
 

 
 
 
 
Passeig de Gràcia, 107 
Palau Robert 
08008 Barcelona 
Tel. 93 292 12 60 
Fax 93 292 12 70 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE  REGULAR  LA CONTRACTACIÓ 
DERIVADA DE LA INSERCIÓ D’UN ANUNCI A LA PREMSA SOBRE ELS ACTES QUE 
ORGANITZA LA GENERALITAT PER CELEBRAR LA DIADA DE SANT JORDI  
 

 
 
CODI D’EXPEDIENT: PR 2013 234 
 
 
Primera. Objecte 
 
Aquest plec té per objecte la contractació de la inserció d’un anunci a la premsa escrita per 
informar tots els ciutadans de Catalunya sobre els actes institucionals que es duran a terme 
amb motiu de la Diada de Sant Jordi, entre els quals destaca la Jornada de portes obertes al 
Palau de la Generalitat. 
 
Aquesta contractació es fa mitjançant consulta derivada a les empreses adjudicatàries de 
l’Acord marc dels serveis de gestió i inserció de publicitat institucional que es difonguin en 
tots  o en algun/s dels mitjans de comunicació següents: televisió, premsa, revistes, ràdio, 
exterior i internet, noves tecnologies i nous dispositius digitals i/o interactius (Exp. 2011055). 
 
 
Segona. Característiques tècniques 
 
Data de publicació anunci: dimarts 23 d’abril de 2013 en tots els suports de periodicitat 
diària. Els suports de periodicitat superior a la diària, hauran de publicar l’anunci entre els 
dies 17 i 23 d’abril de 2013. 
 
Suports de premsa escrita paper on cal inserir l’anunci:  
 

- La Vanguardia, El Periódico, El Punt Avui, Ara, La Razón (edició Catalunya) i ABC 

(edició Catalunya) 

- Diari de Tarragona, Diari de Girona, Segre, La Mañana, Regió 7, El 9 Nou, Diari de 

Sabadell, Diari de Terrassa i Osona Comarca. 

- 20 Minutos, Bon dia Lleida, Més Tarragona i Noticies TGN 

- El Mundo Deportivo, Sport, El 9 Esportiu i La Grada 

- Associació Catalana de Premsa Comarcal: tots els setmanaris i bisetmanaris de 

l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (excepte, El 9 Nou que s’haurà de 

contractar directament i no a través de l’Associació), els quals passem a detallar: 
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Format: una plana color senar, excepte en els setmanaris de l’ACPC que no permetin color; 
en aquests casos concrets planificar plana blanc-i-negre senar. 
 
 
Tercera. Pressupost de licitació i Oferta econòmica 
 
El pressupost base de licitació és de vuitanta-nou mil cinc-cents euros (89.500,00�), IVA 
exclòs. 
El VEC (valor estimat del contracte) és de vuitanta-nou mil cinc-cents euros (89.500,00�), 
IVA exclòs. 
L’import de l’IVA és de divuit mil set-cents noranta-cinc euros (18.795,00�).  
El preu amb l’IVA inclòs és de cent vuit mil dos-cents noranta-cinc euros (108.295,00�). 
 
 
Les ofertes presentades no podran superar el pressupost màxim d’aquesta licitació.  
 
L’oferta total a presentar ha de ser la suma de tots els preus oferts per a tots els suports 
descrits a la clàusula segona d’aquest Plec. En el supòsit que algun licitador no faci una 
oferta per a tots els suports o bé superi l’import màxim total de licitació establert, quedarà 
exclòs d’aquesta licitació. 
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En tot cas, les ofertes presentades hauran de respectar les condicions econòmiques 
adjudicades en l’Acord marc. 
 
L’oferta econòmica ha de presentar-se d’acord amb el model establert a l’annex 3 del Plec 
de clàusules administratives particulars. 
 
Quarta. Durada del contracte 
 
La prestació dels serveis objecte d’aquesta contractació s’haurà de realitzar des de la 
signatura del contracte i fins al 23 d’abril de  2013. 
 
 
Cinquena. Pagament 
 
El contracte s’abonarà en un únic pagament, un cop realitzades les insercions 
corresponents. L’empresa contractista emetrà la corresponent factura, la qual es presentarà 
a la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, que és l’òrgan que farà la supervisió i el 
seguiment de l’objecte d’aquesta contractació. El pagament s’efectuarà un cop la persona 
responsable del contracte emeti l’escrit de conformitat i, alhora, conformi la factura a fi i 
efecte d’acreditar la correcta execució de la prestació. Aquesta factura haurà d’incloure l’IVA 
i reunir tots i cada un dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació, és a dir, l’establert al 
Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, a més de tots aquells altres que per a la seva 
tramitació determini o tingui determinats l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
Pel que fa la forma de pagament es respectarà el contingut de la clàusula trenta-novena del 
plec de clàusules administratives particulars que regula l’Acord marc dels serveis de gestió i 
inserció de publicitat institucional que es difonguin en tots o en algun/s dels mitjans de 
comunicació següents: televisió, premsa, revistes, ràdio, exterior i internet, noves 
tecnologies i nous dispositius digitals i/o interactius (Exp. 2011055). L’empresa contractista 
emetrà un informe on s’especificarà la referència de l’ordre de publicitat, mitjà on s’ha inserit, 
amb data d’aparició de la inserció, preu brut segons tarifa vigent del mitjà, descompte aplicat 
segons l’oferta presentada, comissió d’agència aplicada i IVA corresponent. 
 
 


