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1 Introducció  
 
L'ACN és una agència de notícies pública que té com a missió articular l’espai català de 
comunicació, vertebrar el territori, contribuir a la projecció exterior del país i a la normalització 
lingüística; ser referent periodístic independent, plural i motor d’innovació. D’acord amb la 
seva visió, aspira a ser l’agència de notícies de referència de Catalunya, líder en la publicació 
de temes propis i d’investigació, i model d’innovació tecnològica i de noves narratives 
periodístiques. Entre els valors que defensa l’Agència, destaquen el rigor, l’ètica, la iniciativa, 
l’esperit crític i el treball en equip; reconeix responsabilitat en l’àmbit social, de gènere i 
ambiental, així com el compromís amb el país, la llengua i la cultura. L'empresa propietària 
de l'ACN és Intracatalònia SA, societat de capital públic de la Generalitat de Catalunya amb 
una participació minoritària de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
 

2 Objectiu 
L’objectiu del present plec és definir els serveis de producció que necessita l’ACN per tal de 
poder produir vídeos a les xarxes socials, vídeos en qualitat Premium  i producció de 
l’informatiu diari de l’ACN. Es recullen els aspectes tècnic i professionals necessàries per 
aquest servei.  
 
 

3 Descripció dels serveis 
 
A continuació es detallen les tasques que se’n deriven de cadascun dels serveis abast del 
present contracte. 

3.1 Informatiu audiovisual 
 
L'edició internacional de l'ACN, Catalan News, produeix diàriament un informatiu audiovisual 
amb presentador que adapta la informació catalana al públic estranger, per tal de donar a 
conèixer la realitat política, econòmica, social i cultural de Catalunya. A més, produeix dos 
vídeos diaris destinats a ser consumits a través de les xarxes socials sense presentador, i 
un altre vídeo diari que combina intervencions d'un presentador i una veu en off destinat 
també a les xarxes socials. A més, publica un màxim de vuit talls amb vídeo i àudio de 
personatges públics subtitulats a l'anglès també per a xarxes socials. Catalan News també 
aposta per altres formats descrits en el punt 1.5. 
La feina periodística (inclosa la presentació dels vídeos) es fa amb personal intern de l’ACN, 
però és imprescindible el servei extern especialitzat que garanteixi la producció, edició, 
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postproducció i masterització dels vídeos. Quan el volum de feina ho requereixi necessari, 
l'adjudicatari també haurà de penjar els vídeos que elabori al web de Catalan News i a les 
xarxes socials, prèvia autorització, supervisió i indicacions necessàries del responsable de 
Catalan News.  
 
Es calcula aproximadament una dedicació de 3 hores diàries per tal d’executar el servei. 
 

3.1.1. Producció de l'informatiu.   
L'informatiu serà en llengua catalana o llengua anglesa, amb relació d'aspecte quadrat (1:1), 
tindrà una durada d’entre 2 i 15 minuts (més entre 5 i 15 segons per una careta), una 
entradeta del presentador/a i uns crèdits de tancament, i es produirà diàriament en dies 
laborables (no festius), i també en dies festius d'especial transcendència informativa (com 
ara l'11 de setembre o totes les eleccions que se celebrin a Catalunya), que seran un màxim 
de 12 anualment. El mes d'agost l'informatiu no s'emetrà, excepte en dies d'especial 
transcendència informativa. 
 
La producció de l’informatiu de Catalan News es realitza des de les instal·lacions de 
l’Agència Catalana de Notícies i concretament en un espai polivalent destinat, entre d’altres 
activitats, a la sala de premsa i la sala de reunions i/o les juntes habituals del dia a dia de 
l’agència. Aquest espai s'haurà d'adaptar amb tot el material audiovisual necessari perquè 
esdevingui un plató i un espai de realització, sense que això impedeixi continuar-lo fent 
servir com a sala de premsa i/o de reunions. Depenent de les necessitats informatives, 
s'haurà de gravar al carrer.  
Totes les fases de la realització de l’informatiu, estaran supervisades per el/la responsable 
de continguts de Catalan News. 
 
La producció de l'informatiu comença amb la realització d'un màxim de vuit clips curts, 
d'entre 10 i 20 segons, que serviran per il·lustrar l'informatiu. Seran clips extrets d'imatges 
del fons propi de l'ACN o altres fons audiovisuals de domini públic sense necessitat de 
canviar l'àudio original. Entre dos i tres d'ells, aquells que es tractin de declaracions de 
personalitats, hauran de portar subtítols a l'anglès. La resta no duran cap grafisme.  
Tant les temàtiques d'aquests clips, com quines imatges fer servir per elaborar-los, com 
quin text s'ha d'incloure en els subtítols quan siguin necessaris seran proporcionats per la 
persona responsable de continguts de Catalan News abans d'enregistrar la intervenció del 
presentador/a a l'informatiu.  
 
Abans de l'enregistrament cada dia, també s'haurà de procedir al desmuntatge de les taules 
i les cadires, el monitor de televisió, la pissarra i qualsevol altre element present a la sala 
per tal de poder-la fer servir com a plató.  
A continuació es prepara el set de l’informatiu, és a dir, la revisió del fons, l’activació de la 
il·luminació, l’ajust segons les característiques del conductor o conductora de l’informatiu, la 
preparació i la comprovació diària que la resta del material tècnic implicat a la gravació (com 
per exemple, bateries, microfonia, prompter) estigui a punt per fer-se servir.  
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El presentador/a de l'informatiu és responsable d'estar maquillat i amb la roba apropiada i 
ben col·locada per un informatiu, però l'adjudicatari haurà d'assegurar-ho fent, si s'escau, 
proves d'enregistrament. 
 
