
 
 
 

   PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 PER A L’ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DELS SERVEIS DE COMUNICACIÓ 

DE L’AMPLIACIÓ DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT I LA IMPLANTACIÓ DE 
LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS DE VILADECANS 

 

 

  
Finançat per: 
 

 
 
   
 

 
Pàg.  1 de 11 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  (exp. 22.095)  

 
 
 
 

1. ANTECEDENTS 
2. OBJECTE 
3. FITES I OBJECTIUS 
4. ÀMBIT, ABAST I JUSTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS DEL CONTRACTE 
5. PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS 
6. REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS 
7. SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
8. FUNCIONS DE L’EMPRESA LICITADORA 
9. INICI DEL SERVEI OBJECTE DEL PRESENT CONTRACTE 
10. CONFIDENCIALITAT 
11. FACTURACIÓ 
12. TERMINI DE GARANTIA 

 
 

1. ANTECEDENTS 
 
 
El passat 7 d'octubre del 2020 es va aprovar el marc general del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència d'Espanya, que traça el full de ruta per a la modernització 
de l'economia espanyola. El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència és un 
projecte de país que requereix la implicació de tots els agents econòmics i socials, de 
tots els nivells de govern i del conjunt dels recursos de l'Administració pública. Els 
projectes que constitueixen el Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (d'ara 
endavant PRTR), permetran la realització de reformes estructurals els propers anys, 
mitjançant canvis normatius i inversions, i, per tant, permetran un canvi del model 
productiu per a la recuperació de l'economia després de la pandèmia causada per la 
COVID 19 i a més una transformació cap a una estructura més resilient, que permeti 
que el nostre model pugui enfrontar amb èxit altres possibles crisis o desafiaments en 
el futur, i inclusiva, d'especial rellevància; interès públic, social i econòmic. 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (d'ara endavant «MITMA») 
lidera 3 dels 30 components inclosos en el Pla de Recuperació i Resiliència, dos 
relacionats amb la mobilitat i el transport (components 1 i 6), on es estructuren les 
inversions i ajudes al sector dirigides a les comunitats autònomes, administracions locals 
i empreses i un altre (component 2) lligat a la política d'habitatge i Agenda Urbana. 
En concret, el MITMA lidera, juntament amb el Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico (d'ara endavant MITERD) el component 1, Pla de xoc de mobilitat 
sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans. Aquest Pla de xoc 
respon principalment a dos dels quatre eixos transversals del PRTR: transició ecològica 
i digitalització. Concretament, els ajuts regulats en aquesta Ordre Ministerial es 
corresponen a la inversió 1 de la component 1 (C1.I1), que queda subjecta als objectius 
següents segons la Decisió d'Implementació del Consell (CID per les sigles en anglès): 
Objectiu núm. 4 del CID: quart trimestre 2022: adjudicació d'almenys 400 milions d'euros 
en convocatòries de concurrència competitiva d'entitats locals per a zones de baixes 
emissions i transformació del transport urbà i metropolità. Els criteris de selecció 
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garantiran que, de l'objectiu pressupostari total de 1.500.000.000 euros, almenys 
310.000.000 contribueixin als objectius de canvi climàtic amb un coeficient del 100% i 
almenys 1.190.000.000 ho facin amb un coeficient climàtic . 
Objectiu n.º6 del CID: quart trimestre 2023: finalització d'almenys 25 projectes en el marc 
de la Inversió 1 a zones de baixes emissions i transformació del transport urbà i 
metropolità. A aquest objectiu contribueixen no només els projectes d'aquest programa, 
sinó també els que desenvolupin les comunitats autònomes dins de la inversió 1 de la 
component 1 (C1.I1). 
Objectiu núm. 7 del CID: quart trimestre 2024: adjudicació de la totalitat del pressupost 
estimat en convocatòries de concurrència competitiva d'Entitats Locals per a zones de 
baixes emissions i transformació del transport urbà i metropolità. 
Objectiu núm. 9 del CID: quart trimestre 2025: finalització d'almenys 280 projectes en el 
marc de la inversió 1 en zones de baixes emissions i transformació del transport urbà i 
metropolità. A aquest objectiu contribueixen no només els projectes d'aquest programa, 
sinó també els que desenvolupin les comunitats autònomes dins de la inversió 1 de la 
component 1 (C1.I1). 
De manera coordinada amb els objectius del component 1, la Llei 7/2021, de 20 de maig, 
de Canvi Climàtic i Transició Energètica estableix a l'article 14, com a mesura per a la 
promoció d'una mobilitat sense emissions, l'obligació dels municipis de més de 50.000 
habitants i els territoris insulars d'adoptar, abans del 2023, plans de mobilitat urbana 
sostenible que introdueixin mesures de mitigació que permetin reduir les emissions 
derivades de la mobilitat incloent-hi, almenys: 
a) L'establiment de zones de baixes emissions (ZBE) abans de 2023. 
b) Mesures per facilitar els desplaçaments a peu, amb bicicleta o altres mitjans de 
transport actiu, associant-los amb hàbits de vida saludables, així com corredors verds 
intraurbans que connectin els espais verds amb les grans àrees verdes periurbanes. 
c) Mesures per a la millora i l'ús de la xarxa de transport públic, incloent-hi mesures 
d'integració multimodal. 
d) Mesures per a l'electrificació de la xarxa de transport públic i altres combustibles 
sense emissions de gasos d'efecte hivernacle, com el biometà. 
e) Mesures per fomentar l'ús de mitjans de transport elèctrics privats, incloent-hi punts 
de recàrrega. 
f) Mesures d'impuls de la mobilitat elèctrica compartida. 
g) Mesures destinades a fomentar el repartiment de mercaderies i la mobilitat al treball 
sostenibles. 
h) L'establiment de criteris específics per millorar la qualitat de l'aire al voltant de centres 
escolars, sanitaris o altres de sensibilitat especial, quan sigui necessari de conformitat 
amb la normativa en matèria de qualitat de l'aire. 
i) Integrar els plans específics d'electrificació d'última milla amb les zones de baixes 
emissions municipals. 
 
