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Expedient núm.: K0644 G2024 N20/02 
 
               

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI D’ENREGISTRAMENT A 
CATALUNYA, EDICIÓ AUDIOVISUAL I DISSENY DE CARÀTULES PER A LES 
ACTIVITATS DE L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS. 
 
1. Objecte 
 
Les prescripcions següents tenen per objecte la descripció de les característiques tècniques 
necessàries per a la prestació del servei d’enregistrament a Catalunya, edició audiovisual, i 
disseny de caràtules per a les activitats de l’Institut Català de les Empreses Culturals, vetllant 
per la diversitat ciutadana i la perspectiva de gènere. 
 
2. Descripció del servei 
 
L’ICEC comunicarà a l’adjudicatari l’encàrrec de cada un dels serveis a realitzar, segons les 
necessitats.  
 
Les característiques comunes del servei són les següents:  
 
 Als efectes del còmput dels terminis de lliurament establerts en aquest plec (tant per 

part de l’adjudicatari com per part de l’ICEC), els lliuraments efectuats en dia hàbil fins 
a les 21h s’entendran realitzats en la data en què es duguin a terme, i els que s’efectuïn 
en dia inhàbil o més tard de les 21h s’entendran realitzats a les 8h del dia hàbil següent.  

 
 Es consideren dies hàbils de dilluns a dissabte (ambdós inclosos), exceptuant els 

festius. A aquests efectes és d’aplicació el calendari laboral de la ciutat de Barcelona. 
 
 L’ICEC es reserva el dret d’encarregar feines d’enregistrament, d’edició i de disseny de 

caràtules, independents les unes de les altres (per exemple, es pot encarregar l’edició 
d’un enregistrament preexistent).  

 
 Un cop l’ICEC doni per finalitzat l’encàrrec, l’adjudicatari entregarà els arxius en brut de 

tot el material enregistrat i editat al tècnic que així ho sol·liciti.  
 
Les característiques de cada un dels serveis objecte d’aquest contracte són les següents: 
 
Enregistrament audiovisual  
Gravació audiovisual de les diferents activitats que duu a terme l’ICEC a Catalunya. A més de 
l’enregistrament audiovisual, l’adjudicatari es compromet a fer la cobertura fotogràfica de l’acte. 
Els enregistraments de les activitats es faran, com a mínim, amb una càmera i un operador de 
càmera.  
  
L’ICEC comunicarà a l’adjudicatari la data i el lloc de celebració de l’activitat a enregistrar, 
mitjançant l’adreça electrònica que l’adjudicatari hagi facilitat, i quines seran les sessions i 
jornades en què serà necessària la cobertura amb multicàmera, indicant el nombre d’operadors 
i càmeres, amb una antelació mínima de 7 dies hàbils.  
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L’adjudicatari es responsabilitzarà, si s’escau i prèvia petició de l’ICEC, de condicionar l’espai 
on es realitzi l’activitat per tal que la gravació audiovisual sigui òptima. En el cas que sigui 
necessari material extra tipus il·luminació, pantalles, micròfons, entre d’altres, l’adjudicatari farà 
una proposta de lloguer d’aquest material a l’ICEC, a preu de mercat, el qual ha de valorar-la i 
aprovar-ne el cost i l’ús.  
 
En el cas de determinades activitats, l’ICEC pot comunicar a l’adjudicatari la necessitat 
d’enregistrar les imatges i l’àudio de les videoconferències que es realitzin amb d’altres 
persones o entitats. L’ICEC serà el responsable de subministrar els elements tècnics 
necessaris per dur a terme la videoconferència, tant pel que fa a l’aparell com a la connexió. 
En cas que es requereixi, l’adjudicatari haurà de prestar suport i assessorament al respecte.  
 
L’ICEC podrà sol·licitar la gravació de l’acte en dos o més idiomes: l’idioma en què es fa la 
conferència i l’idioma o idiomes en què s’està traduint, amb un 10% de recàrrec sobre el preu 
unitari del concepte “enregistrament audiovisual”.  
 
L’adjudicatari es compromet, prèvia petició per escrit de l’ICEC, a realitzar i facilitar les 
característiques tècniques necessàries per què les jornades es puguin seguir en directe per 
streaming audiovisual. L’ICEC serà el responsable de facilitar el canal de streaming en directe.   
 
L’adjudicatari es compromet a estar en el lloc on se celebri l’esdeveniment organitzat per l’ICEC 
una hora abans del que indiqui el programa de la jornada, per a la preparació dels equips 
necessaris. Aquesta hora es comptabilitzarà com una hora més en concepte d’“enregistrament 
audiovisual” (d’acord amb el preu adjudicat per a aquest concepte), sense càrrec addicional 
per desplaçament, independentment del lloc de celebració de l’activitat, sempre que es faci 
dintre de la ciutat de Barcelona. En el cas excepcional que l’activitat s’hagi de dur a terme fora 
de la ciutat de Barcelona, l’ICEC abonarà a l’adjudicatari un import addicional per desplaçament 
de 0,30€/KM (trenta cèntims per quilòmetre) (prenent com a punt de partida i punt de retorn per 
al còmput del quilometratge l’adreça de l’ICEC).  
 
En cas que la jornada de gravació s’allargui més de 4 hores, les hores de presència (pauses 
destinades a dinar, vigilància dels aparells, etc.) es facturaran amb un 40% de descompte sobre 
el preu adjudicat com a hores d’”enregistrament audiovisual”. 
 