Just abans de la gravació, es microfona i es fan proves de moviments de càmera, d’àudio, 
de prompter i de llums, mentre es comenten i resolen dubtes de guió amb els conductors. 
Una vegada rebut el guió literari per part del responsable de Catalan News i amb el 
presentador preparat, el procés d'enregistrament, edició, post-producció i masterització 
haurà de durar un màxim d'una hora. I, si no hi ha cap novetat informativa inesperada que 
forci a fer canvis d'última hora i el guió arriba no més tard de les 7 de la tarda, el producte 
complet ha d'estar llest per entregar a les 8 del vespre. 
Per tal que això sigui possible, és important minimitzar i avançar-se als possibles problemes 
per tal de garantir la màxima agilitat en la gravació. 
 
La gravació es farà amb dues càmeres professionals , propietat de l’ACN,   i s’ha de vetllar 
pel compliment de paràmetres de realització com ara enquadraments, aires, posició, 
mirades… i assessorament en la correcta projecció de la imatge dels conductors/es segons 
el llibre d’estil de l’informatiu. 
Abans de donar per tancada la gravació, es comprovarà tècnicament el correcte 
desenvolupament de la feina i es donarà el suport i ajuda necessari per finalitzar aquesta 
primera fase amb el conductor/a (retirar microfonia, tancar prompter,…). 
Lliurat el màster d’emissió, fet el control de qualitat i fetes les còpies de seguretat, es 
recollirà convenientment tot el material audiovisual implicat en la producció i es deixarà la 
sala polivalent amb el mateix mobiliari i disposició prèvia al desmuntatge inicial. 
 

3.1.2 Edició de l’informatiu 
 
El muntatge de l'informatiu es realitza segons l'ordre de peces indicat al guió, sense el 
suport d’un realitzador/a, i amb els canvis d’última hora habituals de l’entorn informatiu, 
sempre sota la supervisió del responsable de continguts de Catalan News i sense prendre 
cap decisió de contingut. 
 
Per norma general, l'informatiu constarà d'unes imatges inicials de pocs segons a mode 
d'imatge del dia, una careta, una entradeta del presentador/a, i els clips que componen 
l'informatiu l'un darrere l'altre separats amb una cortineta o separador i amb la veu en off del 
presentador/a. Hi haurà una sintonia fins la careta, i una altra diferent a partir que entri el 
primer clip, i una altra diferent quan entrin els crèdits de tancament.  
 
El muntador/a ha de tenir la capacitat de resoldre qualsevol imprevist de qualsevol situació 
inclosa a l’informatiu, ja sigui de la gravació de les entradetes o dels clips que s'inclouran al 
telenotícies. 
 
És clau editar l’informatiu en el temps establert i tenir en compte possibles canvis de 
contingut o forma. 
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En aquesta fase, si el responsable de continguts així ho demana, no es descarta tornar a 
gravar tot o part del guió, per tal d’adaptar-se a les exigències del directe. 
Abans de donar per tancada aquesta fase, s’ha de visionar amb el responsable de 
continguts per obtenir el vist-i-plau i poder passar a la fase següent. 
  

3.1.3 Postproducció de l’informatiu 
 
Sempre que es requereixi, les imatges s'hauran de postproduir, com ara en cas de 
possibles problemes de brillantor i contrast, moviments indesitjats de càmera en els clips, 
alineació d'àudio al mateix nivell (entre 6 i 12 dB) o altres situacions inesperades.  
En aquesta fase, també s'hauran d'incloure els grafismes que l'informatiu sempre inclou i 
d'altres especials que es puguin necessitar en dies puntuals.  
 
Els grafismes que inclou és un comptador invers a mode de compte enrere del número 100 
al 0 (per emfatitzar que el vídeo dura cent segons) que se situarà a dalt a l'esquerra, tindrà 
la mida d'una mosca televisiva i anirà amb transparència i ombreig perquè es pugui llegir en 
tot moment. El color dels números serà blanc, però del segon 20 al 0 haurà de variar 
progressivament cap al vermell.  
Un altre grafisme que inclou el vídeo és la mosca amb el logo d'acn, que també tindrà la 
mida normal d'una mosca televisiva, se situarà a dalt a la dreta i també serà blanc, amb 
transparència i ombreig. El logo el proporcionarà el responsable de contingut de Catalan 
News. 
 
L'informatiu també inclourà chyrons explicatius (no de transcripció) de cadascuna de les 
peces, amb un mínim d'un i un màxim de quatre per peça. El text d'aquests chyrons serà 
proporcionat pel responsable de continguts de Catalan News. Els chyrons no s'han de 
superposar en cap cas als subtítols que alguns clips puguin contenir. Els chyrons tindran 
una, dues o tres línies cadascun, i seran part d'una plantilla predissenyada. 
 

3.1.4 Masterització de l’informatiu 
 
L’editor o editora es compromet a lliurar un màster amb els requisits tècnics i/o protocols 
d’emissió adequats que garanteixi la seva correcta difusió. 
 
En aquesta fase, s’ha de controlar qualsevol paràmetre tècnic per adequar-lo a una 
producció broadcast amb les especificacions concretes de la plataforma de l’Agència 
Catalana de Notícies i específicament al site de Catalan News gestionat per una empresa 
externa a l’Agència. Un paràmetre vàlid en aquest sentit és el dels vídeos 720x720 amb 
format .mp4 H.264. 
 



 PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES Data: 05/11/2018 

SERVEIS 
INFORMÀTICS D’EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT CORRECTIU 

DELS SISTEMES I APLICATIUS INFORMÀTICS DE L’ACN 

Rev. núm.: 1 Pàg.: 5 

EXP ACN-2018-00015 

 
En cas de problemes tècnics o qualsevol altra necessitat, la comunicació i/o coordinació 
entre les parts implicades ha de garantir l’emissió diària i evitar, en la mesura del possible, 
la implicació de l’Agència Catalana de Notícies o Catalan News.   
Per últim s’ha de lliurar el màster a un/a responsable de continguts i garantir la seva 
publicació en el temps establert. 
 
Aquesta fase del servei finalitza amb l’ordenació, la categorització, l’arxiu i el backup de tot 
el material en alta i baixa qualitat. 
 

