia o pla de comunicació per al 
posicionament de la identitat corporativa 

 

La informació ha de ser suficient per a poder realitzar la valoració dels criteris de valoració 
susceptibles a un judici de valor que es detallen a l’Annex del PCAP. 

 
 SOBRE C 

 
La oferta relativa als criteris de valoració avaluables de forma automàtica s’haurà de presentar 
en un arxiu en format digital. El seu contingut ha de ser el següent: 

 
IV. Equip de treball. Cal facilitar tota la informació necessària per a poder comprovar que 

l’equip compleix amb els mínims obligatoris fixats a l’apartat 8 del present plec i valorar 
els criteris d’adjudicació relatius a l’experiència de l’equip de treball que es detallen a 
l’Annex 4 del PCAP. 
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V. Oferta Econòmica. Cal presentar-la d’acord amb el model de l’Annex 2 del PCAP i amb 
el desglós indicat a l’apartat 10 del present plec. 

VI. Termini d’execució del contracte en dies 
 
 

7. Propietat intel·lectual i industrial 

Amb relació als drets de propietat intel·lectual i/o industrial que es derivin del servei i/o dels 
materials emprats per a la seva realització, es transmetran a l’IRTA la totalitat dels drets de 
propietat i explotació dels mateixos, en règim exclusiu i sobre qualsevol modalitat i/o suport. 

 
 

8. Requeriments tècnics i personals 

Per garantir la màxima eficiència, control i coordinació del servei objecte d’aquest contracte, 
l’empresa adjudicatària haurà de disposar en el moment d’iniciar el contracte d’un equip 
multidisciplinar amb un ampli coneixement tecnològic, d’estratègia i posicionament de marca, 
de creativitat i de disseny. Els criteris d’adjudicació es troben recollits a l’Annex 4 del PCAP. 
 
Es valorarà especialment l’experiència demostrable en la conceptualització, desenvolupament 
i/o gestió de la comunicació de segells de qualitat, segells de certificació, marques de l’àmbit 
agroalimentari i missatge estratègic a llarg termini. Específicament, es valorarà l’experiència 
del licitador o els membres de l’equip de treball en l’àmbit de productes d’origen animal i segells 
de qualitat associats a bones pràctiques de producció agroalimentària o de sostenibilitat. 
 
Els membres de l’equip hauran de tenir una experiència mínima de 5 anys en tasques similars 
a les descrites en aquest plec. 
 
 

9. Terminis 

L’adjudicatari haurà de presentar els treballs descrits en aquest plec en el termini màxim de 
100 dies d’ençà de l’adjudicació. La reducció justificada del temps màxim que no suposi un risc 
per a la qualitat del projecte serà valorada. 
 
Durant l’execució del servei l’adjudicatari informarà regularment a l’IRTA de l’evolució del 
programa, així com d’altres escenaris i situacions que es puguin esdevenir. 
 

10. Import del contracte 

Podran optar a aquest procediment les persones físiques o jurídiques amb personalitat jurídica 
pròpia que compleixin amb els requisits legals continguts en el Plec de Clàusules 
Administratives. 
 
L’import total de les prestacions objectes d’aquest contracte ascendeix a 40.000,00 € (quaranta 
mil euros). En aquesta quantitat no s’inclouen les taxes vigents en el moment de l’adjudicació. 
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L’oferta econòmica inclourà, junt amb l’import total, els desglossament econòmic dels següents 
conceptes: 
 

‐ Conceptualització i posicionament estratègic. 
‐ Creativitat i disseny dels elements característics de la identitat. 
‐ Validació i selecció de la proposta final. 
‐ Manual d’ús. 
‐ Totes aquelles accions complementàries que es considerin rellevants. 

 
 


