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ANEXO V 

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS QUE REXERÁN NA CONTRATACIÓN, POR 

PROCEDEMENTO ABERTO E SUXEITO A REGULACIÓN HARMONIZADA DO 

CONTRATO DE SERVIZO PARA O DESENVOLVEMENTO DA CAMPAÑA PUBLICITARIA: 

"A INNOVACIÓN E A COMPETITIVIDADE NA INDUSTRIA DE GALlCIA: CARA A 

FÁBRICA DO FUTURO". 

EXPEDIENTE: 03/2015 SXT 

1. INTRODUCIÓN 

Co obxecto de continuar promovendo a reactivación e a dinamización da economía galega, o Goberno 

galego está a traballar no asentamento dunhas bases sólidas que permitan fortalecer a economía e arte llar 

un modelo produtivo xerador de riqueza e emprego. 

Nestc eido, estase a desenvolver un ha planificación clara que xira en torno ao impulso das áreas capaces 

de reactivar e impulsar a economía galega: a innovación; a internacionalización, o emprendemento, o 

fomento da calidade, a mellora do comercio ou a promoción da venda dos produtos artesáns galegos, etc. 

Así, a Xunta de Galicia está a levar a cabo un esforzo intenso nunha dobre liña: a INNOVACiÓN e a 

COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL, desde o punto de vista da me llora dos procesos e da orientación 

cara unha industria máis innovadora, máis moderna e preparada para competir nun mercado cada vez 

máis global: a Industria 4.0. 

2. OBXECTO DO CONTRATO 

O obxecto do contrato é a contratación da creatividade, o deseño, a produción de materiais e a inserción 

de publicidade en diversos medios e soportes dunha campaña publicitaria de ámbito galego e nacional, 

para sensibilizar á poboación sobre os valores de Galicia como unha terra solvente para o 

desenvolvemento de proxectos e investimentos que a levarán cara ao crecemento e a xeración de emprego. 

Unha terra sólida, unha terra na que confiar, tanto pala calidade das súas xentes, como pola calidade e 

" e oSílJ.'acidade competitiva das súas empresas, da súa industria e dos seu s produtos. 
o 
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A ConseIlería de Economía e Industria pon en marcha esta acción de comunicación e divulgación para os 

anos 2015 e 2016 que debe por en valor e promover actuacións que impulsen o avance de Galicia cara a 

un futuro baseado na innovación e a mellara da competitividade industrial. 

Trátase de destacar que para que Galicia progrese e medre, é necesario reinventar a nasa industria cara a 

unha industria moderna, a través do impulso da innovación para a creación de fábricas intelixentes, 

fábricas de futuro; unha industria competitiva, con novas fórmulas de produción; unha industria 

diferenciada, capaz de xerar produtos de alto valor engadido; e unha industria sostible e xeradora de 

emprego de calidade. 

Deste xeito, a creatividade proposta deberá sensibilizar aos nosos emprendedores, empresarios, industrias 

e a sociedade galega en xeral de que Galicia é unha terra con un alto potencial para o desenvolvemento de 

fábricas intelixentes que abran novas oportunidades de futuro e coloquen á nasa comunidade nunha 

mellar posición competitiva a través do reforzo de sectores tradicionais (como o naval, a automoción, o 

agroalimentario) e o impulso de novas sectores de futuro (como a biotecnoloxía, o aeronáutico ou a 

biomasa). Unha industria galega 4.0 que nos permita competir no mercado global configurando unha 

Galicia máis competitíva, máis exportadora e máis eficiente. 

Polo tanto, a campaña deberá reOectir que a Xunta quere acompañar ás empresas na mellora dos seus 

procesos, no impulso da innovación, na súa aposta polas tecnoloxías facilitadoras así como promover a 

hibridación de sectores para aportar valor engadido aos procesos e produtos e impulsar a competitividade. 

As prestacións a executar, así coma as condicións e obrigas que exixa a realización dos servizos obxecto 

deste contrato, serán os que conteñen os pregos de cláusulas administrativas particulares e este de 

prescricións técnicas. 

En concreto, o obxecto deste contrato comprende a realización de: 

LOTE! 

Creatividade, deseño e produción. 
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Estratexia de medios e difusión da campaña. 

