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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA 
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT  PROCEDIMENT OBERT, NO SUBJECTE A 
REGULACIÓ HARMONITZADA, AMB PLECS DE CONDICIONS DELS 
SUBMINISTRAMENT , EN RÈGIM DE LLOGUER, DE MATERIAL TÈCNIC 
D’ESCENARI DELS EQUIPAMENTS I SERVEIS GESTIONATS PER VILADECANS 
QUALITAT SL (EXP 207/21). 
 
CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE. JUSTIFICACIÓ DE LES 
NECESSITATS. 
 
Viladecans Qualitat SL és una societat privada municipal dedicada a la gestió de 

serveis i equipaments en els camps de l’oci esportiu i cultural i de mobilitat. Tal com 

defineix l’objecte social de la societat i així es determina a l’article 2 dels seus estatuts: 

 
1.- La gestió dels següents serveis públics i la realització de les següents activitats 

titularitat de l'Ajuntament de Viladecans, en tant que forma de gestió directa 

personificada dels mateixos: 

 a) La gestió del manteniment, conservació i explotació dels diversos equipaments i 

instal·lacions esportives i culturals titularitat de l'Ajuntament de Viladecans.  

b) La gestió dels serveis esportius prestats per l'Ajuntament de Viladecans als 

equipaments municipals i fora dels mateixos, el que inclou: 

 - La gestió de serveis, promoció i organització d'esdeveniments, de programes i 

activitats esportives i de millora de la salut i del rendiment esportiu i competitiu, 

organitzats per l'Ajuntament de Viladecans;  

-  la gestió de la cessió d'ús d'espais dels equipaments municipals a entitats.  

c) La gestió dels serveis culturals i formatius prestats per l'Ajuntament de Viladecans 

als equipaments municipals i fora dels mateixos, el que inclou:  

- La gestió de serveis, promoció i organització de programes, esdeveniments i 

activitats culturals, educatives, formatives, recreatives i de foment de l'esport, 

l'educació, la cultura i del lleure organitzades per l'Ajuntament de Viladecans; 

 - Organització, promoció, divulgació i gestió de les arts escèniques i musicals; i, 

- La gestió de la cessió d'ús d'espais dels equipaments municipals a entitats.  

d) La gestió integral dels serveis públics de mobilitat prestats per l'Ajuntament de 

Viladecans, el que inclou: - Servei d'estacionament regulat. 

 - Servei de grua municipal.  

- Servei del dipòsit municipal de vehicles.  

- Servei d'aparcaments de Viladecans.  

-Control d'accés a espais veïnals.  
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e) La gestió del manteniment conservació i explotació dels diversos equipaments 

socials i comunitaris de proximitat titularitat de l'Ajuntament de Viladecans. 

2.- La gestió, administració i explotació, per compte pròpia de les administracions 

públiques o de tercers de tot tipus d’instal·lacions i equipaments d'atenció a la 

persona, de caràcter esportiu, cultural, educatiu i de lleure, la titularitat dels quals 

ostenti la societat o bé li siguin adscrites per l'Ajuntament de Viladecans o pugui tenir 

per concessió, d'arrendament o qualsevol altra forma admesa en dret.  

Aquest objecte es concreta, en l’àmbit dels programes culturals, en un seguit d’accions 

emmarcades en tres projectes singulars: 

- La gestió de la programació artística estable i periòdica a Atrium Viladecans, 
centre dedicat a la difusió de les arts escèniques i la música, amb un volum de 
programació anual de més de 80 funcions d’arts en viu. 

- La gestió del Festival Internacional de Teatre i Animació Al Carrer de 
Viladecans, festival dedicat a les arts de carrer i que compta amb una 
programació de més de 70 actuacions agrupades en 10 escenaris als carrers i 
places de Viladecans. 

- La gestió del projecte de sensibilització i formació artística de l’Ateneu de les 
Arts, amb un desplegament de més de 60 cursos i tallers dedicats al foment de 
la creativitat i l’expressió a través de les diverses disciplines artístiques. 

