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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte d’aquest plec és establir les condicions tècniques per a la realització de 

les campanyes de comunicació del servei de bus AEROTIB del Consorci de 

Transports de Mallorca (en endavant CTM) durant 2019. La licitació es fracciona 

en dos lots: 

 Lot 1: Contractació i gestió d’espais publicitaris en diferents suports de 

difusió. 

 Lot 2: Elaboració, gestió i seguiment de campanyes de difusió on line de 

Google AdWords i específica de Facebook. 

2. DIRECCIÓ DEL CONTRACTE 

L’empresa adjudicatària haurà de nomenar un director del contracte, que serà 

l’interlocutor principal amb el CTM i el responsable de la correcta execució dels 

treballs. 

Per part del CTM, el responsable del contracte serà el cap de l’Àrea d’Operacions, 

i el director del contracte serà un tècnic de comunicació del Servei d’informació i 

atenció a l’usuari, el qual assumirà la coordinació, supervisió i validació final de la 

correcta execució dels treballs. 

3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES CAMPANYES 

3.1. Descripció del servei AEROTIB 

AEROTIB és la marca comercial del servei que presten quatre línies de busos 

interurbans que connecten l’Aeroport de Palma amb diferents municipis de Mallorca 

sense necessitat de fer transbordament: 

 Línia A11, Peguera – Costa de la Calma – Santa Ponça – Magaluf – 

Palmanova – Son Caliu – Aeroport. 

 Línia A32, Can Picafort – Platja de Muro – Platja d'Alcúdia – Port d'Alcúdia – 

Alcúdia – Inca – Aeroport. 



 

 4 

 Línia A42, Cala Bona – Cala Millor – sa Coma – s'Illot – Portocristo – Manacor 

– Aeroport. 

 Línia A51, Cala d’Or – Santanyí – Campos – Llucmajor – s’Arenal de 

Llucmajor – Aeroport. 

A títol informatiu: 

 El 2018 el preu del bitllet va oscil·lar entre 5,00 i 12,00 euros, en funció de la 

destinació. 

 El servei està integrat dins la xarxa TIB, i això permet l’ús de la targeta 

intermodal (abonaments T20 i T40, i bitllet reduït amb el 50% de descompte 

per a determinats col·lectius). 

 Durant la temporada d’estiu 2018 (entre maig i octubre), la demanda 

d’aquestes línies AEROTIB va ser de 221.000 viatges, principalment turistes. 

3.2. Objectius de les campanyes 

Les campanyes publicitàries tenen els objectius següents: 

 Donar a conèixer el servei AEROTIB entre els usuaris potencials. 

 Informar de les diferents línies existents. 

 Promoure el transport públic interurbà entre els usuaris actuals i potencials. 

 Posicionar la marca TIB com l’únic servei de bus públic interurbà de Mallorca. 

3.3. Destinataris de les campanyes 

Les campanyes s’adrecen a dos públics objectiu diferents: 

 Turistes, amb especial atenció als procedents dels principals països 

emissors (percentatges referits a 2016*, en què 10.921.567 turistes visitaren 

Mallorca): 

o Alemanya,38%. 

o Gran Bretanya, 21%. 

o Resta d’Espanya, 11%. 
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Les campanyes s’han de dirigir a dos moments clau: el de planificació del 

viatge per part del turista des del seu país d’origen, i el de la seva estada a 

Mallorca. 

 Residents de Mallorca que viuen a l’entorn d’una de les línies del servei 

AEROTIB, ja siguin treballadors de l’Aeroport o persones que es desplacen 

en avió. 

*Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb dades de FRONTUR. 

España (CC BY 3.0). 

4. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES CAMPANYES 

4.1. Lot 1. Campanyes de difusió a premsa forana i publicitat exterior  

L’àmbit territorial de difusió de les accions publicitàries serà l’illa de Mallorca. 

En la seva OFERTA TÈCNICA, les empreses licitadores han de presentar un Pla 

de mitjans, amb una relació exhaustiva de les accions publicitàries compromeses. 