3. ORZAMENTO DE LICITACIÓN 

o importe total do orzamento é de 2.000.000 euros (dous millóns de euros), ¡VE incluido, con cargo aos 

orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para as anualidades 2015 e 2016. 

Este importe dividese en dous lotes: 

ORZAMENTO 21 % IVE ORZAMENTO TOTAL 
(IVE EXCLUÍDO) (IVE INCLUÍDO) 

LOTE 1 57.851,24€ 12.148,76 € 70.000 € 

LOTE 2 1.595.041,32 € 334.958,68 € 1.930.000 € 

TOTAL 1.652.892,56 € 347.107,44 € 2.000.000 € 

LOTE 1. Creatividade, deseño e produción, cun importe total de 70.000 € (setenta mil euros) resultado de 

desagregar a base impOJlible de 57.851,24 € (cincuenta e sete mil oitocentos cincuenta e un euros e vinte 

catro céntimos) máis 12.148,76 € (doce mil cento corenta e oito euros e setenta e seis céntimos) do 21% 

de IVE. 

LOTE 1 ORZAMENTO 21 %IVE 
ORZAMENTO TOTAL 

(IVE EXCLUÍDO) (IVE INCLUÍDO) 
_ ... 

Anualidade 2015 57.851,24 € 12.148,76 € 70.000 € 
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LOTE 2. Estratexia de medios e difusión da campaña, cun importe total de 1.930.000 E (un millón 

novecentos trinta mil euros) resultado de desagregar a base impoñible de 1.595.041,32 E (un millón 

cincocentos noventa e cinco mil corenta e un euros e trinta e dous céntimos) máis 334.958,68 E (tres 

centos trinta e catro mil novecentos cincuenta e oito euros e sesenta e oito céntimos) do 21 % de IVE. 

LOTE 2 ORZAMENTO ORZAMENTO 
(IVE 21% IVE TOTAL (IVE 

EXCLUÍDO) INCLUÍDO) 
Annalidade INSERCIÓN EN MEDIOS 810.241,32 E 170.150,68 E 980.392 E 

2015 
COMISIÓN AXENCIA 

(2% s/980.392 E) 
16.204,96 E 3.403,04 € 19.608 E 

Anualidade 

2016 
INSERCIÓN EN MEDIOS 753.524,79 E 158.240,21 E 911.765 E 

COMISIÓN AXENCIA 

(2% s/911.765 E) 
15.070,25 E 3.164,75 E 18.235E 

TOTAL 1.595.041,32 E 334.958,68 E 1.930.000 E 

O importe para a campaña a executar no ano 2015 (inserción en medios e comisión de axencia) será de 

1.000.000 de euros, IVE incluido. 

O importe para a campaña a executar no ano 2016 (inserción en medios e comisión de axencia) será de 

930.000 euros, IVE incluido. 

Os importes destinados á inserción en medios (810.241,32 IVE excluido, para a anualidade 2015 e 

753.524,79 E, IVE excluido, para a anualidade 2016) executaranse na súa totalidade. 

Os importe da comisión da axencia oscilará entre o 0% e o 2% sobre o importe da inserción en medios da 

correspondente anualidade. 
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Neste orzamento inclúense as seguintes partidas: 

LOTE 1 

Custos Íntegros da creatividade así como todos os deseños, maquetación e produción de todas as pezas 

relacionadas coa creatividade (spots, cuñas, prensa, banners, ... ) así como todas as adaptacións necesarias 

para a correcta execución da campaña nos distintos medios/soportes. 

LOTE 2 

Custo da estratexia, investigación, planificación, execución, xustificación e avaliación da 

campaña de medios durante a vixencia do contrato. 

Custo da adquisición de espazos publicitarios en todos os medios/soportes que se determinen. 

Neste apartado inclúense todos os gastos, taxas e impostos derivados da compra dos espazos 

publicitarios. 

4. DESCRICIÓN DO CONTIDO DAS PROPOSTAS QUE DEBERÁN PRESENTAR 

OS LICITADORES 

4.1. LOTE 1 

4.1.1.0s licitadores deberán presentar, no sobre B, o seguinte: 

A) Documento, debidamente selado e asinado, no que se reflictan os datos da persoa 

responsable da execución do contrato, que representará a entidade en canto afecte á dita 

execución. Extensión máxima: 1 páxina. 