-  
Igualment des de Viladecans Qualitat, SL es gestiona la comercialització d’espais tant 

a Atrium Viladecans com al recinte firal del Cubic, o a altres equipaments dels que 

l’ajuntament de Viladecans delega la gestió comercial a Viladecans Qualitat, SL. 

Aquesta comercialització implica sovint haver de gestionar la producció tècnica 

d’esdeveniments d’indole divers amb empreses, associacions i particulars. 

Per la gestió de totes aquestes activitats es fa necessari el material tècnic d’escenari 

per muntatges i producció tècnica de les funcions i esdeveniments, per això 

Viladecans Qualitat, SL inclou en el seu organigrama un departament tècnic que està 

composat per un coordinador tècnic, un tècnic de maquinaria, un tècnic de llums i un 

tècnic de so. Dins aquest departament es coordina les tasques i material d’escenari del 

que disposa l’empresa i atès el volum dels esdeveniments gestionats, es planteja la 

necessitat d’obrir aquest concurs a empreses interessades en la prestació dels 

subministres de material d’escenari dels serveis i equipaments gestionats per 

Viladecans Qualitat, SL. 

L'empresa/es contractada/es (empresa o contractista a partir d’ara) realitzarà la 

prestació dels subministres de material tècnics requerits indistintament en tots els 

espais d’Atrium Viladecans, Cubic, Ateneu de les Arts així com en qualsevol altre espai 

on es desenvolupi la seva activitat ordinària, incloent els espais públics de la ciutat de 

Viladecans on es desenvolupa el Festival Internacional de Teatre i Animació Al Carrer 

de Viladecans. 

CLÀUSULA 2. IDENTIFICACIÓ DEL SERVEI 
 
Clàusula 2.1. Definició. 
 

• Objecte. 
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És objecte del present contracte la prestació del subministrament, en règim de 

lloguer, de material d’escenari dels serveis i equipaments gestionats per 

Viladecans Qualitat, SL. disposat en els següents lots: 

✓ LOT 1: SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE SO. 

✓ LOT 2: SUBMINISTRAMENT MATERIAL IL·LUMINACIÓ I VÍDEO.  

✓ LOT 3: SUBMINISTRAMENT MATERIAL D’ESTRUCTURES. 

✓ LOT 4: SUBMINISTRAMENT GRUES i CARRETILLES. 

✓ LOT 5: SUBMINISTRAMENT PIANOS. 

Clàusula 2.2. Descripció de funcions. 
 
El subministrament consistirà en la realització de: 
 

• Tasques de transport del material tècnic d’escenari que es llogui segons els 
diferents lots i amb les condicions pactades amb l’empresa Viladecans Qualitat 
SL. El material es traslladarà al lloc on es desenvolupin les activitats que serà 
en projectes, equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat SL. 

• Traslladar, muntar, instal·lar, manipular, desmuntar, desinstal·lar, i reposar en 
cas d’incidència el material tècnic d’escenari que es llogui i que sigui necessari 
per l’espectacle, activitat i/o esdeveniment; segons les necessitats que es 
requereixin des dels serveis tècnics de Viladecans Qualitat SL. 

• Les quantitats de material tècnic d’escenari en règim de lloguer, aniran en 
funció de la demanda de servei i sempre tenint en compte el llistat de material 
que es proposa a cadascun dels lots. 

• L’adjudicatari aportarà tots els mitjans suficients per a la prestació dels serveis 
complint els horaris indicats per a la correcta realització del serveis 
corresponents. 

• Tot el personal que executi els serveis objecte del contracte dependrà 
únicament de l’empresa adjudicatària, sense que se’n derivi per part de 
Viladecans Qualitat SL cap vincle laboral. Tot i això, el personal de l’empresa 
adjudicatària s’haurà de coordinar amb els responsables tècnics de Viladecans 
Qualitat SL. 

 
CLÀUSULA 3. CLASSIFICACIÓ DEL MATERIAL. 
 