3.2 Vídeo per a xarxes socials 
 
L'adjudicatari requerirà elaborar un màxim de dos vídeos de xarxes socials cada dia 
laborable, un per ser entregat a les dues de la tarda, i l'altre a les vuit del vespre. Cada 
vídeo tindrà una versió en català i una en anglès, elevant així el nombre màxim de 
productes a entregar diàriament en aquesta categoria a quatre.  
 
Tots els vídeos hauran de portar grafismes que, per norma general, seran chyrons del 
mateix format que els de l'informatiu (tot i que resta oberta la possibilitat que, depenent del 
tema, s'escaiguin d'altres, com ara gràfics o bé textos no necessàriament a la part baixa de 
la pantalla). Els vídeos destinats a les xarxes socials duraran entre 40 i 60 segons i seran, 
preferentment sense veu en off ni intervenció de presentador/a, però amb una música de 
fons, que haurà de ser de domini públic i que l'adjudicatari s'haurà d'encarregar de 
localitzar. Les imatges sortiran del fons intern de l'ACN. 
En casos d'encàrrec d'un vídeo per a xarxes socials més elaborat (amb més grafismes d'allò 
habitual, gràfics o altres elements que n'alenteixin l'elaboració), l'obligatorietat de fer dos 
vídeos de xarxes socials el mateix dia no aplicarà.  
 
Es tracta d'un producte que ha d'estar dotat de creativitat i de les característiques 
necessàries perquè pugui tenir viralitat, com ara plans curts i dinàmics, algun efecte si 
s'escau, i una narrativa audiovisual fàcil d'entendre sense veu en off. Els temes dels vídeos 
els decidirà el responsable de continguts de Catalan News, però l'adjudicatari haurà de fer 
una proposta inicial dels textos dels chyrons, que s'haurà de consensuar. Els textos dels 
chyrons no hauran de ser a mode de titulars, sinó d'història explicada amb inici i final. 
Necessàriament, el clip també incorporarà la mateixa mosca que a l'informatiu i una 
cortineta de tancament.  
 
El primer fotograma del clip ja haurà de mostrar el text del primer chyron i també haurà de 
mostrar un fotograma destacat del vídeo (que just després desapareixeria), a fi i efecte que 
la peça tingui una careta i el consumidor sàpiga la temàtica del clip abans que comenci a 
reproduir-se. Resta oberta la possibilitat que en alguns casos la careta sigui més elaborada.  
Els vídeos s'hauran d'entregar, per norma general, en relació d'aspecte quadrat (1:1) i amb 
format compatible amb la pàgina web de Catalan News i totes les xarxes socials, com ara el 
format .mp4 amb l'extensió .H264.  
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Es calcula aproximadament una dedicació d’entre una hora i mitja i dues hores per cada vídeo 
des del moment que rep l'encàrrec i rep la indicació de quines imatges pot fer servir. En total 
4 h. 

3.3 Vídeo combinant presentador i veu en off 
 
L'adjudicatari haurà d'elaborar un vídeo al dia que combini intervencions d'un presentador i 
veu en off, també destinat a les xarxes socials. Tindrà una durada màxima de dos minuts i 
vint segons. El clip serà gravat parcialment o íntegrament per l'adjudicatari (que també es 
podrà ajudar del fons propi de l'ACN) habitualment fora de la redacció, en territori català. La 
gravació es farà normalment acompanyada del presentador, que serà personal de l'ACN i 
farà un guió literari del producte. En la decisió de quins plans s'han de gravar per ajustar-se 
al guió literari, però, hi ha de contribuir decisivament l'adjudicatari. 
 
Els vídeos s'hauran d'entregar, per norma general, en relació d'aspecte quadrat (1:1) i amb 
format compatible amb la pàgina web de Catalan News i totes les xarxes socials, com ara el 
format .mp4 amb l'extensió .H264. La relació d'aspecte s'haurà de tenir en compte 
especialment a l'hora de gravar, així com el fet que després el clip s'haurà de postproduir 
introduint-hi grafismes. L'enregistrament es farà o bé amb un equip MOJO o bé amb un 
equip ENG, en tots dos casos pertanyents a l'ACN. Excepcionalment, però, també es 
requerirà per les gravacions un dron, que ha d'aportar l'adjudicatari.  
 
L'edició, postproducció i masterització també aniran a càrrec de l'adjudicatari. El vídeo 
necessàriament portarà grafismes, que en general seran chyrons explicatius (no de 
transcripció) com els de l'informatiu o els vídeos de xarxes socials. Per cada 30 segons de 
vídeo, n'hi haurà entre un i cinc, i la redacció de Catalan News proporcionarà el text de 
cadascun d'ells. Necessàriament, el clip també incorporarà la mateixa mosca que a 
l'informatiu i una cortineta de tancament. 
 
El primer fotograma del clip ja haurà de mostrar el text del primer chyron i també haurà de 
mostrar un fotograma destacat del vídeo (que just després desapareixeria), a fi i efecte que 
la peça tingui una careta i el consumidor sàpiga la temàtica del clip abans que comenci a 
reproduir-se. Resta oberta la possibilitat que en alguns casos la careta sigui més elaborada. 
 
L'obligatorietat de fer un vídeo diari que combini un presentador i veu en off es pot substituir 
per altres formats. Per exemple, l'elaboració d'un clip a partir d'una entrevista a mode de 
'three questions for' (tres preguntes per), també destinat a les xarxes socials. El producte ha 
de tenir una careta inicial al primer frame, que contingui un efecte que canviï el color de la 
imatge, un grafisme a mode de títol de la temàtica i un chyron amb el nom de la persona 
entrevistada, a banda d'una sintonia de domini públic de fons. Després, entre dos i quatre 
talls de vídeo i àudio (com els del punt 1.4) s'han de succeir amb els corresponents 
subtítols. Cadascun d'ells, anirà precedit d'una altra 'careta' que indiqui a pantalla completa 
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quina és la pregunta. Per tal que es pugui llegir amb facilitat, es desenfocarà el vídeo de la 
persona entrevistada.  
 