B) Unha memoria coa argumentación estratéxico - creativa e as mensaxes aplicables á campaña 

para confirmar o impacto e a orixinalidade da idea creativa. A proposta creativa deberá 

acondicionarse ao "Manual de estilo e logotipos "Galicia. O bo camiño" que poderá 

descargase na dirección de internet: http://www.xunta.es/identidade-corporativa/manual-o

bo-camino. 
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A dita memoria terá unha extensión máxima de 20 páxinas en tamaño DIN A4. 

e) Bocetos e maquetas de creatividade. Presentaranse, como mínimo: 

Un ha (1) proposta gráfica Cal' en formato horizontal e vertical para prensa, revistas, ..... (unha 

versión en galego e outra en castelán). 

Un (1) spot en maqueta audiovisual en formato 20 segundos (versión en galego). 

Unha (1) CUila en maqueta de audio de calidade en formato de 30 segundos (versión en galego). 

Un (1) banner gráfico en formato 300x300 de calidade (unha versión en galego e outra en 

castelán). 

Un (1) boceto de un orixinal para un valo formato 3x8 m (versión en galego). 

Un (1) boceto de un orixinal para un mupi 1,2 x 1,8 m (versión en galego). 

Será motivo de exclusión inmediata a achega no sobre B de datos que permitan coñecer aspectos de 

carácter cuantitativo corrcspondentes ao sobre e. 

4.1.2. Os licitadores deberán presentar, no sobre e, a súa proposición económica segundo o modelo que 

figura como anexo 1II do peAP. 

O prezo de produción das pezas (pezas gráficas (prensa, revistas, mupis e val os), spot de 20" para TV, 

cuña de 30" para radio e banner 300x300) non pode ser superior ao orzamento de licitación deste lote, isto 

é, 57.851,24 €, ¡VE excluído. 

4.2. LOTE 2 

4.2.1. Os licitadores deberán presentar, no sobre B, o seguinte: 

A) Documento, debidamente selado e asinado, no que se reflictan os datos da persoa 

responsable da execución do contrato, que representará a entidade en canto afecte á dita 

execución. Extensión máxima: I páxina. 

B) Un exercicio teórico de investigación, estratexia, planificación e avaliación de medios para 

un ha campaña con estas características: 

Obxecto: Innovación e competitividade en Galicia, a fábrica do futuro 
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Duración máxima: 8 semanas. 

Ámbito: Galicia e España. 

Importe máximo: 800.000 euros + IVE. 

Reparto do orzamento segundo a tipoloxía dos medios de comunicación: O orzamento 

destinado á inserción en medios distribuirase polo licitador respectando as seguintes 

porcentaxes: 

SOPORTE 
% DE INVESTIMENTO 

MINIMO MAXIMO 
Xornais e revistas 40% 65% 

Radio 15% 30% 
TV 3% 8% 

Internet 10% 25% 
Exterior 2% 5% 

Para elaborar este exercicio teórico, que ten por obxecto avaliar a capacidade de estratexia e planificación 

de medios, os licitadores non terán en canta a comisión de axencia e empregarán obrigatoriamente os 

seguintcs prezos sen IVE: 

Medio Formato Modalidade Prezos sen IVE 

Spot 20" Mínimo 80% en Prime Time e C/GRP +16 
TV en Galieia 96,00 euros 

informativos mediodía Galicia 

Prensa España Páxina cor impar luns a domingos CPM + 14 España 20,00 euros 

Prensa galega Páxina cor impar luns a domingos CPM +14 Galicia 30,00 euros 

Revistas 

especializadas 

economía/empresa 
Páxina cor impar CPM + 14 España 10,00 euros 

España 

Radios en Galicia Cuña 30" Máximo 50% en mañás (6:50-12 h) CPM +14 Galicia 4,00 euros 

Diarios on line Impresións en banner 300x300 formato CPM 8,00 euros 
gráfico en portada (home) 

v 
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Valos en Galicia 8x3 m durante 15 días, produción e fixación Unidade 
incluída 

Mupis en Galicia 
l ,2x 1,8 m durante 7 días, produción e fixación 

Unidade 
incluída 

125,00 euros 

90,00 euros 

No exercicio non poderán incluírse soportes ni formatos que non estean previstos na anterior táboa, aínda 

que non será obrigatorio empregar todos os medios, 

A extensión do dito exercicio será, como máximo, de 30 páxinas en tamaño DlN A4 e deberá incluír, 

como mínimo: 

l. Análise e definición do grupo (ou grupos) obxectivo/s e distribución de ámbitos xeográficos 

propostos para a planificación. 