El contingut d’aquestes prescripcions tècniques deriva del projecte aprovat en el marc 
del L’Ordre  TMA/892/2021, de 17 d’agost, per la qual  s’aproven les bases reguladores  
i s’obre la convocatòria per l’any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa 
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d’ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes  emissions  i  la  transformació  
digital  i  sostenible  del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència, per a la concessió de subvencions per a la realització del que promou el 
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana  Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència  
 
2. OBJECTE 
 
El present Plec de Prescripcions tècniques constituirà la base a què ha d’ajustar-se el 
servei i revestirà caràcter de documentació contractual, i té la finalitat de descriure els 
treballs a desenvolupar i enumerar les matèries que han d’ésser objecte d’estudi; definir 
les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de regir la contractació del 
servei de comunicació de l’ampliació de la Zona d’Estacionament Regulat (ZER) i 
la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Viladecans. 
 
En conseqüència, és l'objecte d'aquest Plec de clàusules tècniques l’establiment de les 
condicions tècniques que regiran l’expedient de contractació d’aquets serveis. 
 
A partir del dia de la publicació de l’anunci de licitació, els interessats tindran a la seva 
disposició la documentació següent: 
 
a) Plec de clàusules administratives particulars i els seus annexes. 
b) Plec de prescripcions tècniques particulars i els seus annexes. 
c) Codi étic 
d) Pla de mesures antifrau 
e) Manual de marca (versió actualitzada) 
 
Aquesta documentació, estarà a disposició dels licitadors a la Plataforma electrònica de 
Contractació de la Generalitat de Catalunya 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=13731932 i al perfil del contractant http://www.viqual.cat  en format digital. 
 
De conformitat amb l’indicat per l’article 138.3 de la LCSP, VIQUAL atendrà les consultes 
i els aclariments al que estableixen els Plecs o la resta de documentació  que sol·licitin 
els licitadors a tot tardar 6 dies abans que finalitzi el termini per a la presentació de les 
ofertes a condició que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini. 
Aquestes consultes i aclariments s’hauran de sol·licitar a través de l’apartat de 
preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació publicat a la 
Plataforma electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Els CPV corresponents als serveis esmentats en aquesta licitació són el 79822500 
(Disseny gràfic) i el 79810000 (Impressió) 
 
3. FITES I OBJECTIUS  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=13731932
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=13731932
http://www.viqual.cat/
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El projecte Implantació de Zona de Baixes Emissions (P1_L2-20210920-1), inclòs dins 
de l’actuació financiable 1, Inversiones para la implantación y puesta en funcionamiento 
de una Zona de Bajas Emisiones de l’Article 34 de la present subvenció, té com a 
objectius 
 

- Disminuir el transit rodat en l’espai urbà. 
- Millora de la qualitat de l’aire i la salut pública. 
- Disminuir la contaminació acústica. 
- Reformar l’espai públic per avançar cap a una mobilitat sostenible, segura i neta. 