El vídeo combinant presentador i veu en off diari també es podrà substituir per un vídeo d'un 
paisatge en territori català gravat amb un dron. Quan hi hagi un encàrrec per part de la 
persona responsable de continguts de Catalan News, l'adjudicatari haurà d'obtenir els 
permisos corresponents per tal de fer la gravació, i haurà d'elaborar el guió tècnic per fer-lo 
possible. Deguda la impossibilitat dels drons de gravar àudio, el vídeo haurà d'anar 
acompanyat d'una música de domini públic. En aquest cas, també hi haurà la necessitat de 
fer una careta inicial i chyrons per acompanyar el clip.  
 
Una altra possibilitat és que hi hagi la necessitat d'elaborar un altre informatiu de 
característiques similars al de 100 segons, ja sigui a la seu de l'ACN o bé al carrer. En 
aquest cas, tampoc aplicaria l'obligatorietat d'elaborar un vídeo diari amb presentador i veu 
en off. 
 
Aquests formats alternatius, i d'altres que puguin sorgir depenent de la temàtica (i que 
també substituirien l'obligatorietat anteriorment comentada), també estan destinats per a 
xarxes socials i han de tenir vocació creativa i intenció de viralitat. Seran gravats per 
l'adjudicatari, en col·laboració amb el personal de Catalan News, en territori català. Hauran 
de dur tots la mosca corresponent, la cortineta de tancament, hauran de tenir, per norma 
general, relació d'aspecte quadrat (1:1) i ser entregats en format compatible amb els webs 
de l'ACN i Catalan News. Aquests formats podran tenir versió amb chyrons i careta en 
català i en anglès. 
 
Es calcula aproximadament una dedicació de 5 hores.  
 
 

3.4 Talls de personatges públics 
 
L'adjudicatari es compromet a editar un màxim de vuit talls de vídeo i àudio que, 
normalment, es trobaran al fons propi de l'ACN, destinats a les xarxes socials. Els vuit talls 
inclouen els que s'hagin hagut de fer per l'informatiu, als quals se'ls haurà d'afegir mosca i 
cortineta de tancament perquè estiguin llestos per ser penjats. El contingut i la llargada de 
cadascun d'ells les marcarà l'equip de Catalan News, i normalment no excedirà els 30 
segons, tot i que excepcionalment podrien arribar als dos minuts.  
 
L'edició constarà de retallar el fragment que l'equip de Catalan News hagi triat i posar-hi 
subtítols en anglès o en català (fins i tot si la llengua del tall és l'anglesa) amb una plantilla 
predissenyada. 
 
Es calcula aproximadament una dedicació d’entre 30 minuts per tall. En total 4 hores. 
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3.5 Vídeo Premium  
 
Aquest servei inclou un vídeo diari d’una durada de 5’ aproximadament. L’operador de 
càmera anirà a la previsió acompanyat d'un redactor, fent servir el seu equip de vídeo, i 
haurà de fer vídeos editats d'imatges de recurs i de declaracions que completaran cada 
teletip publicat. A cada acte, l'operador de càmera aprofitarà els minuts d'inici o final, els 
moments visualment més espectaculars i els espais amb poc interès informatiu per gravar 
les imatges de recurs que il·lustrin aquell acte. Plans generals de l'esdeveniment; entrades i 
sortides dels protagonistes; imatges del públic amb plans curts, mitjos i oberts; pla general 
del final del míting polític, per exemple; i qualsevol moment que visualment destaqui en 
aquell acte. El redactor donarà indicacions a l'operador de càmera si hi ha dubtes. Aquestes 
imatges de recurs serviran perquè l'operador editi després un vídeo del voltant de dos 
minuts, que penjarà al portal de l'ACN amb un peu descriptiu del contingut i el temps que 
dura com aquest d'exemple: "BRUT D'IMATGES (2'18''): La cap de llista del PSC al 28-A, 
Meritxell Batet, i el primer secretari del partit, Miquel Iceta, durant el míting dels socialistes a 
Mataró". 
  
L'operador també haurà de gravar, des del trípode, les declaracions i/o intervencions dels 
participants de cada acte. El redactor indicarà a l'operador quines declaracions concretes de 
cada protagonista vol per al vídeo editat dels totals, en quin minut es troba i amb quants 
vídeos s'han d'agrupar. Per facilitar la feina, l'operador pot treballar amb el minutatge horari 
a la càmera que permeti que en bolcar les imatges es localitzin més fàcilment. Cada tall 
amb declaracions tindrà tres segons per davant i tres per darrere sense so, i que serveix 
perquè els abonats puguin tallar i muntar bé les imatges. L'operador penjarà aquests vídeos 
editats al portal de l'ACN amb un peu descriptiu del contingut i el temps que dura com 
aquest d'exemple: "TOTALS (1'21''): El president de la Generalitat, Quim Torra, lamenta la 
decisió de la Junta Electoral i crida els ciutadans a omplir els balcons de groc". El redactor 
orientarà l'operador sobre el contingut que s'ha d'incloure en aquets peu. 
Per últim, els mateixos talls amb so que l'operador ha editat en vídeo serviran perquè 
s'extregui el seu àudio i es pengin com a talls de veu per a les ràdios. L'operador és qui els 
extreurà i els penjarà al portal de l'ACN amb un peu descriptiu del contingut com aquest 
d'exemple: "L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, critica la presència de l'ultradreta als 
carrers de Barcelona". 
 
En qualsevol cas, l'operador tindrà en el redactor del seu equip la persona de referència per 
aclarir dubtes puntuals, i podrà consultar el cap de secció o de redacció si té necessitat. 
 