2. Estudo das audiencias de medios para o grupo (ou grupos) obxectivo proposto. 

3. Estratexia e mix de medios pro posta. 

4. Planificación táctica. Incluíndo detalle das inserción s (número e porcentaxes de prime time, 

mañás, número e porcentaxes de pases posicionados, ubicacións, etc.) 

5. Avaliación previa de resultados da campaña (cobertura, frecuencia, GRP e insercións). Deberán 

utilizarse os últimos datos para EGM, Comscore, e Kantar Media, no seu caso, dispoñibles o día 

de publicación do anuncio de licitación no Diario Oficial de Galicia. 

Deberán incluírse no sobre B, en peza separada, os documentos de saída xerados polos programas 

informáticos empregados para a dita avaliación. 

Deberán presentar, como mínimo, dúas avaliacións: 

ESPAÑA 

+14 con cobertura (%), frecuencia (OTS) e presión (GRP) para Prensa 

+ 15 con cobertura (%), frecuencia (OTS) e presión (GRP) Internet 

GALlCIA 

+14 con cobertura(%), frecuencia (OTS) e presión (GRP) para Prensa, Radio 

+15 con cobertura(%), frecuencia (OTS) e presión (GRP) para Internet 

+ 16 con cobertura(%), frecuencia (OTS) e presión (GRP) para TV 
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As ferramentas aceptadas para a avaliación da TV serán Tom Micro e Infosys. 

As ferramentas aceptadas para a avaliación de prensa e radio son Tom Micro e Galileo. 

A ferramenta aceptada para a avaliación de Internet é eomscore 

Na avaliación de prensa usarase o dato da audiencia probabilizada de cada soporte. 

Na avaliación de radio para cada inserción empregarase o dato de audiencia probabilizada da hora 

concreta de emisión planificada. 

e) Unha proposta de seguimento, control e xestión da execución da campaña. En ningún caso esta 

proposta incluirá información que permita coñecer ou determinar a puntuación que o licitador acadaría en 

base a criterios avaliables automaticamente mediante a aplicación de fórmulas. 

Esta proposta poderá incluir información puntual do desenvolvemento da campaña empregando todas as 

ferramentas cuantitativas necesarias especificas de medición de audiencias (Kantar Media no caso da TV 

e EGM para prensa diaria e radio). 

Ademais, valorarase calquera mellora de ferramentas propias e/ou propostas de procesos que contribúan a 

un mellor seguimento e control do desenvolvemento da campaña por parte da empresa licitadora (incluida 

unha proposta de reunións periódicas de seguimento e/ou os equipos e centros de traballo que se 

adscribirán á execución do contrato). 

o adxudicatario realizará as actuacións de seguimento e control do desenvolvemento da campaña 

segundo a proposta presentada, estando abrigado, en todo caso, a presentar informes semanais de 

seguimentos de audiencias en TV e de insercións no resto de medios e dous informes parciais sobre o 

desenvolvemento da campaña, sen prexuizo dos informes periódicos que se comprometera a entregar na 

súa proposta. 

Será motivo de exclusión inmediata a achega no sobre B de datos que permitan coñecer aspectos de 

carácter cuantitativo correspondentes ao sobre e . 

.. c o 4( .. 
o 
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4.2.2. Os licitadores deberán presentar, no sobre e, a súa proposición económica (segundo o modelo que 

figura como anexo IV do PCAP) na que deberán respectar os seguintes custos máximos de referencia: 

Medio Método Concepto 
Importe sen IVE (con 

dous deCÍmais) 

TV en Galicia CIGRP (1) Spot 20" en TV para Galicia + I 6 150,00 € 

Prensa Galicia CPM (2) Páxina cor impar para Galicia +14 40,00 € 

Prensa España CPM (3) Páxina cor impar para España + 14 30,00 € 

Radio Ga1icia CPM (4) Cuña 30" para Galicia +14 7,00 € 

Revistas 

especializadas 
CPM (5) Páxina cor impar para España + 14 

economía/empresa 

España 30,00 € 

Banner gráfico animado 300x300 en 
Prensa on line CPM (6) 

portada 15,00€ 

Mupi urbano de 1,2 x 1,8 m. en Galicia. 

