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Divendres, 28 d'abril de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Xarxa Audiovisual Local

ANUNCI

El Conseller Delegat de la Xarxa Audiovisual Local, SL, en data 20 d'abril de 2017, ha adoptat la següent resolució:

"RESOLUCIÓ 12/2017.

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROTOCOL GENERAL DELS SERVEIS DE LA XARXA AUDIOVISUAL 
LOCAL, SL ENS ELS SEUS ANEXOS 3 I 4.

Vist que la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) és una societat mercantil limitada de capital íntegrament públic de la 
Diputació  de  Barcelona  creada  per  a  la  gestió  del  servei  públic  de  caràcter  econòmic  de  suport  i  foment  de  la 
comunicació audiovisual local; La XAL amb aquest objectiu, gestiona La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma 
única de continguts multimèdia i serveis adreçats als mitjans de comunicació locals.

Vist que el Consell d'administració de la XAL aprovà, en data 23 de maig de 2013, el Protocol General dels Serveis de la 
XAL (en endavant, el Protocol General) amb l'objecte de desenvolupar el seu objecte social, i concretament fixar el 
desplegament estructurat i l'enunciació dels objectius estratègics, dels àmbits de suport i obligacions assumides per la 
XAL i les diferents entitats que s'adhereixin al Protocol General.

El Protocol General ha estat modificat pel Consell d'Administració de la XAL en sessió de data 29 de gener de 2015 i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 11 de març de 2015, i per Resolucions 14/2016, 18/2016 
i 9/2017 del Conseller delegat de la XAL, de dates 22 d'abril, 3 de juny de 2016 i de 9 de febrer de 2017 respectivament.

Vist que l'objectiu de la XAL és dotar de recursos i serveis als mitjans de comunicació locals, fomentant l'optimització  
dels mateixos mitjançant la concertació i l'intercanvi per garantir la solidesa, la projecció i la sostenibilitat del sistema de 
comunicació local català, i en aquest sentit, s'ha d'actualitzar periòdicament per ajustar-lo a l'evolució de la pràctica 
diària. En conseqüència es proposen dues modificacions:

• La primera afecta a la taula d'ingressos per la coproducció, total o parcial, dels programes inclosos en l'oferta de 
continguts de La Xarxa de l'Annex 3, en la que s'han afegit alguns conceptes nous per a facilitar l'automatització dels 
processos de facturació.

• La segona afecta a l'Annex 4 al que s'ha incorporat el servei de Canals d'streaming que presta la XAL a les entitats  
adherides.

Atès que l'article 14è dels Estatuts de la societat disposen que la societat estarà regida, administrada i representada pel 
Consell d'Administració, el qual exercirà totes aquelles facultats no reservades expressament a la Junta General i a la 
Gerència per la Llei o els Estatuts, i en especial ostentarà l'administració i representació, tant judicial com extrajudicial, 
amb les més àmplies facultats de gestió, administració i disposició, per a tota classe d'actes i contractes compresos a  
l'objecte social i  que l'article 14.6 determina que el  Consell  podrà designar d'entre els seus membres un Conseller 
delegat.

Vist que el Consell d'administració de la societat en la sessió celebrada el 15 de novembre de 2012 va nomenar el Sr. 
Francesc Pena Carbó, Conseller delegat de Xarxa Audiovisual Local, SL, acord que va ser protocolitzat a l'escriptura de 
constitució de societat, autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Antoni Rosselló i Mestre, en data 15 de novembre de 
2012, amb número de protocol 3037.

En virtut de tot això, i de conformitat amb el que estableixen els Estatuts de la Xarxa Audiovisual Local, SL, el Conseller  
Delegat de la XAL, SL.
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RESOL.

Primer.- APROVAR la modificació, amb efectes 1 de maig de 2017, de la taula d'ingressos per la coproducció, total o parcial, dels programes inclosos en l'oferta de continguts de La 
Xarxa de l'Annex 3, en la que s'han afegit alguns conceptes nous, i de l'Annex 4, per a la incorporació del servei de Canals d'streaming, del Protocol General dels Serveis de la Xarxa 
Audiovisual Local, SL, d'acord amb el text i les taules que es transcriuen a continuació:

"Per tant, podran obtenir ingressos per la coproducció, total o parcial, dels programes inclosos en l'oferta de continguts de La Xarxa, d'acord a la següent taula de producció:

CATEGORIA B 
(CONTENIDORS DE LA XARXA)

CATEGORIA A 
(CONTENIDORS EN XARXA)

REQUERIMENTS

CONCEPTE VÍDEO ÀUDIO VÍDEO ÀUDIO VÍDEO ÀUDIO
Crònica 50 18 40 10
Entrevista A 150 38 Producció  i  guionat  que  comporti  la 

realització d'una entrevista (o format similar), 
feta amb un mínim de dues càmeres d'acord 
amb les indicacions del protocol tècnic.

