PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULA EL CONTRACTE PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE DISSENY, CONSTRUCCIÓ, PRODUCCIÓ, MANTENIMENT,
MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ESTANDS I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS PER LA
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1.- OBJECTE DEL CONTRACTE.
L’objecte del contracte és la contractació dels serveis de disseny, construcció, producció,
manteniment, muntatge i desmuntatge d’estands i altres serveis complementaris, que la Fundació
Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya (en endavant, la Fundació) requereix per la
celebració del Sitges 2022 - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que tindrà
lloc del 6 al 16 d’octubre de 2022 a Sitges.
2.- DESCRIPCIÓ DE LES FEINES I SERVEIS A INCLOURE A L’OFERTA.
Disseny, construcció, producció, manteniment, muntatge i desmuntatge d’estands i altres serveis
complementaris en els diferents espais del Festival.
Muntatge, instal·lació, i reposició en cas necessari, per al seu correcte funcionament durant els dies
en què se celebra el certamen.
Es detalla a continuació el material a subministrar en cada espai amb les característiques
tècniques.

Import
(IVA exclòs)

ESPAI - MATERIAL
1. HOTEL MELIÀ SITGES
AUDITORI:
MOQUETA:
150m2 Moqueta vermella exterior entrada auditori.
14m2 Moqueta vermella photocall interior hall Auditori.
175m2 Moqueta tipus ferial color negre a l’escenari interior sala
Auditori,amb cinta adhesiva per evitant reflexes a terra.
120m2 Moqueta gris antracita per la Sala VIP.
20m2 Moqueta vermella photocall jardí Hotel Melià.
Import total
SALA VIP:
MODULAR PVC:
12ml Tancament a dues cares per separar el vestíbul de l’entrada a la
sala de l’Auditori.
2 portes d’accés pel personal i magatzem.
18 ml Tancament a 2.50 m d’alçada.
8 ml Tancament a 2.50 m formant magatzem.
Import total

1.100 €

800 €

HALL ENTRADA HOTEL MOSTRADOR RECEPCIÓ I
ACREDITACIONS:
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MODULAR OCTAGONAL:
4 Mostradors en forma de U amb sobre de melanina de color blanc de
7ml a 1.10m d’alçada al hall de l’Hotel.
Import total:

335 €

ZONA CRISTALLERES (peixeres):
7ml Tancament passadís zona peixeres, amb porta.
Import total

145 €

SEPARACIÓ PUBLICACIONS (passadís Llevants):
7ml Tancament passadís hotel, amb porta.
5 Tanques 1m - Sala Llevant
Import total

270 €

SALA GARBÍ - OFICINA DE PREMSA:
MODULAR PVC:
Mampares per separacions.
1 Porta d’accés.
1 Prestatgeria.
ELECTRICITAT:
2 Bases d’endolls dobles.
Mostradors.
3 Tanques 1m
Import total

500 €

TAQUILLES AUDITORI:
MODULAR PVC:
125ml Sala construïda amb material modular: Panells color blanc, perfils
de 3cm i bandes d’alumini i sostre reticular. Construcció d’una zona per
la taquilla de 9x5mt amb 3 finestres d’atenció al públic, un magatzem de
3.5x2m x 2 amb porta d’accés.
12.5ml de mostrador de 0.45m d’ample. 3 persianes tipus gradolux, tot
el frontal entapissat.
1 Magatzem de 5x5m, amb porta d’accés, frontal envidrat, amb
persianes tipus gradolux.
Construcció d’una zona d’atenció al públic de 10,5x5m amb frontal
envidrat. Porta d’accés doble i persiana tipus gradolux a la zona
envidrada.
Subministrament de 9 mostradors per ordinadors a doble alçada.
MOBILIARI GENERAL:
12 prestatgeries
4 books amb clau.
ELECTRICITAT:
Quadre general i relé magneto tèrmic, amb base d’endoll.
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16 Bases endolls de 2.
3 Bases endolls de 4.
1 Comesa de 15Kw.
Import total