Es calcula aproximadament una dedicació de 4 hores per executar el servei. 
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4 Requeriments tècnics 

4.1 Edició de grafismes  
 
És necessari que la producció de grafismes, com ara chyrons i subtítols, es faci mitjançant 
el programa Adobe After Effects. Els chyrons i subtítols utilitzats habitualment hauran de 
sortir d'una plantilla dissenyada per l'adjudicatari que puguin fer servir també els redactors 
de Catalan News a Adobe After Effects, per tal que els vídeos surtin uniformitzats en estil i 
color. Un cop l'any, les plantilles seran canviades si així ho demana el responsable de 
continguts de Catalan News, seguint les tendències del moment a les xarxes socials i al 
món audiovisual.  
 
Tot i que per norma general els vídeos descrits en el punt 1 seran de relació d'aspecte 
quadrat (1:1), les plantilles hauran de tenir una versió en format 16:9 (horitzontal) i també en 
format 9:16 (vertical).  
 
La plantilla dels grafismes amb animació haurà d'incloure un model de subtítols que durin 
uns 5 segons d'una línia i un de dues línies que es puguin anar succeint amb agilitat si el 
vídeo necessita un subtítol amb text més llarg que dues línies. La plantilla per subtítols 
també haurà d'incorporar un chyron amb el nom del personatge que parla i un altre amb el 
càrrec, que es puguin treure amb facilitat si és necessari. Aquesta plantilla haurà de tenir 
una versió perquè la informació surti a la part esquerra, i una altra perquè la informació surti 
a la part dreta. 
 
La plantilla també haurà d'incloure tres models de chyron per a xarxes socials: un d'una 
línia, un de dues, i un de tres, que haurien de durar entre 3 i 5 segons. Cadascun d'ells 
haurà de tenir una versió perquè el text pugui canviar amb una animació, en cas que el text 
no hi càpiga.  
 
També serà necessari tenir una plantilla amb un chyron per posar el nom d'un redactor, i un 
altre per posar el nom d'un lloc, que vagi acompanyat d'un petit mapa de Catalunya i un 
punt vermell per situar-lo (el mapa s'ha de poder canviar per un d'Europa o el que 
correspongui, segons les necessitats).  
 
La plantilla també ha d'incloure una mosca per poder fer servir en tots els vídeos que es 
destinin a les xarxes socials i un separador per ser utilitzat a l'informatiu de 100 segons i 
ocasionalment a altres vídeos. 
També s'hauran de tenir diversos models de careta de tancament: un de translúcid i un 
d'opac. Cadascun d'ells haurà de tenir dos formats: un en català, on hi aparegui el logo de 
l'ACN i el web acn.cat, i un en anglès, on hi aparegui el logo de Catalan News, el logo de 
l'ACN, i el web catalannews.com. 
 
La plantilla també haurà de tenir un model de formatges electorals que es pugui fer servir 
per explicar gràficament la distribució de representants per partits en unes eleccions. Haurà 
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d'estar automatitzat, si tècnicament és possible, per no haver de perdre temps fent a ull 
cada formatget. El gràfic haurà d'incloure un color per a cada partit, el nombre de 
representants obtinguts en aquella contesa electoral i el percentatge. Al mig, hi haurà 
d'haver el nombre total de representants en joc, i una ratlla que marqui la majoria absoluta.  
Així mateix, la plantilla haurà d'incloure dos models més de gràfics: un de barres horitzontals 
i un de línies, que també estiguin mecanitzats per tal que s'hi introdueixin les dades de 
l'estadística i ja es generi la llargada de cada barra/línia.  
 
Tots els grafismes a la plantilla hauran de seguir una mateixa escala de colors, una mateixa 
línia de disseny corporatiu i uns mateixos tipus de lletra. Els tipus de lletra, preferentment, 
hauran de ser escollits dels que venen per defecte a qualsevol PC.  

4.2 Cessió de material tècnic 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar material propi per tal de  poder executar els servei  
en concepte de cessió  fins a la finalització dels servei. El material es quedarà  en concepte 
de  cessió  a les instal·lacions de l’ACN.  
 
El material que l’empresa adjudicatària haurà d’aportar per a la correcte realització del 
servei és el següent o equivalent en aspectes tècnics: 
 
- ordinador amb capacitat de treball i processament adient a les necessitats 
d’immediatesa pròpies d’edició d’un informatiu 
- ordinador amb capacitats de treball i processament adient a les necessitats de 
grafismes propis d’un informatiu 
- programari professional d’edició i/o postproducció audiovisual 
- 4 pantalles de llum led amb dimmer  
- 2 focus per il·luminació de contra 
- modificadors de llum 
- cablejat, pinces, ròtules, suports i adaptadors d’il·luminació 
- emissor i receptor sense fils de microfonia 
- micròfon lavalier 
- micròfon lavalier de reserva 
- micròfon de condensador per a la gravació de veus en off 
- peu de micro, suport elàstic, antivent i campana acústica 
- auriculars d’estudi 
- gravador extern d’àudio 
- suport amb rodes per a la càmera principal 
- accessoris i recanvis d’àudio 
- accessoris i recanvis d’il·luminació 
- material d’il·luminació de reserva 
-  prompter per fer servir al plató per la gravació de l'informatiu 
- prompter per gravar exteriors sempre que sigui requerit per la persona responsable 

de Catalan News.  
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-          dron: És necessari que l'adjudicatari tingui una llicència per fer volar drons, disposi 

d'una persona amb carnet per pilotar drons i, com a mínim, un dron disponible per fer 
servir quan el responsable de continguts de Catalan News ho consideri necessari. A 
més, haurà de tenir coneixements sobre les normatives per pilotar drons i com 
demanar els permisos corresponents.   

 

5 Condicions d’execució 
A continuació es detallen les condicions d’execució del present contracte. 

5.1 Localització i horari de prestació del servei 
Els serveis es prestaran a l’Agència Catalana de Notícies. .  
  
L’horari de els diferents serveis està pautat i es recull en cadascun del apartats del punt  3, 
descripció dels serveis.  
 