El material adscrit a l'execució del contracte de subministrament, en règim de lloguer, 
de material tècnic d’escenari, haurà de complir els requisits indicats en aquesta 
clàusula, que hauran de ser verificats per part del coordinador tècnic de Viladecans 
Qualitat, SL, amb caràcter previ a l'inici de cadascuna de les activitats. 
 
L’empresa/es adjudicatària/es, hauran de vetllar pel correcte funcionament i el 
manteniment del mateix, així com del seu correcte transport, instal·lació, manipulació i 
desmuntatge. 
 
En cas que hi hagi alguna incidència amb el material subministrat, l’adjudicatari 
s’obliga a reposar-lo abans de l’execució de l’encàrrec de l’activitat, espectacle i/o 
esdeveniment, segons les necessitats que es requereixin des dels serveis tècnics de 
Viladecans Qualitat SL. Entenem per incidència que, en el moment del lliurament del 
material, l’estat del mateix, no és apte per la realització de l’activitat per la qual s’ha 
requerit. 
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El material que l’adjudicatari/s utilitzin per a l’execució d’aquest contracte haurà de 
complir els requisits legals que la legislació pertinent marqui i les mesures pertinents 
en relació a la llei de prevenció de riscos laborals. També hauran de tenir les 
assegurances de responsabilitat civil en regla. 
 
Tot el personal que els adjudicatari/s utilitzin per l’execució d’aquest contracte hauran 
de ser persones degudament qualificades per a la realització de les tasques de 
transport, instal·lació, manipulació i desmuntatge del material tècnic d’escenari. 
 
 
CLÀUSULA 4. ORGANITZACIÓ HORÀRIA. 
 
L’horari del subministrament de lloguer de material tècnic d’escenari, segons els 
diferents lots, estarà subjecte a les necessitats de Viladecans Qualitat, SL. Un cop el 
coordinador tècnic de Viladecans Qualitat, SL, notifica a l’empresa/es adjudicatària/es 
els horaris de les necessitats del material tècnic d’escenari, segons els diferents lots, 
seran les empresa/es adjudicatària/es qui hauran d’organitzar aquesta informació per 
tal que tot el seu personal rebi correctament els horaris i efectuï el lliurament, 
muntatge, manipulació i desmuntatge del material en condicions òptimes. 
Les empresa/es organitzaran sota la seva responsabilitat els sistemes de gestió del 
personal i organització de treballs, vetllant per la correcta prestació del servei i per 
complir els requisits de lliurament del material tècnic d’escenari pactats amb el 
coordinador tècnic de Viladecans Qualitat SL. 
 
CLÀUSULA 5. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI. 
 
Clàusula 5.1. 
Les empresa/es realitzaran el seguiment i supervisió de la correcta prestació del 
subministrament de material tècnic d’escenari, i donaran compte periòdicament al 
coordinador tècnic, fent les reunions necessàries de coordinació i organització 
compartida. El material utilitzat en l’execució d’aquest contracte haurà de tenir les 
assegurances i els permisos de fabricants en regla, així com un estat de conservació i 
manteniment òptim per al desenvolupament de la tasca encarregada. 
 
Clàusula 5.2. 
 
Les empresa/es hauran d’assistir a les reunions de coordinació amb el coordinador 
tècnic en els dies i hores que aquest indiqui per tal de verificar la correcta execució i 
seguiment del servei i en concret: 

• Les incidències durant l’execució de les prestacions. 

• Les incidències relatives a l’estat del material de lloguer de material tècnic 
d’escenari adscrit a l’execució del contracte. 

 
CLÀUSULA 6. EQUIPAMENT I ALTRES ELEMENTS NECESSÀRIS PER 
DESENVOLUPAR EL SERVEI. 
 