Producció i guionat que comporti una entrevista 
(o format similar) de com a mínim 10 minuts o 
participació d'un periodista de l'entitat adherida i 
convidats als estudis. 

Entrevista B 25 Producció i guionat de com a mínim 10 minuts 
que  comporti  una  entrevista  telefònica  amb 
participació d'un periodista de l'entitat adherida.

Entrevista C 20 Producció i guionat d'un espai de fins a 5 minuts 
que  comporti  una  entrevista  telefònica  amb 
participació d'un periodista de l'entitat adherida.

Entrevista D 25 Producció  i  guionat  d'un  espai  en  què  intervé 
més d'una entitat adherida o producció i guionat 
d'un espai de fins a 7 minuts enregistrat. 

Introduccions i petits espais 25 10 Petits  espais  (introduccions,  prèvies,  etc.)  amb  poques dificultats  productives  o  logístiques. 
Participació breu d'un periodista de l'entitat adherida.

Tertulians/prescriptors 75 75 Col·laboradors que surtin en pantalla/antena o tinguin un pes específic en el guionatge i/o el 
procés de realització

Reportatges A 125 40 80 20 Gravació eng complerta i de qualitat d'acord 
amb el protocol tècnic i de rodatge. 

Peces  radiofòniques  amb  guió  i  muntades 
(muntatge musical) de fins a 5 minuts amb talls 
de veu.

Reportatges B 200 50 100 25 Reportatge de fins a 8'i/o que inclogui més de 
2 localitzacions o 2 entrevistats. 

Peces  radiofòniques  amb  guió  i  muntades 
(muntatge musical) de fins a 10 minuts amb talls 
de veu.

Reportatges C 350 90 175 45 Reportatges de fins a 14'o que incloguin més 
de  3  localitzacions  o  3  entrevistats  o 
gravacions  que  requereixin  més  d'una 
càmera  o  requeriments  tècnics  més 
complicats de producció. 

Peces  radiofòniques  amb  guió  i  muntades 
(muntatge musical) de fins a 14 minuts amb talls 
de veu.
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CATEGORIA B 
(CONTENIDORS DE LA XARXA)

CATEGORIA A 
(CONTENIDORS EN XARXA)

REQUERIMENTS

CONCEPTE VÍDEO ÀUDIO VÍDEO ÀUDIO VÍDEO ÀUDIO
Reportatge sense editar, bruts i 
arxiu històric

50 A  partir  de  3'.  Bruts  de  càmera:  gravació 
ENG complerta  amb una càmera amb tots 
els  seus  accessoris  (so-il·luminació-suport). 
També imatges d'arxiu amb valor documental 
amb el contingut indexat. 

Seguiments 80 25 Seguiment d'esdeveniments (2 hores). Per seguiments superiors a 2 hores es pagarà de manera 
proporcional en trams d'una hora.

Retransmissió A 750 250 Realització amb kit d'exterior (dues o tres càmeres).
Retransmissió B 1300 Realització  amb  unitat  mòbil,  amb  quatre 

càmeres.
Cadenes de càmera addicionals 350 Cadenes  de  càmera  addicionals  amb 

operador per a les unitats mòbils.
Cadena de càmera addicional 
sense operador

175 Cadena  de  càmera  addicional  sense 
operador per a marcador en retransmissions 
esportives

Estudis/plató A 80 20 Enregistrament  convencional  simple  fet  a 
plató o estudis de ràdio. Bàsicament fets amb 
dues  càmeres  i  un  o  dos 
conductors/entrevistadors/convidats  al 
plató/estudi (menys de 15 minuts de durada).

Cessió d'estudis o participació en directe en un 
espai breu (menys de 15 minuts)

Estudis/plató B 160 40 Enregistrament  convencional  simple  fet  a 
plató o estudis de ràdio. Bàsicament fets amb 
dues  càmeres  i  un  o  dos 
conductors/entrevistadors/convidats  al 
plató/estudi (de 16 a 60 minuts de durada).

Cessió d'estudis o participació en directe en un 
espai breu (de 16 a 60 minuts de durada).