Mupis C/Udad.(7) Semana. Con produción e fixación 

engadidas 150,00 € 

Valo 3x8 m. en Galicia durante unha 

Va10s CIUdad. (8) quincena. Con produción e fixación 

engadidas 200,00 € 

Para a realización da afeIta os licitadores deberán respectar as seguintes especificacións: 

(1) Custo por GRP (CIGRP) en TV en Galicia para o grupo obxectivo maiores de 16 anos en Galicia. 

Spot 20". Mínimo: 20% dos spots en primeira ou última posición dentro do corte publicitario. Mínimo: 

80% dos spots situados entre Prime Time e informativos do mediodía. 

(2) Custo Por MilIar de impactos en diarios de Galicia ou con segmentación publicitaria para Galicia, 

1> c o ~ina cor impar de luns a domingo segundo o último Acumulado Móvil del Estudio General de Medios 
o 

<P 

"' "' ,... 
:. 
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Galicia + 14. Os anuncios estarán situados no primeiro terzo do diario, nas páxinas de información xeral 

ou, de ser o caso, nas páxinas dc Galicia. 

(3) eusto Por Millar de impactos en diarios de España, páxina cor impar de luns a domingo segundo o 

último Acumulado Móvil del Estudio General de Medios España+ 14. Os anuncios estarán situados no 

primeiro terzo do diario, nas páxinas de información xeral ou nas de economía. 

(4) eusto Por Millar de impactos en emisoras de radio de Galicia O con segmentación publicitaria para 

Galicia, cuñas de 30" de luns a domingo segundo o último Acumulado Móvil del Estudio General de 

Medios Galicia+ 14. Polo menos, o 50% das cuñas emitiranse en horario de mañá (de 6:50 a 12 h). Polo 

menos, un 20% das cuñas situaranse na prime ira ou na segunda posición dentro do corte publicitario. No 

se admitirán cuñas de I a 6:50 h. 

(5) eusto Por Millar de impactos en revistas de temática económica e empresarial de España segundo o 

último Acumulado Móbil do EGM España + 14, páxina COL 

(6) eusto por Millar de Impresiones de banner 300x300 ou similar en diarios online e sites de temática 

económica/empresarial on line españois ou galegos, portada formato gráfico. 

(7) eusto unitario Mupi urbano 1,2 x 1,8 m. en Galicia durante unha semana con produción e fixación 

engadidas. 

(8) Val o 3 x 8 m. en Galicia durante quince días con produción e fixación engadidas. 

5. TAREFAS A DESEMPEÑAR POLO/S ADXUDICATARIO/S. 

LOTE! 

O adxudicatario deberá entregar no prazo máximo de 10 días naturais a contar desde a sinatura do 

contrato un ha versión final do número de pezas ofertadas no/s idioma/s (galego e/ou castelán) que se 

solicite/n: 
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Gráfica cor en formato horizontal e vertical para prensa, revistas, ..... 

Spat para TV en formato 20 segundos. 

Cuña para radio en formato 30 segundos. 

Banner gráfico en formato 300x300. 

Val o formato 3x8 m. 

Mupi formato 1,2 x 1,8 m. 

As fotografías, imaxes, gravacións e elementos a incorporar nas diferentes pezas creativas finais deberán 

ser orixinais e realizadas de xeito expreso para esta campaña. 

Ademais da entrega das pezas orixinais, o adxudicatario realizará as aplicacións e versionará as pezas aos 

formatos e tamaños que sexan necesarios para adaptarse aos medios e sopoltes nos que se difunda a 

campaña. 

Correrá por canta do adxudicatario do lote I todo o soporte material e produción necesarios para levar a 

cabo o desenvolvemento da proposta para esta campaña en todos os formatos necesarios (Iv, prensa, radio, 

internet... ). 

o adxudicatario do lote 1, que asumirá os custos de envío, remitiralle ao adxudicatario do lote 2 os 

materiais para a súa inserción nos distintos medios e soportes (spots, cuñas, banners, anuncios para 

medios gráficos, ... ), unha vez visados pala Consellería de Economía e Industria. Para estes efectos o 

adxudicatario do lote 2 facilitará un enderezo para o dito envío que será o mesmo durante toda a vixencia 

do contrato. 