El període de la campanya serà entre 1/juny i 31/agost de 2019. 

El Pla de mitjans s’ha de fer d’acord amb els criteris que estableix l’article 6.2 de la 

Llei 13/2010, de publicitat institucional de les Illes Balears, amb indicació de les 

fonts d’audiència utilitzades. 

Els anuncis s’han de fer en els mitjans de comunicació i formats següents:  

 Publicacions escrites d’àmbit municipal o comarcal (premsa Part Forana) 

amb difusió als municipis per on circula alguna de les línies d’AEROTIB. 

Format: ½ pàgina a color. Mínim d’insercions: 12. Una publicació no pot tenir 

més de 4 insercions.  

 Publicitat exterior a l’Aeroport de Palma, a un mínim de dos “opis rotatoris” i 

dues “ columnes” de la zona de recollida de maletes, per un període de dos 

mesos. 

Els treballs a desenvolupar per l’empresa adjudicatària seran, principalment, els 

següents: 
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 L’elaboració del Pla de mitjans i la contractació dels espais publicitaris als 

mitjans de comunicació corresponents. 

 El seguiment i control de l’efectiva i la correcta publicació o emissió dels 

anuncis contractats. 

 La presentació dels justificants de les insercions en premsa. 

El CTM elaborarà la creativitat dels anuncis de premsa, tant de l’edició en paper 

com on line. 

Les empreses licitadores han de presentar el Pla de mitjans a través d’una taula, 

disposant les accions publicitàries per files i la següent informació –referida a cada 

acció- per columnes: 

 Columna 1. Nom del mitjà de comunicació. 

 Columna 2. Àmbit geogràfic de difusió: insular / comarcal / municipal. 

 Columna 3. Format. 

 Columna 4. Emplaçament: En el cas de la premsa escrita, la pàgina en la 

qual es proposa la inserció. 

 Columna 5. Calendari o període de les insercions. 

 Columna 6. Nombre d’insercions. 

En la seva OFERTA ECONÒMICA, les empreses licitadores han d’incloure també 

el Pla de mitjans, afegint a la taula (ja presentada a l’oferta tècnica) la següent 

informació econòmica: 

 Columna 7. Preus unitaris oficials. S’han de detallar, sense IVA, els preus 

unitaris de contractació de les insercions sense considerar cap descompte 

sobre les tarifes oficials.  

 Columna 8. VTCm. S’ha de mostrar el producte entre els valors de la 

columna 6 (unitats) i els de la columna 7 (preus unitaris oficials, sense IVA). 

Al final de la columna, s’haurà d’indicar la suma total de les accions 

publicitàries, que serà el valor VTCm que apareix a la secció B del “Quadre 
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de criteris d’adjudicació del contracte” del plec de clàusules administratives 

particulars. 

 Columna 9. Descomptes. S’han d’indicar, en termes de percentatge, els 

descomptes compromesos respecte a les corresponents tarifes oficials. 

 Columna 10. S’han de mostrar els preus unitaris compromesos pel licitador, 

sense IVA. Aquests preus unitaris compromesos han d’incloure, no solament 

la pròpia despesa de la inserció, sinó també les despeses generals i el 

benefici industrial de l’empresa. 

 Columna 11. VTC. S’ha de mostrar el producte entre els valors de la columna 

6 (unitats) i els de la columna 10 (preus unitaris amb descompte, sense IVA). 

Al final de la columna, s’haurà d’indicar la suma total de les accions 

publicitàries, que serà el valor VTClicitadors que apareix a la secció B del 

“Quadre de criteris d’adjudicació del contracte” del plec de clàusules 

administratives particulars. 

4.2. Lot 2. Campanyes on line 

4.2.1. Descripció de les campanyes 

Es realitzaran tres tipus de campanyes diferents: 

 Campanyes de Google AdWords, xarxa de cercadors. 

o S’han de diferenciar tres campanyes, amb segmentació per idioma i 

ubicació: col·lectius de parla alemanya, anglesa i castellana. 

o S’ha de comprar un mínim de 15 paraules clau per campanya-anunci. 

o El període de les campanyes serà des de maig (previst 3ª setmana) 

fins a mitjans d’octubre. 

o La inversió s’ha d’anar redistribuint entre les tres campanyes-anuncis 

en funció de l’evolució de la campanya. 