 
Les fites associades a aquest projecte són: 

- Publicació de la licitació: abril 2022 
- Adjudicació de les feines: novembre de 2022 
- Inici de l’execució: juliol 2023 
- Fi de l’execució: desembre 2024 

 
El projecte Zona d’Estacionament Regulat (P4_L2-20210920-1), inclòs dins de l’actuació 
financiable 10, Establecimiento de zonas de estacionamiento regulado no incluidas en 
una Zona de Bajas Emisiones de l’Article 34 de la present subvenció, té com a objectius: 
 

- Disminuir el transit motoritzat. 
- Reducció de les emissions de GEI. 
- Reducció de la contaminació acústica. 
- Disminuir l’estacionament indegut al regular l’aparcament i vigilar el seu 

compliment. 
 
Les fites associades a aquest projecte són: 
 

- Publicació de la licitació: abril 2022 
- Adjudicació de les feines: novembre de 2022 
- Inici de l’execució: gener 2023 
- Fi de l’execució: desembre 2024 

 
Per a ambdós projectes caldrà dur a terme les següents accions: 

- Informació i sensibilització a la ciutadania sobre la obligatorietat i necessitat de 
portar a terme el projecte i dels beneficis que comportarà. Caldrà aliniar els 
continguts i l’estratègia de difusió amb l’Estratègia Viladecans 2030 i l’Agenda 
Urbana local (www.viladecans.cat/estrategia2030) 

- Comunicació i seguiment de l’execució del projecte i les seves fites, així com les 
possibles afectacions que pugui comportar 

- Comunicació de la posada en marxa del projecte per tal d’informar a la ciutadania 
del seu funcionament 

 

http://www.viladecans.cat/estrategia2030
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L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació de facilitar a SPM Viladecans Qualitat, tota la 
informació i documentació que es requereixi en el compliment de les fites i objectius, 
associats a la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions i l’ampliació de Zona 
d’Estacionament Regulat de Viladecans.  
 
 
4. ÀMBIT, ABAST I JUSTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS DEL CONTRACTE 
 
Arrel de la recent legislació en matèria de mobilitat i de lluita contra el canvi climàtic i 
transició energètica, Viladecans ha de posar en marxa una sèrie d’actuacions per a 
l’adequació de la ciutat a les noves normatives legals establertes. 
 
En matèria de compliment de la Llei 7/2021 del 20 de maig de Canvi climàtic i transició 
energètica, on s’obliga a tots els municipis de més de 50.000 habitants a disposar d’una 
zona de baixes emissions, i per poder desenvolupar allò recollit la Resolución provisional 
de la Secretaria General de transportes y movilidad de concesión de las ayudas del 
programa de ayudas a municipios para la implantación de zones de bajas emisiones y 
la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, de 17 de febrer de 2022, on Viladecans se 
li va otorgar una quantitat de 2.525.662,33 €, en els quals està inclòs l’implantació de la 
zona de baixes emissions; serà necessària la contractació de serveis de comunicació 
per a la difusió a la ciutadania en diferents formats i aplicacions, tant offline, com online, 
de les actuacions que es duran a terme. 
La posada en marxa d’una nova Zona de Baixes Emissions suposa un canvi ostensible 
en l’organització de la mobilitat a la ciutat de Viladecans, essent una qüestió que incideix 
molt directament en el mode de vida quotidià de la ciutadania. Per aquest motiu, és 
necessari que es realitzi una comunicació i difusió específica de les fites i objectius 
d’aquesta actuació. Tot i que SPM Viladecans Qualitat, S.L., compta amb contractacions 
relatives als serveis de creativitat, disseny gràfic, producció i instal·lació dels elements 
de comunicació, pel caràcter de novetat de l’actuació no queda recollida en cap de les 
contractacions ja existents.  
Pel que fa a l’ampliació de la Zona d’Estacionament Regulat, aquest canvi general en la 
mobilitat de la ciutat implica que l’àrea de la ciutat inclòs en aquest tipus de regulació, 
s’ampliï en 7 vegades la superfície actual. Aquest canvi suposa també una modificació 
molt ostensible de la forma d’estacionar a la ciutat i de les seves característiques que 
cal comunicar i difondre a la ciutadania, incidint en els objectius i fites d’aquesta 
actuació. 
En aquest cas, i com s’ha esmentat anteriorment també existeixen contractacions de 
servei de disseny i impressió, les característiques d’aquesta actuació i els seus 
condicionants, no queden recollits en aquestes contractacions fet que, per complir 
correctament amb la nova legislació, obliga a procedir a la contractació dels serveis de 
comunicació de l’ampliació de la Zona d’Estacionament Regulat (ZER) i la 
implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Viladecans. 
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2.1. Els serveis inclosos en l’objecte d’aquest contracte es dividiran en els 
següents lots: 
 