Estudis/plató C 300 Enregistrament  convencional  complex  fet  a 
plató o estudis de ràdio. Bàsicament fets amb 
tres càmeres, equip de realització complert i 
un o dos conductors/entrevistadors/convidats 
al plató/estudi (de 16 a 60 minuts de durada).

Producció 25 10 Tasques de producció tècnica o de continguts. Realització de gestions complementàries per a 
l'elaboració de continguts. (Desplaçaments, documentació, concertació d'entrevistes, etc).

Encadenat d'inserts/talls 
de veu

75 25 Encadenat d'inserts realitzat per un operador 
de càmera amb la participació d'un periodista

Encadenat de talls de veu

Material reeditat 20 Peces produïdes per les entitats reeditades per a 
la Xarxa

Nocturnitat 30 10 Connexions en directe entre les 22 i les 9h
Serveis de realització, direcció i 
presentació

180 Servei  de  realització,  direcció  i  presentació 
per esdeveniment
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CATEGORIA B 
(CONTENIDORS DE LA XARXA)

CATEGORIA A 
(CONTENIDORS EN XARXA)

REQUERIMENTS

CONCEPTE VÍDEO ÀUDIO VÍDEO ÀUDIO VÍDEO ÀUDIO
Serveis tècnics 90 Serveis  tècnics  per  esdeveniment, 

localitzacions…
Serveis Auxiliars 70 Serveis  auxiliars  per  esdeveniment,  serveis 

d'estilisme…
Quilometratge A partir de 50km de distància i, en quasevol 

cas,  sempre  que  sigui  fora  de  l'àmbit  de 
cobertura de l'entitat que assumeixi el servei.

A partir de 50km de distància i, en quasevol cas, 
sempre que sigui fora de l'àmbit de cobertura de 
l'entitat que assumeixi el servei.

Peatges Amb justificació de despesa i sempre en les 
mateixes  condicions  que  el  quilometratge 
(fora de l'àrea cobertura i a partir de 50 km).

Amb justificació de despesa

CRITERIS GENERALS.

1. Els reportatges han de ser editats amb els àudios sense barrejar i hauran de complir les disposicions dels protocols tècnics i de contingut. La peça que no tingui aquestes  
premisses tècniques i de continguts serà retornada o retribuïda d'acord amb una categoria inferior a la pactada inicialment per al reportatge.

2. La decisió sobre l'acceptació final del contingut és del responsable de cada programa.

3. Per garantir que tot el procés ha estat correcte, les peces es pagaran un cop emeses.

4. Els drets de les produccions hauran de disposar dels drets per a la seva explotació web.

5. En el cas dels reportatges, si una peça es versiona per emetre-la en un programa diferent, per la versió es pagarà l'import de la categoria inferior a la que s'ha acordat per al 
reportatge inèdit.

6. Si una peça de l'apartat categoria A (contenidors produïts pels mateixos mitjans en xarxa) s'utilitza per un dels programes de categoria B (produïts directament per La Xarxa), 
s'abonarà la diferència. I no computarà a efectes de topalls."

Annex 4 – Plataforma de distribució per internet de continguts audiovisuals sota demanda xip/tv i canals d'streaming.

XIP/TV.

En els termes del Protocol General, la XAL posa a disposició de les entitats que ho requereixin, mitjançant el Protocol Particular, el servei de creació i manteniment tècnic d'un canal  
dins la Plataforma de distribució per internet de continguts sota demanda, XipTV, amb les següents modalitats:
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Objecte: Servei xip/tv 
Tarifa: 300 EUR/mes 

L'ENTITAT tindrà accés al servei de la plataforma xip/tv a fi  que pugui difondre els seus continguts a través d'una 
plataforma de TV per internet, amb les següents condicions:

• Correspon a l'ENTITAT la ingesta de continguts, el seu manteniment i la gestió d'usuaris.

•  L'ENTITAT  es  compromet  a  complir  amb els  termes  del  manual  d'ús  de  la  plataforma  amb caràcter  general  i, 
específicament, amb les normes d'indexació i etiquetació dels continguts com a element essencial pel bon funcionament 
de la plataforma.

• Domini: el servei de xip/tv permet a l'ENTITAT aplicar el seu propi domini al canal.

• Imatge: el servei de xip/tv permet a l'ENTITAT personalitzar el front office del seu canal de TV per Internet d'acord amb 
les plantilles que la XAL posa al seu abast.