 

 Campanyes Google AdWords, xarxa de display. 
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o S’han de difondre banners en alemany, anglès i castellà, amb 

segmentació per idioma i ubicació. 

o La difusió s’ha de fer a ubicacions de la xarxa display i a planes web 

relacionades amb Mallorca. 

o El període de les campanyes serà des de maig (previst 3ª setmana) 

fins a mitjans d’octubre. 

 

 Campanya específica de Facebook. 

o S’han de difondre banners en alemany, anglès i castellà, amb 

segmentació per idioma i ubicació 

o El període de les campanyes serà des de maig (previst 3ª setmana) 

fins a mitjans d’octubre. 

4.2.2. Treballs a desenvolupar 

Els treballs a desenvolupar per l’empresa adjudicatària seran els següents: 

1. Definir l’estratègia definitiva de difusió, especificant la segmentació i les 

impressions estimades.  

2. Crear els anuncis i seleccionar les paraules clau en els tres idiomes. Abans 

de la seva publicació, els anuncis hauran de ser validats pel CTM. 

3. Executar les campanyes. 

4. Fer el seguiment i la gestió de les paraules clau i les ubicacions. 

5. Confeccionar un informe setmanal de seguiment, detallant, com a mínim, el 

nombre de clics i d’impressions, el CTR (“click through rate”) i el CPC (cost 

per clic). 

6. Elaborar un informe-resum final de les campanyes. 

El CTM elaborarà la creativitat dels banners i lliurarà les adaptacions corresponents 

als diferents formats per a la campanya de display i la de Facebook. 
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5. PRESSUPOST 

Les empreses poden participar en només un lot o en els dos, i resultar 

adjudicatàries de només un lot o dels dos. 

5.1. Lot 1. Campanyes de difusió a premsa forana i publicitat exterior  

El pressupost màxim de licitació s'estableix en 24.850 euros (IVA exclòs). 

5.2. Lot 2. Campanyes on line 

El pressupost màxim de licitació s'estableix en 22.350 euros (IVA exclòs). Inclou la 

inversió en la campanya i els honoraris d’agència. 

6. CONDICIONS DE FACTURACIÓ 

6.1. Lot 1. Campanyes de difusió a premsa forana i publicitat exterior  

Al final de cada mes, l’empresa adjudicatària podrà presentar al CTM una factura 

que inclogui totes les accions que hagin estat publicades o emeses al llarg del mes, 

d’acord amb els preus compromesos per l’adjudicatari en la seva oferta. 

Amb la presentació de la factura, s’han d’adjuntar els justificants de les insercions: 

en el cas dels mitjans escrits, l’original dels anuncis publicats; i en el cas de la 

publicitat exterior a l’Aeroport, un justificant de l’empresa proveïdora de l’espai 

publicitari. 

6.2. Lot 2. Campanyes on line 

Al final de cada mes, l’empresa adjudicatària podrà facturar el servei al CTM, 

adjuntant els diversos informes setmanals amb els resultats específics de les 

accions. 

Els imports a facturar correspondran al resultat de la suma total dels CPC, afegint 

el benefici industrial compromès per l’adjudicatari en la seva oferta econòmica. 
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7. APLICACIÓ DE LA IDENTITAT CORPORATIVA 

Tots els materials publicitaris s’han d’adaptar per reproduir les característiques 

d’identitat corporativa del Govern de les Illes Balears. La direcció del contracte per 

part del CTM ha de proporcionar, en suport digital, la identitat corporativa i els 

diversos logotips que hi siguin aplicables. 

8. PROPIETAT DELS TREBALLS 

El CTM serà el propietari de tots els treballs efectuats en el marc del contracte; en 

particular, de les produccions de les falques publicitàries en les emissores de ràdio. 

Així, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar al CTM els arxius originals de tots els 

treballs. 

 