Lot 1. Servei de creativitat, disseny gràfic, producció i instal·lació dels elements 
de comunicació i difusió de la implantació de la ZBE de Viladecans 
Aquest lot es centra en el servei de conceptualització, creativitat, disseny gràfic, 
maquetació, producció i instal·lació (si s’escau) de les diferents accions relatives a la 
implantació de la nova Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Viladecans.  
Aquest lot inclou les següents tasques: 
 

- Assessorament i acompanyament en la definició de l’estratègia de comunicació 
de les diferents fases descrites al punt 3, que haurà d’incloure la definició dels 
canals més adients per arribar als agents i/o targets afectats pel projecte. 

- Conceptualització de les diferents accions i/o campanyes de comunicació i 
publicitat relacionades amb la implementació de les accions de la nova Zona de 
Baixes Emissions. 

- Creativitat gràfica de les diferents campanyes proposades pel compliment de 
l’encàrrec.  

- Elaboració dels originals en diferents suports (cartells, díptics, targetons, flyers, 
publicacions, senyalització, opis, publicitat tant impresa com digital, web, i altres 
suports de comunicació digital com banners informatius, plantilles per enviament 
de correus electrònics, etc.). Aquest apartat s’haurà de realitzar d’acord al 
Manual de Marca y Logos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en la seva versió de desembre de 2021, on es detalla l’aplicació de 
la marca relativa a les actuacions de l’ampliació de la Zona d’Estacionament 
Regulat, i els diferents suports contemplats. 

- Coordinació i seguiment dels treballs gràfics en els processos de producció, en 
realització pròpia o en contacte amb altres proveïdors. 

- Producció pròpia o mitjançant altres proveïdors dels elements i aplicacions de 
les campanyes. 

- Coordinació i seguiment de la instal·lació dels diferents suports, si s’escau. 
 
 
Lot 2. Servei de creativitat, disseny gràfic, producció i instal·lació dels elements 
de comunicació i difusió de l’ampliació de la ZER de Viladecans.  
Aquest lot es centra en el servei de conceptualització, creativitat, disseny gràfic, 
maquetació, producció i instal·lació (si s’escau) de les diferents accions relatives a 
l’ampliació de la Zona d’Estacionament Regulat (ZER) de Viladecans.  
Aquest lot inclou les següents tasques: 

- Assessorament i acompanyament en la definició de l’estratègia de comunicació 
de les diferents fases descrites al punt 3, que haurà d’incloure la definició dels 
canals més adients per arribar als agents i/o targets afectats pel projecte. 
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- Conceptualització de les diferents campanyes de comunicació i publicitat 
proposades pel compliment de l’encàrrec. 

- Creativitat gràfica de les diferents campanyes proposades pel compliment de 
l’encàrrec.  

- Elaboració dels originals en diferents suports (cartells, díptics, targetons, flyers, 
publicacions, senyalització, opis, publicitat tant impresa com digital, web, i altres 
suports de comunicació digital com banners informatius, plantilles per enviament 
de correus electrònics, etc.). Aquest apartat s’haurà de realitzar d’acord al 
Manual de Marca y Logos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en la seva versió de desembre de 2021, on es detalla l’aplicació de 
la marca relativa a les actuacions de la implantació de les Zones de Baixes 
Emissions, i els diferents suports contemplats. 

- Coordinació i seguiment dels treballs gràfics en els processos de producció, en 
realització pròpia o en contacte amb altres proveïdors. 

- Producció pròpia o mitjançant altres proveïdors dels elements i aplicacions de 
les campanyes. 

- Coordinació i seguiment de la instal·lació dels diferents suports, si s’escau. 
 