A aquest efecte, en relació amb cada servei, un/a tècnic/a de l’ICEC farà constar en document 
escrit les hores d’enregistrament efectiu i les hores de presència restants de l’adjudicatari, el 
qual haurà de ser signat tant per l’adjudicatari com pel/per la tècnic/a de l’ICEC.    
 
Edició audiovisual 
Edició lineal i no lineal d’imatges audiovisuals i retoc fotogràfic.  
 
L’edició òptima del material audiovisual de l’ICEC ha de seguir els criteris de qualitat següents:  
 

1. Selecció i ordre dels diferents plans del clip. 
2. Combinació, dins del mateix clip, de diferents tipus de plans, incloent plans recurs.  
3. Selecció i ús de plans de qualitat tant pel que fa al quadre de la imatge com a la 

il·luminació de l’escena.  
4. Qualitat i bon nivell d’àudio en tota la peça.  
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5. Continuïtat i coherència en el muntatge final.  
6. Ritme en la combinació dels diferents plans i escenes del clip final.  
7. Evitar l’ús excessiu d’efectes i diferents tipus de transicions.  
8. Textos i retolació llegibles en mida i temps, en les tipografies indicades per l’ICEC.  
9. Si s’escau, caretes d’entrada i sortida i incorporació de logos al clip segons indicacions 

de l’ICEC. 
10. Correcció de color a tot el clip.  
11. Adequació de formats segons els requeriments indicats per l’ICEC. Sempre que no 

s’indiqui el contrari, el lliurament es farà en format .mov. o .mp4, resolució 1920x1080 
(16:9 FULL HD) o 1920x960 (2:1), còdec de vídeo H.264 i còdec d’àudio AAC/256 MhZ. 

 
L’ICEC facilitarà a l’adjudicatari tots els documents i materials que aquest hagi d’incloure en les 
edicions dels clips.   
 
L’adjudicatari entregarà tots els materials audiovisuals editats segons els criteris anteriors, amb 
les caràtules i la retolació que l’ICEC hagi indicat, dins de l’obra audiovisual.  
 
L’ICEC indicarà a l’adjudicatari amb quin criteri vol que s’editi cada peça audiovisual (què vol 
que es destaqui especialment, etc.).  
 
L’ICEC podrà sol·licitar l’edició del mateix vídeo en dos o més idiomes: l’idioma original i l’idioma 
o idiomes de la traducció simultània, que es facturarà d’acord amb el preu unitari del concepte 
“edició audiovisual”, més un 10% per cadascuna de les versions addicionals a la de l’idioma 
original. 
 
L’adjudicatari entregarà a l’ICEC, prèvia petició específica, el material editat, que inclourà:  
 

- Fotografies (entre 15 i 30) retocades en alta qualitat i en qualitat web.  
- Edició lineal de tot l’esdeveniment en qualitat FullHD 1920 x 1080px. 
- Fins a 8 clips resum breus de la jornada en qualitat FullHD 1920 x 1080px i en qualitat 

web. 
 

Les hores d’edició a facturar en relació amb cada servei no podran excedir el límit següent: 4 
hores d’edició per cada hora d’enregistrament audiovisual (no es computen les hores de 
preparació tècnica o mera presència del servei prestat). 
 
L’adjudicatari penjarà els clips editats a la xarxa, en els canals (Youtube i Vimeo, entre d’altres) 
titularitat de l’ICEC i en aquells que l’ICEC li indiqui. L’ICEC també pot sol·licitar el lliurament 
dels clips editats de forma digital (a través d’emmagatzematge núvol). L’ICEC serà el 
responsable d’obrir els canals a través dels quals vulgui fer la difusió i/o posada a disposició 
dels clips editats, i de facilitar-ne les claus d’accés a l’adjudicatari a fi que aquest s’encarregui 
de penjar-los-hi. 
 
Durant l’esdeveniment, i quan l’acte ho permeti, l’ICEC podrà sol·licitar disposar immediatament 
de les imatges i l’àudio enregistrats fins al moment. Per aquest motiu, l’adjudicatari portarà 
sempre un lector de targetes i una targeta de memòria addicional que utilitzarà en cas que sigui 
necessari. 
 
El termini màxim de lliurament del material editat per part de l’adjudicatari és d’1 mes.  
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Per als vídeos destinats a la difusió en xarxes socials, el termini màxim de lliurament serà de 2 
dies hàbils.  
 
Disseny de caràtules 
Disseny i edició mitjançant tècnica de motion graphics de caràtules d’entrada per als clips 
encarregats.  
 
Quan l’adjudicatari rebi l’encàrrec per a la prestació d’un dels serveis de disseny de caràtules, 
haurà d’efectuar una proposta feta amb la tècnica motion graphics, que serà presentada a la 
persona responsable del projecte de què es tracti en un termini màxim de 10 dies hàbils des 
del moment de formalitzar-se l’encàrrec. El responsable de cada projecte confirmarà si s’aprova 
la proposta feta per l’adjudicatari o si cal fer modificacions i adaptacions en el disseny. 
L’adjudicatari tindrà un termini de 3 dies hàbils per presentar la nova proposta. 
 
Un cop finalitzat i aprovat el disseny de la caràtula, l’empresa es compromet a entregar a l’ICEC, 
qui en serà el propietari final, el màster del disseny amb el còdec d’animació, en un termini no 
superior a 10 dies hàbils.  
 
L’ICEC es compromet a fer arribar a l’adjudicatari tot el material relatiu a la imatge/disseny 
corporatiu que sigui necessari per a la realització dels serveis encarregats.  
 
 
 


