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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI
CONSISTENT EN LA IMPRESSIÓ DE LA REVISTA MUNICIPAL
El present plec té per objecte la definició de les prescripcions tècniques del
servei consistent en la impressió de la revista municipal de El Prat de Llobregat.
1. Tipus de publicació
Revista municipal del Prat Llobregat.
2. Format i enquadernació
El format de la revista és de 235 mm x 300 mm. Cosit amb dues grapes.
3. Tipus de paper
El paper ha de ser de volum mate i composició de pasta química, i es
valorarà que el paper sigui paper ecològic o reciclat amb totes les
garanties mediambientals.
4. Gramatge
El gramatge és 90 grams/m2
5. Pàgines i quantitat
La revista tindrà 40 pàgines llevat de quan, per circumstàncies especials,
s’hagi d’augmentar o reduir el número de pàgines.
S’editaran 10 números anuals llevat de quan, per circumstàncies
especials, s’hagi d’augmentar o reduir aquest número.
28.000 exemplars de cada revista.
El pressupost es presentarà en preu unitari per 40 pàgines, 28.000
exemplars i 10 números any.
6. Preimpressió i proves
L’empresa adjudicatària prepararà els materials necessaris per a facilitar
la correcta impressió i facilitarà les proves en paper o digitalment a
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l’equip d’edició previ la impressió definitiva del butlletí per poder fer les
modificacions necessàries en el termini previst als calendaris.
7. Material facilitat
L’equip d’edició facilitarà a la impremta amb un mes d’antelació un
calendari amb les dates del procés de producció de cada revista.
Per la impressió facilitarà un document tancant en alta resolució amb tot
el material necessari per fer aquesta impressió.
8. Impressió
Impressió per rotativa.
9. Lloc i termini de lliurament
El lloc del lliurament serà el domicili de l’empresa distribuïdora.
La data de sortida serà els 5 últims dies laborables de cada mes llevat
de quan, per circumstàncies especials, aquesta s’avanci o es retardi.
Els licitadors hauran d’especificar el temps que necessiten per efectuar
tots els serveis objecte del contracte.
10. Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de
l'objecte del contracte
EL PRAT COMUNICACIÓ SL es reserva la realització de comprovacions
sobre la qualitat de l’objecte del contracte, a la seva recepció, pels mitjans
següents: inspecció per part de personal tècnic de la qualitat d'impressió de
la publicació i del nombre d'exemplars lliurats.
El Prat de Llobregat, 02 de novembre de 2017
El director gerent de EL PRAT COMUNICACIÓ SL

Oscar Sánchez Martín
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