5.2 Condicions de Prestació del Servei 

5.2.1 Equip de treball 
L’adjudicatari proposarà un equip de treball adequat als perfils que a continuació es detallen: 
 
La empresa adjudicada ha d’acreditar la seva solvència tècnica aportant les següents 
certificacions: 

 
• Certificat de permís de pilotatge de Dron 
• Domini de l’eina d’edició d’ After effects 
• Domini d’eines d’edició Sony Vegas o equivalent 

 
 
No es requereix que tots els membres de l’equip disposin de totes les certificacions, però si 
que l’equip en conjunt aporti totes les certificacions. 
 
Els licitadors concretaran en la forma que s’indica en el plec de clàusules administratives 
particulars, la composició de l’equip de treball que posaran a disposició del contracte, 
acreditant que tenen l’experiència professional i els certificats exigits. 
 
L'ACN es reserva el dret de verificar les capacitats del personal que participa en el projecte 
en qualsevol moment. 
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5.2.1.1 – Producció Informatiu 
 
Es tracta d'un perfil que ha de ser capaç tant d'enregistrar l'informatiu, com ara editar les 
imatges amb un determinat ritme i continuïtat basant-se en l’expressivitat d’elements 
conceptuals, formals i visuals recollits en un guió literari. A més, haurà de ser capaç d'editar 
imatges del fons de l'ACN a fi d'elaborar les cues que corresponguin per l'informatiu.  
 
És necessari que, com a mínim, pugui identificar la llengua anglesa oral en un text escrit.  
Com a operador/a de càmera, haurà d'executar la captació i l’enregistrament d’imatges 
aplicant coneixements de composició i sintaxi de la imatge, d’il·luminació i de captació del so, 
entre d’altres.  
Realitzarà també el control de qualitat mitjançant comprovacions prèvies i revisions posteriors 
a l’enregistrament. 
 
Per enregistrar l'informatiu, utilitzarà una càmera ENG i un prompter, que també haurà de 
saber fer servir. I per muntar-lo, utilitzarà maquinari amb programari professional actual i ha 
d’atendre a les normes de realització i teoria de la imatge. Pels grafismes i subtítols que haurà 
d'incorporar el producte, haurà de fer servir el programa After Effects.  
Pot aportar criteri propi i ajustar, operar i configurar tècnicament els equips relacionats amb 
la seva tasca d’edició. 
Ha de tenir coneixements de l’edició amb llenguatge audiovisual de l’entorn informatiu 
televisiu i de l’entorn web i xarxes socials. 
 
Es calcula aproximadament una dedicació de 3 hores diàries per tal d’executar el servei. 

5.2.1.2 – Videos xarxes socials,  vídeo presentador + veu en off (i alternatives), talls 
de vídeo i àudio 
 
Es tracta d'un perfil que ha de ser capaç de fer d'operari/a de càmera amb un equip ENG,  un equip 
MOJO (telèfon mòbil) o amb un dron. Així, serà necessari que tingui permís per pilotar un dron i 
coneixement de les normatives d'aquesta tecnologia i com demanar permisos. També ha de poder 
editar les imatges amb un determinat ritme i continuïtat basant-se en l’expressivitat d’elements 
conceptuals, formals i visuals.  
 
Aquesta persona també haurà de ser capaç de dominar el programa After Effects per poder editar 
chyrons i subtítols, i també qualsevol altre grafisme que es requereixi per aquest tipus de vídeos.  
Com a operador/a de càmera, haurà d'executar la captació i l’enregistrament d’imatges aplicant 
coneixements de composició i sintaxi de la imatge, d’il·luminació i de captació del so, entre d’altres.  
Realitzarà també el control de qualitat mitjançant comprovacions prèvies i revisions posteriors a 
l’enregistrament. 
 
Com a grafista ha de conceptualitzar, projectar i crear comunicació visual per transmetre missatges 
específics amb un propòsit clar i entenedor. 
És necessari que entengui l'anglès oral fins al punt de poder-lo transcriure. I també ha de tenir 
competències d'escriptura en aquest idioma per poder redactar chyrons, subjecte a la correcció 
lingüística de personal d'ACN qualificat per aquesta tasca.  
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En especial, cal que aquesta persona tingui aptituds de creativitat i coneixement de les tendències en 
vídeos a xarxes socials a fi i efecte de produir clips que puguin aconseguir viralitat en aquest suport.  
 
Es calcula aproximadament una dedicació de 4 hores diàries per tal d’executar el servei dels dos vídeos 
per xarxes socials.  
 
Es calcula aproximadament 30min diaris per cada tall de veu, i un màxim de 8 talls, per tant 4hores 
diàries  per executar el servei.  
 
Es calcula unes 5 hores aproximadament per produir el servei de vídeo amb veu en off.  

 
5.2.1.3 – Vídeos premium 
 
Es requereix un perfil d’un operador de càmera amb experiència d’un mínim de 5 anys, per tal de poder 
elaborar els vídeos premium. L’operador de càmera haurà de fer vídeos editats d'imatges de recurs i 
de declaracions que completaran cada teletip publicat, per tant aquest perfil haurà de tenir 
coneixements de programes d’edició com el Sony Vegas, o equivalent.  
 
Es calcula aproximadament unes 4h diàries per a la realització del vídeo premium.  
 

5.3 Idioma 
Obligatòriament l’adjudicatari generarà tota la documentació en català. 
  

6 Pressupost, oferta econòmica i facturació 
 
L’import màxim de licitació del contracte és de  93.708,11 EUR IVA exclòs 
   
El servei es facturarà mensualment amb les justificacions acceptades per l’ACN.   
 

7 Proposta tècnica 
  
Els licitadors presentaran la seva oferta tècnica de realització del contracte tant per fer comprensible 
la seva proposta com per facilitar i fer possible la seva valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació 
assenyalats en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen per aquesta contractació.  
El licitador haurà de presentar la seva oferta en format electrònic, on tots els arxius han d’estar en 
format Office Open XML, Open Document o PDF. 
El licitador pot adjuntar tota la informació complementaria que consideri d’interès, tot i això haurà de 
presentar uns continguts mínims i estar obligatòriament estructurada de la forma següent: 
 
S’inclourà la documentació següent indexada de manera que faciliti la seva localització: 
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• Plantejament general del projecte  
En aquesta secció el licitant ha d’exposar el seu enteniment del projecte i les línies principals 
de la seva proposta tenint en compte els requeriments exposats en el plec de prescripcions 
tècniques.  
 