LOTE 2 

A) Plan de medios e avaliación de resultados 

t- ca<\( 
" 

o adxudicatario deberá presentar dous plans de medios (un para a anualidade 2015 e outro para a 

anualidade 2016), no prazo de 7 días a contar desde a solicitude da Consellería de Economía e 

Industria e coas súas indicacións (grupo obxectivo, datas, obxectivos de comunicación, ámbito 

xeográfico, etc), no que detallarán os medios nos que farán as insercións, as datas e no seu caso o 

horario así coma o número de insercións de cada tipo para cada soporte. 

o 
<f> 
..¡ 
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XUNTR DE GRLlCIR 
CONSELLERíA DE ECONOMíA 
E INDUSTRIA 

Edificio Advo. San Caetano, sin - bloque 5 . 41 planta 
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA yallCla 

SecretarfaXeral Técnica 

A distribución da campaña entre os medios realizarase tendo en conta que o orzamento destinado á 

inserción en medios para cada unha das anualidades se distribuirá polo licitador respectando as 

seguintes porcentaxes: 

SOPORTE 
% DE INVESTlMENTO 

MINIMO )vIÁXII'vIO 
Xomais e revistas 40% 65% 

Radio 15% 30% 
TV 3% 8% 

Internet 10% 25% 
Exterior 2% 5% 

Xunto cos plans de medios achegarase unha avaliación de resultados en termos de presión, cobertura e 

frecuencia para os medios tv, prensa, radio e interne!. As avaliacións realizaranse coas seguintes 

indicacións: 

a) Prensa e radio: 

A fonte de datos a empregar para a avaliación a presentar xunto cos plans de medios será o último 

acumulado móbil do EGM dispoñible na data en que a Consellería de Economía e Industria lIe solicite o 

correspondente plan de medios, de acordo co seguinte: 

Na avaliación de prensa, empregarase o dato de audiencia probabilizada de cada soporte. 

Na avaliación de radio, para cada inserción empregarase o dato de audiencia probabilizada da hora 

concreta de emisión planificada. 

Ferramentas aceptadas para a avaliación: Tom Micro e Galileo. 

b) Televisión: 

A fonte de datos a empregar para a avaliación a presentar xunto cos plans de medios: último mes 

completo publicado por Kantar Media dispoñible na data en que a Consellería de Economía e Industria lIe 

solicite o correspondente plan de medios. 

e o Ferramentas aceptadas para a avaliación: Tom Micro e Infosys 
~ "' .. o 
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XUNTA DE GALlCIA 
CONSELLERIA DE ECONOMIA 
E INDUSTRIA 
Secretaría Xeral Técnica 

c) Onlinelinternet: 

Edificio Advo. San Caetano, sin - bloque 5 - 4' planta 
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

A fonte de datos a empregar para a avaliación a presentar xunto cos plans de medios: último mes 

completo publicado por Comscore dispoñible na data en que a Consellería de Economía e Industria lIe 

solicite o plan de medios que corresponda. 

Xunto cos plans de medios achegaranse os documentos de saída xerados polos programas informáticos 

empregados para a avaliación. 

Os plans de medios deberán ser aprobados pala Consellería de Economía e Industria, que poderá solicitar 

os axustes necesarios no suposto de que non cumpra os requisitos sin alados nesta cláusula. 

Os plans de medios deberán axustarse aos seguinte requisitos: 

Deberán respectar as indicacións propostas pola Consellería de Economía e Industria nos 

termos de investimento, obxectivos de comunicación e medios, datas, públicos obxectivos, etc 

Deberan respectar os requirimentos de medios indicados neste prego de prescricións técnicas 

en cuanto a formatos, franxas, situacións, etc. 

Deberán contratar as insercións respectando os custos e a comisión de axencia ofertados, así 

como as porcentaxes de investimentos que para cada medio se indican neste prego de 

prescricións técnicas. 

B) Informes de seguimento da campaña 

O adxudicatario deberá presentar informes semanais de seguimento da campaña nos que se realice un 

seguimento de audiencias en TV e de inserción no resto de medios contemplados na campaña. Nestes 

informes semanais deberán expoñerse e xustificarse os eventuais axustes que resulten necesarios respecto 

do plan de medios aprobado. Todos os axustes deberán ser aprobados pola Consellería de Economía de 

Industria. 