Clàusula 6.1. 
Viladecans Qualitat, SL proporcionarà a l’adjudicatari, de manera general, les eines i 
materials necessaris, de que disposa el teatre (no les personals), per desenvolupar 
l’objecte d’aquest contracte. També es coordinarà amb l’empresa el material que es 
consideri necessari aportar entre ambdues parts en relació a les respectives 
valoracions dels riscos laborals. 
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Clàusula 6.2. 
L’empresa adjudicatària proporcionarà el vestuari a tot el seu personal. 
6.2.1 Vestuari de treball podrà portar logotips i serà preferentment de color negre. 
 
CLÀUSULA 7. TRACTE AMB ELS CIUTADANS. 
 
Els treballadors contractats per les empresa/es adjudicatària/es tindran sempre un 
tracte respectuós amb els treballadors de l’empresa Viladecans Qualitat, SL, i amb els 
ciutadans en general, així com amb les companyies o persones vinculades a qualsevol 
esdeveniment. 
 

LLISTAT DE MATERIAL 

Les empreses hauran de proveir el següent material o de qualitat equivalent o 

superior. 

LOT 1: SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE SO. 

A) El lot 1 inclou el material tècnic de so necessari per a l’execució d’aquest 

contracte.  

1. Sistemes de PA. 

Sistema 4 C7 TOP + 4 C7 SUB d&b                                                                                                                                            

4 Caixa acustica d&b C7 TOP 

4 Caixa acustica d&b C7 SUB 

2 Etapa potencia d&b D12 

Cablejat i accessoris 

 
Sistema 16 T 10 + 6 V Sub d&b  

16 Caixa acustica d&b T10 

6 Caixa acustica d&b Vsub 

3 Etapa potencia d&b D12 

Cablejat i accessoris 

 
Sistema 8 v8 + 8V Sub d&b 

8 Caixa acustica d&b V8 

8 Caixa acustica d&b V8 

2 Etapa potencia d&b d80 
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Cablejat i accessoris 

 
Sistema L'acoustics 12 kara + 4sb28 

12 caixes Kara 

4 caixes sb28 

3 etapes La 8 

Cablejat i accesoris 

 

2. Sistemes de Monitors 

Sistema Shure PSM-900 complert 

 
471 L ACOUSTICS X 12/ etapes i cablejat 

 
1 M6 d&b/etapes i cablejat 

 

3. Sistemes de Control de So 

Sistema taula Midas pro 2 

1 Superfifie Midas pro 2 

1 caixeti Dl 251 

Cablejat i accesoris 

 
Sistema Taula Yamaha CL5 

1 Superficie Taula Yamaha CL5 

1 Caixeti Yamaha Rio 3224-D 

1 Caixeti Yamaha Rio 1608-D 

Cablejat i accessoris 

Yamaha M7 Cl48 

Midas m32 

 
4. CD/MP3/MP4 
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Cd Numark MP103 USB 

 

 

 
5. Microfonia Dinàmica 

Microfon AKG D 112 

Microfon Sennheiser e-604 

Microfon Shure Beta 52 

Microfon Shure Beta 57a 

Microfon Shure Beta 58 

Microfon Shure SM 57 

Microfon Shure SM 58 

 

6. Microfonia Condensador i D.I 

D.I. BSS AR 133 

Microfon Shure SM 81 

Microfon Shure Beta 87a 

Microfon Shure Beta 91 

Microfon Shure Beta 98 D/S 

Microfon AT 851 A (superficie) 

Microfon AT 857 QMLA (cigne) cardioide 

Microfon AT 4040 

Microfon AKG 451 + CK5 

Microfon AKG C 535 

Microfon AKG C 1000 

Microfon AKG C 3000 

Previ AKG 451 E 

Microfon Crown PCC 160 
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Microfon DPA 4061-BM negre 

Microfon DPA-4099 HI 

Previ DAD 6001 DPA / XLR 

Adapt microfon DAD 6010 Shure 

Suport mini corda MHS-6005 

Suport DPA GC 4099 Guitarra 

Suport DPA CC 4099 Chelo 

Suport DPA BC 4099 Contrabaix 

Suport DPA PC 4099 Piano 

Suport DPA UC 4099 Universal 

Suport DPA PC 4099 Bateria 

Neumann  KM 184 MT 

 