•  Publicitat:  La XAL es reserva  els  espais  publicitaris  per  tal  de fer-ne l'explotació  promocional  i  comercial  com a 
plataforma. L'ENTITAT podrà gestionar la seva pròpia publicitat a través del gestor de continguts que li serà facilitat per 
a la gestió del seu propi canal.

• Continguts: el servei de xip/tv permet a l'ENTITAT oferir en el seu canal la possibilitat que els usuaris puguin incrustar 
els vídeos a altres espais web (embed).

• Consum d'ample de banda: l'ENTITAT disposarà d'un consum d'ample de banda limitat que s'establirà d'acord amb les 
disponibilitats tècniques contractades per la XAL.

• Espai en disc: l'ENTITAT disposarà d'un espai de disc limitat que s'establirà d'acord amb les disponibilitats tècniques a  
l'inici de la posada en marxa del canal.

• La responsabilitat editorial sobre el canal i els seus continguts serà de l'ENTITAT que gestiona el canal.

• El servei tindrà un cost de 300 EUR (tres-cents EUR) mensuals.

La XAL posarà a disposició de les entitats que s'adhereixin a l'Annex 2 (Servei de Continguts informatius XN) el servei 
de la xip/tv sense contraprestació econòmica addicional.

CANALS D'STREAMING.

La XAL posa a disposició de les entitats adherides (ràdios i televisions) un servei d'streaming 24 hores.

L'accés al servei implica el compliment de determinades obligacions per part de les entitats adherides, que es concreten 
en les següents condicions:

1. El canal d'streaming ha d'emetre la programació íntegra de l'ENTITAT, equivalent i simultània a la seva emissió per 
antena. L'única excepció seran els continguts audiovisuals dels quals no es tinguin els drets per a la seva emissió en 
streaming,  inclosos  aquells  que  distribueix  la  XAL  i  que  expressament  es  notifica  que  no  es  poden  emetre  per 
streaming.

2. L'ENTITAT manté la titularitat sobre les emissions i en té tota la responsabilitat editorial. L'entitat serà responsable en 
exclusiva davant de qualsevol reivindicació o reclamació judicial o extrajudicial que pogués presentar-se per tercers en 
relació als continguts, sigui una infracció de drets de propietat intel·lectual, d'imatge, contra l'honor o per qualsevol altra 
causa.

3.  Les entitats són les responsables de satisfer qualsevol remuneració a les entitats de gestió de drets de propietat 
intel·lectual  per la comunicació pública dels continguts o derivades de l'explotació  del  canal  d'streaming;  amb total 
indemnitat de la XAL per aquest motiu.

4.  El  canal  d'streaming ha d'estar  configurat  amb els paràmetres que la XAL proporcioni  a cada entitat  adherida i  
aquests no podran ser alterats sota cap concepte. C
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5. La finestra de l'streaming només podrà estar disponible sota el domini (URL) del mitjà de comunicació. No es podrà  
compartir amb terceres webs sense el vist-i-plau de la XAL.

6. La XAL es reserva en exclusiva els drets d'explotació comercial dels canals d'streaming.

7. Les entitats tindran un topall de tràfic/consum mensual cobert per La Xarxa:

Ràdios: 100 Gb/mes
Televisions: 250 Gb/mes.

Si una entitat vol superar puntualment el topall  màxim, haurà de demanar-ho a la XAL, que li  facturarà el cost del 
consum adicional a raó de 77,44 EUR per cada TB extra consumit (0,08 EUR per cada Gb extra).

8.  La XAL no serà responsable dels talls en el servei que es puguin produir, tot i que posarà totes les mesures per  
garantir l'òptim funcionament del servei. Les entitats renuncien a fer cap mena de reclamació per deficiències en el 
servei.

9.  La XAL es reserva el dret a suspendre l'accés de l'entitat a l'ús del canal com a conseqüència de l'incompliment  
d'aquestes condicions.

Aquest annex serà vigent durant un període d'un any prorrogable tàcitament per períodes anuals llevat de denúncia per 
qualsevol de les dues parts amb un (1) mes d'antelació a la data en què se'n vulgui la finalització."

Segon.- PUBLICAR  aquesta  modificació  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona i  a  la  web  de  la  Xarxa 
Audiovisual Local, SL.

Tercer.- NOTIFICAR aquesta Resolució a totes les entitats adherides al Protocol General dels Serveis de la XAL."

Barcelona, 25 d'abril de 2017
El conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local, SL., Francesc Pena Carbó
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