5.750 €

FOYER TRAMUNTANA 1 – OFICINA DE PRODUCCIÓ:
Tancament modular de 4x4
Import total

255 €

SALA MESTRAL 1 - OFICINA DE FILMS:
MODULAR PVC:
Tancament modular de 4x3 amb porta
Import total

240 €

SALA MESTRAL 2 - OFICINA DE MARQUETING:
MODULAR PVC:
Tancament modular de 4x3 amb porta
Import total

240 €

HALL ENTRADA - INFORMACIÓ:
MODULAR PVC:
Mampares.
Import total

85 €

2. SALA CINEMA TRAMUNTANA MELIÀ SITGES - CABINA DE
PROJECCIÓ
Tancaments a 5m d’alçada color negre.
Sostre a 1x1 amb porexpan i aïllant acústic.
Taula de 3,70x2,70x0,70 d’alçada de melanina.
Cristallera frontal de 4x1 amb vidres fumé.
20ml tancament negre a 2,50m h amb porta d’accés.
Il·luminació amb fluorescent.
Insonorització cabines projecció.
Import total

2.500 €

3. EXTERIOR HOTEL MELIÀ SITGES:
ESTAND CHA CHA:
Estand modular amb panelatge de 7x3
Retolació mitjançant vinil adhesiu en negre amb el nom de l'expositor al
frontis.
3 Mostradors amb prestatge interiors i 1 amb porta.
1 vitrina de 1x1x2,40cm d’alçada.
Import total

1.255 €
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CARPA BAR:
5 Carpes de 5x4 amb lones de color negre (sostre negre i 3 carpes amb
cortines transparents).
1 Carpa de 3x3 amb lones negres
Tarimes envernissades
1 Barra bar modular de 4ml.
Tancament amb passaplats de 4 ml.
Magatzem de 4x4 amb porta de 2mts.
1 Comesa de 3Kw
6 Halogenuros de 150Kw
Import total

5.140 €

300 m2 de moqueta gespa verda sobre asfalt carrer.
Import total

1.725 €

CARPA RESTAURANT:
4 Tanques 1m
Import total

75 €

GENERADORS EXTERIOR
70m Tancament de generadors més porta generadors illeta jardinet
davant entrada Auditori Hotel Melia Sitges
140m Tancament amb porta dels generadors, dipòsits de gasoil i
cabines sanitàries de la zona Food Trucks.
25 Tancament zona personal de seguretat.
Import total

2.945 €

4. ZONA CENTRE SITGES
ESCORXADOR:
1 Estand de 3x3 amb parets negres i sostre cec 1x1 entapissat negre.
2 cortines de 1x2,50
1 mostrador per taula tècnic
Import total

530 €

5. PLATJA SANT SEBASTIÀ-STANDS EXTERIORS
MODULAR PVC:
164 ml x 2 d’amplada amb construcció en material modular d'un conjunt
d'estands exteriors de 3x2m compostos per:
Perfils d'alumini de 3x3cm.
Bandes d'alumini.
Panells parets laminades.
Sostre reticulat de 2x2m.
6
C/ Sant Honorat, 32. 08870 Sitges. Telèfon: 938949990. www.sitgesfilmfestival.com

Tarima a 8,5cm d'alçada.
Moqueta tipus firal, color a definir.
Carpes amb estructura d'alumini, lona en sostre amb tenderol.
Retolació mitjançant vinil adhesiu en negre amb el nom de l'expositor al
frontis.
Il·luminació general dels estands a raó de 50w/m2. Dos dels estands
hauran de tenir una potència de 16 A.
Quadre general.
3 lones impreses de 3x2 al principi i final del lineal fons negre amb logo
del Festival.
40m Tancament generador més porta.
1 Magatzem de 2x1 per a un estand amb porta d’accés
1 Magatzem de 3x2 per a un estand amb porta d’accés
Import total