Ademais dos informes semanais, o adxudicatario deberá presentar outros dous informes co obxccto de 

comprobar a correcta execución da campaña solicitada: 

14 



XUNTR DE GRLlCIR 
CONSELLERíA DE ECONOMíA 
E INDUSTRIA 
Secretaría Xeral Técnica 

Edificio Advo. San Gaetano, s/n ~ bloque 5 - 4ft planta 
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Informe nO 1, unha vez executado o orzamento destinado á inserción en medios da anualidade 2015 

(810.241,32 €, IVE excluído). 

Informe n° 2, executado o orzamento destinado á inserción en medios da anuaIidade 2016 (753.524,79 €. 

IVE excluído), isto é, unha vez finalizada a campaña publicitaria. 

o contido mínimo dos ditos informes será o seguinte: 

• Unha relación das insercións realizadas. 

• Un documento explicativo que permita comprobar de xeito claro a relación entre os custos (GRP 

e CPM) ofertados no sobre C e o investimento realizado durante a campaña en cada un dos medios e 

soportes. É die ir, o adxudicatario explicará con claridade e con importes económicos por 

soportes/medios os documentos de saída xerados polos programas informáticos empregados para a 

avaliación. 

• Cadro resumen coa avaliación de resultados obtidos na campaña, segundo as indicacións de grupo 

obxectivo, fontes de datos e ferramentas descritas antes. 

• Documentos de saída xerados polos programas informáticos empregados para a avaliación. 

• Documentación acreditativa das insercións realizadas, segundo o seguinte: 

TV: comprobante de Kantar Media extraído con Infosys. 

Outros canles de TV, radio e internet: certificado emitido polo correspondente medio de 

comunicación. Ademais de presentalos nos informes parciais, a Consellería de Economía 

e Industria resérvase o dereito de solicitar directamente os citados certificados aos medios 

de comunicación, 

Prensa, revistas, ... : orixinais das insercións. 

Valos e mupis: certificados de fixación e exhibición, con fotografía de cada sop0l1e o día 

de inicio e fin da campaña. 
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XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE ECONOMíA 
E INDUSTRIA 
SecretarfaXeral Técnica 

EdifICIo Advo. San Caetano, sin " bloque 5 "4' planta 
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

A Consellería de Economía e Industria, atendendo ás necesidades de comunicación da campaña nas datas 

que teña lugar, reservase o dereito de solicitar modificacións nos formatos, presións, frecuencia e soportes 

nO momento de execución definitiva da campaña. Estas modificacións non alterarán a estratexia do 

adxudicatario. 

A consellería resérvase o dereito de solicitar directamente aos soportes e exclusivistas os certificados de 

emisión correspondentes ás insercións así como de solicitar unha auditoría externa da execución desta 

campaña. 

Todos os gastos derivados das análises, estratexia, planificación, envío de materiais a cada medio ou 

soporte, contratación, compra de espazos, seguimento e control, dossieres pre e postcampaña así como 

calquera outro imp0I1e derivado deste lote, correrán por conta do seu adxudicatario. 

6. IDENTIDADE CORPORATIVA E MANUAL DE ESTILO DA XUNTA 

En todas as pezas e accións que se desenvolvan polo/s adxudicatario/s deberán respectarse: 

as normas sobre o uso dos elemento básicos de identidade corporativa da Xunta de Galicia 

vixentes no momento de execución do contrato. O manual de identidade corporativa poderá 

descargarse na dirección de internet: httpllwww.xunta.eslinicio-identidade-corporativa. 

o Manual de estilo e logotipos "Galicia. O bo camiño" que poderá descargase na dirección de 

internet: http://www.xunta.es/identidade-corporativa/man ual-o-bo-camino. 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2015 
Elaborado, 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2015 

,-~O~s:;e::;c~re:.!t.!lar¡;j·JJ,.l_"¡"!éG;¡ICO 

Borja Verea Fraiz 

O conselleiro 
Por delegación (Orde o 101l2120 14, DOG núm. 3/2015) 

retario xeral téc ico 

~ e o ~\6rja Verea Fraiz 
o 
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