• Pla de treball  
En aquesta secció, el licitant explicarà de forma detallada els recursos ofertats, el perfil de 
persones que faran el servei, la seva solvència tècnica i adequació als requeriments i 
tecnologies de l’ACN. 

 
• Millora en els procediments i eines (màxim 3 pàgines) 

En aquests secció l’empresa haurà d’aportar millores en els procediments i eines així com 
qualsevol altra proposta que aporti una millora en el procés de producció. 
 

 
Altra informació que el licitador consideri rellevant per fer més comprensible la seva proposta. 
 

8 Condicions generals d’execució 

8.1 Clàusula de propietat intel·lectual 
La propietat intel·lectual dels treballs realitzats a l’empara d’aquest contracte pertany a l’ACN de forma 
exclusiva. Els productes o subproductes derivats, no podran ser utilitzats sense  la deguda autorització 
prèvia. 
  
L’accés a informació  i/o productes protegits per la propietat intel·lectual, propietat de l’ACN,  necessaris 
per al desenvolupament del producte o servei contractat no pressuposa en cap cas la cessió de la 
mateixa. 
  
L’empresa contractada accepta expressament que els drets d’explotació dels productes derivats 
d’aquest plec corresponen única i exclusivament a l’ACN. Així doncs, el contractat cedeix, amb caràcter 
d’exclusivitat, la totalitat dels drets d’explotació dels treballs objecte d’aquest plec, inclosos els drets de 
comunicació pública, reproducció, transformació o modificació i qualsevol d’altre dret susceptible de 
cessió en exclusiva, d’acord amb la legislació sobre drets de propietat intel·lectual. 

8.2 Confidencialitat 
L’empresa contractada s’obliga a no difondre  i a guardar el més absolut secret de tota la informació a 
la qual tingui accés en compliment del present contracte i a subministrar-la només al personal autoritzat 
per l’ACN. 
 
Quan l’objecte del contracte sigui la construcció i/o el manteniment de Sistemes d’Informació i/o 
Infraestructures Tecnològiques, el deure de secret  inclou als components tecnològics i mesures de 
seguretat tècniques implantades en els mateixos. 
  
L’empresa contractada serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin produir 
per part del personal al seu càrrec. Així mateix, s’obliga a aplicar les mesures necessàries per a garantir 
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l’eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer, per part del  personal participant en 
el desenvolupament del contracte. 
  
Un cop finalitzat el present contracte, l’empresa contractada es compromet a destruir amb les garanties 
de seguretat suficients o retornar tota la informació facilitada per l’ACN, així com qualsevol altra 
producte obtingut com a resultat del present contracte. 

8.3 LOPD  
L'adjudicatari s'obliga a tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió del 
compliment del present contracte d'acord amb les instruccions dictades per l’ACN, sense que en cap 
cas les pugui aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent a aquell compliment, ni comunicar-les, ni tan 
sols per a la seva conservació, a d'altres persones, i tindrà de conformitat amb la normativa aplicable 
en matèria de contractació la consideració d’encarregat del tractament. 
  
1.- L'adjudicatari resta obligat al secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal a les 
quals tingui accés en ocasió del compliment del present contracte, obligació que subsistirà, fins i tot, 
un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o per qualsevol 
altra causa legalment admesa o establerta en aquest contracte. 
  
Així mateix, l'adjudicatari ha de guardar reserva respecte de les dades o antecedents dels quals hagi 
tingut coneixement en ocasió del present contracte. En aquest sentit, la documentació i informació a la 
qual tingui accés l'adjudicatari té caràcter confidencial, i no podrà ser objecte de reproducció total o 
parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se'n podrà fer cap tractament ni edició, informàtica o no, ni 
transmissió a terceres persones fora de l'estricte àmbit d'execució directa del present contracte, ni tan 
sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l'entitat que presta el servei objecte d'aquest. 
  
Qualsevol accés o tractament de les dades de caràcter personal per part de l’adjudicatari, sigui als 
propis locals de l’ACN o tractats de forma remota, es realitzarà exclusivament amb els sistemes 
d’informació i procediments aprovats per l’ACN, restant prohibida la incorporació d’aquestes dades a 
d’altres sistemes o suports sense autorització expressa de l’ACN, sempre complint les mesures de 
seguretat establertes pel responsable del tractament. 
  
En tot cas, i sens perjudici d’altres mesures a adoptar d’acord amb la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades personals, només podran accedir a les esmentades dades de caràcter personal, 
informacions i documentació les persones estrictament imprescindibles per al desenvolupament de les 
tasques inherents al propi encàrrec. Totes elles seran advertides per l'adjudicatari del caràcter 
d'informació confidencial i reservada i del deure de secret als quals estan sotmeses, i aquell serà 
responsable del compliment d’aquestes obligacions per part del seu personal. 
  
2.- L'adjudicatari/ària manifesta que té implantades les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu 
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal a les quals tindrà accés en 
ocasió de l’execució del present contracte, tot evitant-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés 
no autoritzat, tenint en compte I' estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i 
els riscos a que estan exposades, i en estricte compliment de la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. 
  
Aquestes mesures de seguretat implantades per l’adjudicatari són les corresponents al nivell requerit, 
segons es tractin dades personals dels fitxers d’aplicacions que requereixin els nivells de mesures de 
seguretat indicats, i són d'aplicació als fitxers, centres de tractament, locals, equips, sistemes, 
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programes i persones que intervinguin en el tractament de les dades en els termes que estableix aquell 
reglament. 
  