5.- PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS 

Lot 1. Servei de creativitat, disseny gràfic, producció i instal·lació dels elements 
de comunicació i difusió de la implantació de la ZBE de Viladecans 

La posada en marxa de les accions vinculades al servei està prevista pel mes de 
setembre de 2022, en base a la fita de començar a executar la Zona de Baixes 
Emissions a partir del mes de novembre de 2022, fet que obliga a realitzar una 
comunicació prèvia de l’acció.  

Les feines s’organitzaran amb la periodicitat marcada per les necessitats proposades 
segons calendari d’actuacions de la implantació de la nova ZBE de Viladecans. Aquesta 
organització pot ser variable, depenent de factors aliens a la SPM Viladecans Qualitat, 
encarregada de desenvolupar les accions d’aquesta contractació. 

Les feines requerides per SPM Viladecans Qualitat SL, i detallades a les taules incloses 
a l’informe tècnic d’aquesta contractació, s’hauran d’entregar en un termini de com a 
màxim 7 dies, a excepció de la campanya genèrica de publicitat, que s’hauran de 
presentar les primeres mostres en un termini màxim de 15 dies. 

La producció i instal·lació dels elements tindran un termini màxim d’entrega de 10 dies. 

El seguiment del desenvolupament de les diferents accions es realitzarà habitualment 
de forma telefònica i telemàtica, sense perjudici d’establir un calendari de reunions 
presencials i/o visites tècniques en els espais d’instal·lació de suports de difusió. 

L’empresa adjudicatària designarà a una persona del seu equip humà com a contacte 
amb el departament de Comunicació d’SPM Viladecans Qualitat, per garantir la 
comunicació continua.  
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Lot 2. Servei de creativitat, disseny gràfic, producció i instal·lació dels elements 
de comunicació i difusió de l’ampliació de la ZER de Viladecans 

La posada en marxa de les accions vinculades al servei està prevista pel mes de 
setembre de 2022, en base a la fita de començar a executar la Zona de Baixes 
Emissions a partir del mes de novembre de 2022, fet que obliga a realitzar una 
comunicació prèvia de l’acció.  

Les feines s’organitzaran amb la periodicitat marcada per les necessitats proposades 
segons calendari d’actuacions de la implantació de la nova ZBE de Viladecans. Aquesta 
organització pot ser variable, depenent de factors aliens a la SPM Viladecans Qualitat, 
encarregada de desenvolupar les accions d’aquesta contractació. 

Les feines requerides per SPM Viladecans Qualitat SL, i detallades a les taules incloses 
a l’informe tècnic d’aquesta contractació, s’hauran d’entregar en un termini de com a 
màxim 7 dies, a excepció de la campanya genèrica de publicitat, que s’hauran de 
presentar les primeres mostres en un termini màxim de 15 dies. 

La producció i instal·lació dels elements tindran un termini màxim d’entrega de 10 dies. 

El seguiment del desenvolupament de les diferents accions es realitzarà habitualment 
de forma telefònica i telemàtica, sense perjudici d’establir un calendari de reunions 
presencials i/o visites tècniques en els espais d’instal·lació de suports de difusió. 

L’empresa adjudicatària designarà a una persona del seu equip humà com a contacte 
amb el departament de Comunicació d’SPM Viladecans Qualitat, per garantir la 
comunicació continua.  

 

6. REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS  

La prestació regulada en aquest plec haurà d’ajustar-se als requeriments tècnics 
recollits en els diferents manuals d’ús i aplicació de marca de Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència i l’ús de la marca vinculada als fons NextGenerationEU de 
la Unió Europea. Aquests requeriments han de contemplar: 

- Ús correcte en tamany i aplicació de la marca Financiado por la Unión Europea 
Next GenerationEU 

- Ús correcte en tamany i aplicació de la marca Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència Gobierno de España 

- Aplicació correcta en tamany i ubicació del grup de logos del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència Gobierno de España i Financiado por la Unión 
Europea NextGenerationEU. 

- Utilització de la tipografia Gotham com a principal, i l’aplicació Helvetica com a 
secundària. 
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- Respectar els espais reservats a la creativitat i als logos en forma recollida al 
Manual de Marca del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en la seva 
versió de desembre 2021 

- Respectar el codi de color i les seves equivalències en les diferents aplicacions. 

- I totes les especificacions particulars que es puguin recollir en posteriors versions 
d’aquests manuals i guies d’ús. 