 
7. Sistema Microfonia sense fil 

Sistema de ma SM 58 Shure UR4S sense fil 

1 Emissor ma Shure UR2 sense capusla 

1 Capsula Shure SM 58 

Cablejat i accessoris 

 
Sistema de cap Shure UR4S DPA d:fine 002 sense fils 

1 Receptor Single Shure UR4S 

1 Emissor petaca Shure UR1 

1 Microfon cap DPA d:fine 002 beige 

1 Adapt microfon DAD 6010 Shure 

Cablejat i accessoris 

 

 
8. Peu i Pedestal 
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Peu microfon bombo 

Peu microfon girafa petit 

Peu microfon girafa gran  

Peu microfon base rodona gran 

Base sobretaula XLR AT 8615AII 

Peu altaveu 

 

9. Sistema de voladura 

 Sistema de voladura 

2 Motor 1000KG 10M cadena 

Control 4 motors CM CXCDF4 

2 eslinga 1000Kg 

2 grillets 100 Kg 

Cablejat 25m 

 
10. Corrent 

Cetac 32A 25 m 

Cetac 32A 15m  

Distribuidor corrent 32 ampers a shucko 

 
11. Transport 

Furgoneta Caixa 3 metres entrega i recollida Viladecans 

Camió Caixa 4 metres entrega i recollida Viladecans 

 

LOT 2: SUBMINISTRAMENT MATERIAL IL·LUMINACIÓ I VÍDEO. 

A) El lot 2 inclou el material tècnic d’il·luminació i vídeo necessari per a l’execució 

d’aquest contracte. 

1. Sistema Projector d’il·luminació. 

    
Projector PC  1kw (preu conjunt) 
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1 Projector PC  1kw 

   
Llampara T19 

   
Visera  4 pales  

   
1 Portafiltres PC 

   
1 Eslinga de seguretat 

   
1 Grapa focus 

   

    
Projector PAR 64 CP62 Nº5 (preu conjunt) 

1 PAR64 CP62 nº5 

   
1 Projector PAR64 negre 

   
1 Portafiltres PAR 64 

   
1 Eslinga de seguretat 

   
1 Grapa focus 

   

    
Retall ETC 575w 25/50º junior (preu conjunt) 

1 Retall ETC 575w 25/50º junior 

   
1 Llampara MSR575w 

   
1 Portafiltre retall 

   
1 Eslinga de seguretat 

   
1 Grapa focus 

   

    
Mobil Martin Mac mh7 hybrid 

Martin Rush MH 6 Wash  

Martin Rush MH 1 Profile  

Mobil Martin Mac Aura 

Mobil Martin MAC 2000 Wash 

Mobil Martin MAC 2000 profile 

Mobil Vari-lite Vl 3500 spot 
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Mobil Vari-lite Vl 3000 wash 

    
2. Efectes il·luminació. 

   
Màquina de fum 

Màquina de particules 

Cegadora 4 llampades 2400w 

Focus llum negra 400w 

3. Regulació il·luminació. 

   
Taula Martin M1 

Taula Avolites Pearl Tiger 

Dimmer 6ch/3 kw patch 

Dimmer 12ch/2,3 kw patch 

Dimmer  24ch/2 kw patch IEC 

Dimmer  1ch/2 kw DMX 

    
4. Estructura. 

   
Truss Litec 30 cm 0,10 m QX 

Truss Litec 30 cm 0,2 m QX 

Truss Litec 30 cm 0,5 m QX 

Truss Litec 30 cm 1 m QX 

Truss Litec 30 cm 2 m QX 

Truss Litec 30 cm 3 m QX 

Truss Litec 40 cm 2 m QDS (esc) 

Truss Litec 40 cm 2 m QDSA 

Truss Litec 40 cm 3 m QDS (esc) 

Truss Litec 40 cm 3 m QDSA 

Dau Litec 6 vies QX30K8 

Torre elevadora 5M 125KG 
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Torre elevadora 5M 250 KG 