Quan el compliment del present contracte es faci en el local de l’ACN o l’accés sigui remot, l’adjudicatari 
s’obliga a adoptar les mesures de seguretat previstes en el document de seguretat del fitxer 
corresponent. En el cas que el servei sigui prestat en els locals del mateix adjudicatari, aleshores 
aquest haurà d’elaborar un document de seguretat, en els termes establerts en la normativa 
reglamentària sobre la protecció de dades de caràcter personal, o completar el que ja hagués elaborat, 
en el seu cas, tot identificant el fitxer o tractament i el responsable del mateix i incorporant les mesures 
de seguretat a implantar en relació amb aquest tractament. 
  
En tot cas, l'adjudicatari haurà de posar en coneixement de l'ACN, immediatament després de ser 
detectada, qualsevol sospita o constatació d'eventuals errors o incidències que poguessin produir-se 
en el sistema de seguretat de la informació. 
  
3.- L'ACN podrà designar, en qualsevol moment, durant la vigència del present contracte, a personal 
intern o extern per a verificar que l'adjudicatari té implantades les mesures necessàries per garantir la 
seguretat de les dades de caràcter personal. 
  
4.- Durant la vigència del contracte l'adjudicatari haurà de conservar qualsevol dada objecte de 
tractament, llevat que rebi indicacions en sentit contrari de l’ACN. 
  
5.- Una vegada executat el present contracte, l'adjudicatari haurà de destruir i/o retornar a l’ACN, 
d'acord amb allò que s'estableixi legalment o les indicacions que li transmeti aquest, les dades de 
caràcter personal que hagin estat objecte de tractament per part d'aquell durant la vigència del mateix, 
juntament amb els suports o documents en que consti alguna dada de caràcter personal. El retorn de 
les dades a l' l’ACN es durà a terme en el format i els suports utilitzats per l’adjudicatari per al seu 
emmagatzematge. 
  
En el cas que alguna previsió legal exigeixi la conservació de les dades, o de part d’elles, l’adjudicatari 
haurà de conservar-les, degudament bloquejades, per impedir-ne l’accés i el tractament en tant en 
quant puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb l’ACN. 
  
6.- En el cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat diferent a I'establerta, o les 
comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del present contracte o les instruccions de l’ACN, 
l'adjudicatari serà considerat responsable del tractament i respondrà personalment de les infraccions 
que hagi comès i de les possibles reclamacions que es puguin produir al respecte. 
  
L’ACN repercutirà en l'adjudicatari els costos corresponents a les sancions i/o indemnitzacions a les 
que hagi de fer front que s'haguessin originat directa o indirectament pel deficient i/o negligent 
tractament de dades de caràcter personal realitzat per l'adjudicatari. En tot cas, l'adjudicatari s'obliga a 
mantenir indemne l’ACN de totes les despeses o altres conseqüències negatives que se li puguin 
originar a causa dels esmentats tractaments, sancions i/o indemnitzacions. 
  
L'adjudicatari s'obliga a comunicar a l’ACN quins treballs seran objecte de subcontractació i quines 
seran les empreses que els realitzaran.  Amb el permís exprés i escrit de l’ACN, i actuant en nom i 
representació d’aquest, l’adjudicatari formalitzarà el corresponent contracte amb la empresa o 
empreses subcontractades que, als efectes de l’aplicació de la normativa de protecció de dades, 
tindran la consideració d’encarregats de tractament de l’ACN.  Aquests contractes s’afegiran com 
annex al contracte administratiu que formalitza aquesta adjudicació. 
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El tractament de dades realitzat per part del subcontractista haurà de complir amb la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i s’ajustarà així mateix a les obligacions 
assumides pel contractista i a les instruccions específiques que li doni l’ACN al respecte. 

8.4 Clàusula de seguretat dels equips, programes i informació 
L’empresa contractada es compromet a vetllar per la seguretat dels equips on es trobin instal·lats els 
programes, bases de dades i informació de l’ACN, així com per la seguretat en els canals de 
comunicació emprats. Per tant, prestarà els seus serveis guardant estrictament les mesures de 
seguretat necessàries, amb la finalitat d’evitar la pèrdua d’informació, així com danys, pèrdua o 
deteriorament dels programes i bases de dades utilitzades i que són propietat de l’ACN. 

8.5 Clàusula de personal extern 
El Cap de Projecte de l’empresa contractada durà a terme de forma correcta la gestió del personal i 
els aspectes relacionats amb la seguretat de la informació. 
L’empresa contractada està obligada a implantar els mecanismes i controls necessaris per a garantir 
la confidencialitat, privacitat, integritat i continuïtat de la informació de l’ACN, i de donar-los a conèixer 
al seu personal. 

El Cap de Projecte de l’empresa contractada, abans de l’inici de la prestació del servei objecte del 
contracte, haurà de notificar al seu personal  qualsevol obligació a la que l’empresa estigui sotmesa 
per contracte, formar al seu personal en la política i instruccions de l’ACN que els sigui d’aplicació, i fer 
signar al seu personal un document d’acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la 
informació i protecció de dades de caràcter personal de l’ACN. 

L’empresa contractada haurà de mantenir disponible en tot moment la informació o treballs resultants 
de l’objecte del contracte, amb la finalitat de comprovar el compliment de les mesures i controls 
previstos en aquest apartat. 

El Cap de Projecte de l’empresa contractada haurà de mantenir actualitzada, i en tot moment 
disponible, una llista de les persones adscrites a l’execució del contracte on s’indicarà la data en que 
van rebre la formació en política i instruccions de l’ACN, així com el document d’acceptació de les 
obligacions relatives a la seguretat de la informació. 

El document d’acceptació de les obligacions signat per les persones adscrites a l’execució d’aquest 
contracte serà entregat al referent tècnic de l’ACN, abans de ser donats els permisos per accedir als 
Sistemes d’Informació de l’ACN o bé abans de ser facilitada la informació per al correcte compliment 
del servei contractat, i restarà en poder de l’empresa contractada que haurà de presentar-los quan 
siguin requerits per l’ACN. 

Barcelona, 11 d’abril de 2019 

INTRACATALÒNIA S.A. 
Òrgan de contractació 
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