10.825 €

6. CINEMA PRADO
40ml Tancament generador més porta.
Import total

420 €

7. TAQUILLES CENTRE (edifici Turisme estació RENFE)
4 ml Mostradors per ordinadors a dos nivells, per a tres taquillers.
Tancament despatx de 3 x 2 m2 amb porta i panell blanc.
Tancament de l’espai lateral amb porta accés.
4 cadires
1 taula
Import total

740 €

8. MOBILIARI GENERAL
30 Prestatgeries.
10 Mobles fulletons.
15 Taules rodones.
25 Cadires blanques.
15 Tamborets.aburets.
12 Mostradors de 100x50 (estands)
Import total
IMPORT TOTAL

4.200 €
40.000 €

*Caldrà deixar posada moqueta (restes) a les diferents rampes d’accés de l’Hotel Melià Sitges,
Escorxador i altres espais del Festival en previsió de pluja.
A tots els efectes s'entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no solament el
preu dels béns, sinó també les despeses de transport i d'altres que es produeixin fins al seu
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lliurament.
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar tota la documentació requerida en matèria de PRL –
prevenció de riscos laborals.
Les estructures dels estands, els elements de decoració, així com qualsevol dels materials
utilitzats objecte del contracte, hauran de tenir la rigidesa i estabilitat necessàries perquè no
suposi un risc ni per a les persones ni pels béns.

3.- CALENDARI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE
Es durà a terme el servei seguint el següent calendari:
Data inici Data finalització Data inici
Data
muntatge muntatge
desmuntatge finalització
desmuntatge
ESPAI
Taquilles Centre (Edifici TurismeEstació RENFE).
Estands Platja Sant Sebastià.
Hotel Melia Sitges:
Sala VIP i plafons hall.
Auditori (a partir 08:00 h).
Oficina de premsa.
Estands exteriors Melià (Cha-cha).
Escorxador: Hall d’entrada.
Hotel Melia Sitges:
Taquilles.
Sala Tramuntana.
Hotel Melia Sitges:
Hall - Taulells de recepció i
acreditacions.

