
 
 
 
 

Annex II  
 

SERVICI D’EDICIÓ I IMPRESSIÓ CARTELLERIA  

 

CARACTERÍSTIQUES: 

 

A) ES BASARÀ EN EL DISSENY, PRODUCCIÓ I ARTS FINALS DEL 

CARTELL DE LA 133.ª EDICIÓ DEL CERTAMEN DE LES UNITATS SEGÜENTS: 

 

- Impressió Cartells roda de premsa 2 unitats 70 x 100 apegats en foam i laminat 

mat a 4+0 tintes 

- Impressió Mobiliari Urbà de 80 MUPIS, 2 Columnes i 5 MUPIS Senior a 4 + 0 

tintes: 

MUPIS = 1,20 m x 1,75 m 

Columna = 1,20 m x 3,25 m 

MUPIS Senior: 3,13 m x 2,30 m 

- Impressió 600 cartells dimensió 50 x 70 a 4 + 0 tintes. Tipo de paper couché 
estucat mat 135 g. 

- Impressió 4.000 palmitos 4 + 4 tintes 2 models diferents. Cartolina estucada a 

dos cares 350 g. Terminació Glasofonat lluent i encunyat 16 x 29 cm aprox. 

- 10.000 FLYERS Precertamen y Certamen (4 + 2 tintes*), dimensió 10,5 x 21. 

Paper couché (estucat mat) 135 g. 

- 1.800 Programes de mà Presentació Certamen bilingües (castellà-valencià) 

cobertes (4 + 0 tintes*) 12 págines** (1 tinta), dimensió 12,5 x 21. Papel couché 

(estucat mat) 135 g portades/110 g interior. 

- 9.000 Programes de mà Certamen bilingües (castellà-valencià) cobertes (4 + 0 

tintes) 36 pàgines, (1 tinta), dimensió 12,5 x 21 Tipo de paper couché estucat mat 135 g 

Portades/ 110 g interior. 

- 500 Programes de mà Certamen anglès cobertes (4 + 0 tintes) 20 pàgines, (1 

tinta), dimensió 12,5 x 21 Tipo de paper couché estucat mat 135 g Portades/ 110 g 

interior 

 



 
 
 

 

B) LES EMPRESES REALITZARAN EL DISSENY I ART FINAL DE LES 

UNITATS SEGÜENTS:  

- 12 xecs 25 x 50 sobre foam 5 mm (2 + 0 tintes).* 

- 24 diplomes de 12 models diferents (2 unitats de cada model) impressió en paper 

couché 280g (2 + 0 tintes) dimensió A3. 

- 4 diplomes Bandes invitades; impressió en paper couché 280 g (2 + 0 tintes*) 

dimensió A3. 

-6 diplomes per a Bandes Pre-Certamen impressió en paper couché 280 g (2 + 0 

tintes*) dimensió A3. 

-3 diplomes Bandes participants concert Presentació Certamen; impressió en 

paper couché 280 g (2 + 0 tintes*) dimensió A3. 

 

*El número de tintes anirá en funció de la creativitat triada. Una volta elegit el 

disseny s’ajustará als preus en funció del número de tintes. 

** El número de pàgines es determinará en funció de la programació del 

Certamen. Una volta tancat el programa del mateix s’ajustará el preu al número de 

pàgines utilitzades. 

 

NOTA: Per a accedir a la consulta dels exemplars de les accions de comunicació 

del Certamen d’edicions anteriors, se demanarà dirigint-se al següent correu electrònic 

bandamunicipal@valencia.es. 

 

A banda de l’oferta econòmica presentada, es valorará també el temps i la 

capacitat de resposta que la empresa tinga ante posibles imprevists. Per exemple, per al 

cas de cambis importants en qualsevol de les publicacions relacionades, refer els 9.000 

programes de mà o refer els cartells del mobiliari urbà, etc. Per a la valoració d’este 

apartat será preceptiu presentar una breu memòria al respecte. 

 

 



 
 
 

 

Totes les variacions que es produïsquen en l'encàrrec final de treball (número de 

programes de mà, el gramatge en el paper, etc.) respecte d'allò presupostat, comportaran 

el increment o la disminució proporcional corresponent en els preus oferits. 