SPM Viladecans Qualitat aportarà a l’empresa licitadora tota la documentació relativa a 
aquestes especificacions, o indicarà on es pot trobar, per al correcte desenvolupament 
de les feines demanades. 

 

Serà comú als dos lots: 

 

7. SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:  

Tots els serveis esmentats en la distribució per lots seran valorats i revisats de forma 
continuada, amb possibilitat d’establir canvis en la periodicitat de l’execució dels serveis, 
previ consens entre SPM Viladecans Qualitat i l’empresa adjudicatària sota criteris 
tècnics.  

Es designa al Cap de Comunicació i Comercialització de VIQUAL per assumir el control 
i la coordinació de l’execució del contracte amb l’empresa contractista a fi de tractar 
directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques 
indicades en aquest plec. 

 

8. FUNCIONS DE L’EMPRESA LICITADORA 

L’empresa licitadora haurà de complir com a mínim amb les següents funcions: 

• Reunions presencials o telemàtiques amb el Cap de Comunicació i 
Comercialització d’SPM Viladecans Qualitat, SL. 

• Participar en la calendarització del procés creatiu. 

• Disseny d’esborranys. 

• Presentació d’esborranys. 

• Realització de les arts finals de disseny i maquetació per a la seva producció. 

• Assessorament creatiu i de disseny gràfic. 

• Selecció i coordinació de proveïdors gràfics 

• Supervisió de la producció i instal·lació dels elements, quan sigui necessari. 
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9. DURADA DEL SERVEI OBJECTE DEL PRESENT CONTRACTE 

L’inici del servei està previst pel mes de setembre de 2022, amb un preavís de 5 dies 
naturals abans de la petició de la primera de les feines necessàries per al compliment 
del present contracte. 

 
10. CONFIDENCIALITAT 
 
SPM Viladecans Qualitat, SL. treballarà amb l’empresa o empreses adjudicatàries en 
contacte continu pel correcte desenvolupament de les tasques esmentades. L’empresa 
o empreses adjudicatàries tindran accés a informació estratègica i molt sensible d’SPM 
Viladecans Qualitat, per tant, cal garantir que es respectarà la confidencialitat de: 
 
a) Estratègia corporativa i de màrqueting, plans i desenvolupament de negoci, informes 
de vendes i resultats d'investigacions.  
b) Mètodes i procediments de negoci, informació tècnica i "know-how" relativa als 
respectius negocis que no estigui disponible per al públic en general, incloent invents, 
dissenys, programes, tècniques, sistemes de bases de dades, fórmules i idees.  
e) Pressupostos, comptes de gestió, informes comercials i altres informes financers.  
g) Qualsevol document o material identificat com "confidencial". 
Cal que l’empresa o empreses adjudicatàries respectin la confidencialitat dels 
documents, materials i informació de forma indefinida. Només es podrà difondre sota 
autorització expressa d’SPM Viladecans Qualitat, SL., i amb justificació prèvia per part 
de l’empresa o empreses adjudicatàries. 
 
 
11. FACTURACIÓ 
La facturació dels serveis esmentats anteriorment especificats es realitzarà de forma 
mensual, entre el últim dia i el dia 5 del següent mes. El sistema de pagament dels preus 
convinguts s’efectuarà en els terminis establerts per la Ley 11/2013, de 26 de juliol, de 
modificació de la Ley 3/2004, de 29 de setembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
A tal efecte s’estableix un termini màxim de 30 dies dins del qual els serveis tècnics 
d’SPM Viladecans Qualitat portaran a terme la verificació/validació de la factura que 
correspongui per la prestació dels serveis o recepció dels béns. 
El termini de pagament serà de 30 dies a contar des de la finalització del termini per a 
la verificació/validació de la factura pels serveis tècnics d’SPM Viladecans Qualitat; 
tenint en compte que el dia de pagament de SPM Viladecans Qualitat és el 25 de cada 
mes, sempre que la factura hagi estat presentada, conformada i validada pels serveis 
tècnics d’SPM Viladecans Qualitat, abans del dia 25 del mes anterior. 
 
 
11. TERMINI DE GARANTIA.  
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El termini de garantia es fixa en UN (1) any. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. ALICIA VALLE CANTALEJO 
Consellera Delegada 
S.P.M Viladecans Qualitat, S.L. 

 
 
 