23-sep

24-sep

17-oct

18-oct

30-sep

05-oct

17-oct

18-oct

01-oct
03-oct
04-oct

05-oct
05-oct
06-oct

17-oct
17-oct
18-oct

18-oct
18-oct
19-oct

03-oct

05-oct

17-oct

18-oct

05-oct

05-oct

17-oct

18-oct

Per complir amb els terminis establerts les empreses adjudicatàries hauran de preveure treballar en
horari nocturn i festius.
En les propostes tècniques de les empreses es podran reduir el nombre de dies de muntatge
necessaris i optimitzar el calendari fitxat en funció de la capacitat de recursos i viabilitat tècnica de
la seva proposta. En qualsevol cas, la proposta recollirà detalladament el calendari de muntatge
amb la indicació del dia i hora d’inici i de finalització de la instal·lació dels estands i material en
cada espai, així com els recursos que es destinaran pel seu compliment.
L’incompliment dels terminis de muntatge i desmuntatge comportarà les conseqüències indicades
en les clàusules 22 i 23 del PCAP.
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El muntatge s’entendrà realitzat una vegada instal·lats els estands i el material objecte de
contractació amb plena satisfacció de la Fundació, el qual s’haurà de produir en els terminis
assenyalats en el PPT o els que indiqui el responsable del contracte.
Si durant aquesta comprovació algun dels estands i/o material presenta un problema no es
considerarà com acceptat, sent el mateix subministrador l'encarregat de gestionar la garantia del
mateix o la substitució per un altre nou.
L’esmena dels defectes observats i incidències s’haurà de realitzar perquè estiguin preparats en el
calendari assenyalat en aquest apartat. En cas que no s’esmenin els defectes detectats en aquest
termini, l’entitat contractant es trobarà facultada per resoldre el contracte o, si escau, imposar les
penalitzacions molt greus previstes en la clàusula 23 del PCAP fins a la total esmena dels defectes
detectats.
La Fundació no es farà responsable dels materials, elements de decoració, ni equips que
s’extravïin o es danyin durant el període de muntatge i desmuntatge. Es recomana que els
materials reutilitzables i de qualsevol altre element que es consideri de valor es retiri al
començament del desmuntatge, immediatament després de concloure l’horari de celebració del
festival en cadascun dels espais.
Es considerarà abandonat i serà retirat per la Fundació, qualsevol material, objecte o producte que
romangui als espais una vegada conclosos els horaris assignats per la seva retirada en les
condicions establertes per la Fundació. L’adjudicatari estarà obligat a abonar les despeses
derivades de la retirada.
En relació amb l’execució dels muntatges:
-Documentació a lliurar abans de l'inici dels muntatges:
Si, conforme a la legislació vigent, l'adjudicatari ha de realitzar un projecte de muntatge d'una o
més de les instal·lacions i infraestructures que són objecte de la licitació, aquest projecte haurà de
ser realitzat per un tècnic competent i remès a la Fundació amb, almenys, un mes d'antelació a
l'inici del muntatge.
En cas de discrepància de criteris sobre si és exigible el projecte de muntatge, i mancant acord
entre la Fundació i l'adjudicatari, prevaldrà el criteri de la Fundació.
Respecte dels muntatges i instal·lacions per als quals no sigui exigible el projecte de muntatge,
l'adjudicatari estarà obligat a presentar, igualment amb un mes d'antelació a l'inici del muntatge o
instal·lació, els manuals tècnics de muntatge, instal·lació i manteniment de totes i cadascuna les
concretes infraestructures o muntatges que s'hagin de produir en execució del contracte.
Amb els manuals, hauran d'acompanyar-se les certificacions de conformitat amb la normativa
tècnica aplicable (“marcatge CE”) dels materials, instruments o equipaments als quals facin
referència els manuals. A falta de les anteriors certificacions de conformitat, haurà de presentar-se
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certificat de conformitat emès per tècnic competent, visat pel corresponent col·legi professional.
-Documentació a lliurar una vegada executats els muntatges i abans de l'inici de l'activitat:
Una vegada finalitzats els muntatges o instal·lacions objecte d'aquest contracte, l'adjudicatari, en el
termini de tres dies naturals, haurà de remetre a la Fundació el certificat o certificats dels muntatges
o instal·lacions, emesos per tècnic competent, que acreditin la solidesa estructural i, en general, el
compliment dels requisits de seguretat exigibles a la instal·lació o muntatge de què es tracti,
conforme a la normativa tècnica vigent.
La certificació serà presentada amb visat col·legial si així ho requerís la normativa d'aplicació.

4.- COORDINACIÓ DEL SERVEI
L'empresa o empreses adjudicatàries hauran de portar a terme les tasques següents:
1. Coordinació dels treballs amb les orientacions i criteris tècnics de la Fundació.
2. Planificació, seguiment i control dels i de les professionals que efectuen els treballs.
3. Manteniment adequat, reparació i reposició, en cas necessari, del material i serveis que
formen aquest plec de condicions tècniques.
4. Una persona de referència de l'empresa adjudicatària que des de l'inici de la prestació del
servei i fins a la finalització total, sigui responsable de la planificació dels treballs, del control
de les instal·lacions i del seu estat i funcionament, així com del personal tècnic necessari
per dur a terme les accions que es requereixin de manteniment, modificació o reparació de
materials i instal.lacions.
5. Tots els treballs es desenvoluparan d'acord amb l'orientació i els criteris marcats per la
Fundació, que assistirà a l'empresa adjudicatària en tot allò que sigui necessari per a la
correcta realització de l'objecte d'aquesta licitació.

Mònica García Massagué
Directora General Fundació

Sitges, 9 de juny de 2022
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