Torre elevadora 7M 250 KG 

Adaptador torre/barra focus 

    

5. Sistema de voladura 

   
2 Motor 1000KG 10M cadena 

Control 4 motors CM CXCDF4 

   
2 eslinga 1000Kg 

   
2 grillets 1000 Kg 

   
Cablejat 25m 

   
 

6. Corrent 

   

20,00 € 

Cetac 32A 25 m 28,00 € 

Cetac 32A 15m  

 
Distribuidor corrent 32 ampers a shucko 18,00 € 

Cetac 63A 25m 

 
Distribuidor corrent 63 ampers a shucko 

 
 

7. Projectors de vídeo. 

   

20,00 € 

Projector HD 7.700 ansi lm – 8000 lumens 28,00 € 

Projector HD 10.000 ansi lm – 12000 lumens 

 
Projector HD 14.000 ansi lm  18,00 € 

Projector HD 20.000 ansi lm  

 
 

8. Òptiques de vídeo. 

  

20,00 € 

Òptica 0.8 per projector 28,00 € 

Òptica  1.2, 1.8 per projector 

 
Òptica  2.0 per projector 18,00 € 
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11. Transport. 

Furgoneta Caixa 3 metres entrega i recollida Viladecans 

Camió Caixa 4 metres entrega i recollida Viladecans 

 

LOT 3: SUBMINISTRAMENT MATERIAL D’ESTRUCTURES 

 

A) El lot 3 inclou el material tècnic d’estructures necessari per a l’execució 

d’aquest contracte. PROPOSTA ECONÒMICA: 

1. Escenari complert . 

Preu per metre quadrat (mínim 6x4 m)   

Escenari complert 

Escenari de mòduls de tarima de 2x1m a una alçada 

variable (entre 60cm i 120 cm) 

Unió tarimes, escala lateral i faldó negre. 

Baranes i moqueta grisa. 

Transport, instal·lació i desmuntatge. 

2. Carpes. 

Carpa 3x3m amb parets pop-up 

Carpa 3x2m amb parets pop-up 

 

 

1. Taules, cadires i tanques. 

Taula plastic  1,8mx 0,7m 

 

9. Mescladors de vídeo. 

  

20,00 € 

Mesclador Roland V-40 HD – V800 28,00 € 

 

10. Càmeres de vídeo. 

   

20,00 € 

Panasonic P2 HD + òptica I trípode 28,00 € 

Sony HVR Z1E + òptica i trípode 
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Cadira de fusta plegable 

Cadira de plastic 

Cadira de plastic encoixinada 

Tanca metálica 2,5mx1m 

Tanca olimpica amb base formigo 2,5mx2m 

 

4. Transport 

Furgoneta Caixa 3m entrega i recollida Viladecans 

 

LOT 4: SUBMINISTRAMENT GRUES i CARRETILLES 

A) El lot 4 inclou el material tècnic de grues i carretilles necessari per a l’execució 

d’aquest contracte. 

1. Grues i carretilles. 

Plataforma de tisora eléctrica 8M 

Plataforma de tisora diesel 10M 

Carretilla dièsel 2500kg 

Carretilla eléctrica 2500 kg 

Carretilla TT 2000 kg 

 

2. Transport i gestió de residus. 

Transport, entrega i recollida Viladecans 

Gestio de residus per servei 

 

 

 

 

 

LOT 5: SUBMINISTRAMENT PIANOS. 
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A) El lot 5 inclou el material de lloguer de pianos necessari per a l’execució 

d’aquest contracte. 

Piano de ½ cua YAMAHA C3 

 
Piano de ½ cua YAMAHA C3X 

 
Piano de ¾  cua YAMAHA C7 

 
Piano de ¾  cua YAMAHA C7X 

 
Piano gran cua  STEINWAY D274 

 
 

 

 

 

 
Sra. ALICIA VALLE CANTALEJO 
Consellera Delegada 
VILADECANS QUALITAT SL 

 

 


