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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM
D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA DE LES CARROSSES DE LA CAVALCADA DE REIS
DEL MUNICIPI DE MONTMELÓ

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la contractació de l’arrendament de 3 carrosses, ja construïdes i decorades, pel seu
ús el dia 5 de gener en els actes de la Cavalcada de Reis a Montmeló.
Els licitadors han de presentar un projecte de 3 carrosses estructurades i decorades d’acord als criteris que
s’exposen en aquestes clàusules tècniques. El projecte ha de detallar quins elements ha de dur
l’estructura, quin tipus d’il·luminació i sonorització s’instal·larà, on es situaran els generadors dins
l’estructura, el tipus d’enganxall dels remolcs, tipus de decoració i atrezzo, descripció dels sistemes de
seguretat que portaran cada una de les plataformes, la temporalitat del trasllat i la recollida de les
carrosses i quins recursos humans s’hi destinaran pel manteniment de les carrosses abans i durant la
cavalcada. Aquest plec relaciona els requeriments mínims que el licitador podrà ampliar.
2. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL SERVEI OBJECTE DEL CONTRACTE
2.1. CONTINGUT ARTÍSTIC:
-

-

-

-

La Cavalcada de Reis és una comitiva formada per diversos elements artístics que forma part d’un guió
global des del punt de vista del disseny. El conjunt de les 3 carrosses ha de respondre una línia
argumental unificada adreçada a un públic familiar alhora cada carrossa s’entén com un quadre escènic
integral.
El disseny de les diferents carrosses ha de ser estèticament atractiu per al públic al qual s’adreça i ha
d’estar dotada amb aquells elements necessaris per tal de garantir la seguretat de les persones
que alberga i del públic en general.
El disseny ha de dissimular i integrar en l’escenografia els elements tècnics que van situats a les
diferents carrosses (generadors, equips de so, equips d’il·luminació, estructures, etc.), així com ha
d’incorporar de forma integrada espais, habitacles o contenidors, que permetin la correcta distribució
dels caramels en el seu interior. Aquests seran uns 300 kg de caramels, aproximadament,
que proporciona l’Ajuntament. La distribució aproximada dels caramels en les carrosses serà de
100kg aproximadament per a cada Carrossa Reial.
Els motius de cadascuna de les 3 carrosses són :
o Carrossa del Rei Melcior
o Carrossa del Rei Gaspar
o Carrossa del Rei Baltasar
Cadascuna de les carrosses ha d’estar construïda de forma que doni cabuda als diferents elements
escenogràfics, d’atrezzo etc. Aquests han d’estar instal·lats i assegurats de manera correcte per tal de
no permetre desplaçaments durant el recorregut.
Es podrà valorar, de mutu acord, el canvi, substitució o modificació d’alguna carrossa o d’alguns
elements d’elles.

2.2. ASPECTES TÈCNICS:
2.2.1 DESCRIPCIÓ DE LES CARROSSES
Les empreses que participen al procés de licitació del present contracte, aportaran un projecte en el que
s’indicaran detalladament les característiques tècniques de cada una de les carrosses.
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El projecte inclourà fotografies i/o esbossos dels models i temàtiques, així mateix inclourà les
descripcions dels elements estructurals, instal·lacions i components artístics i estètics que el
composen.
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Condicions mínimes que han de complir les carrosses:
- La plataforma de les carrosses ha de ser mínima de 6,10 metres de llarg x 2,00 metres d’ample.
Totes elles s’ajustaran al gàlib de quatre metres, com a màxim, d’alçada.
-

Les carrosses han d’estar dotades d’instal·lació elèctrica completa amb caixa de protecció amb pies de
sobreintensitat. Tots els elements elèctrics de les carrosses abans de la posada en funcionament
han de tenir el Certificat d’instal·lació visat per col·legi corresponent.
- 1 generador pel funcionament de la il·luminació de tota la carrossa, amb el seu recanvi, més un
generador per la música. Amb autonomia mínima de 3 hores cadascun.
- Cadascuna de les carrosses ha de tenir música independent, 1 generador inverter exclusiu per a
música, de mínim 1.000 watts, distribuïts en 2 caixes de so de 500 watts, un mesclador de
música amb entrada d’USB, 1 memòria extraible amb la música per a l’ocasió. El disseny del “setlist”
musical de cada carrossa haurà de ser aportat en el projecte tenint en compte un recorregut
aprox. de 3 hores.
- L’adjudicatari
es farà càrrec de qualsevol cànon en matèria de drets d’autor de les músiques
seleccionades, exonerant a l’Ajuntament de tots els danys i perjudicis que per aquesta es puguin derivar
de la interposició de les possibles reclamacions.
- La carrossa ha d’estar il·luminada almenys amb 6 focus LED de 50W o una potencia
d’il·luminació equivalent per poder il·luminar els figurants que vagin asseguts dins la carrossa.
- Cadascuna de les carrosses incorporarà rodes de recanvi, gat hidràulic, clau de rodes, caixa
d’eines, 1 extintor i una escala d’accés a la carrossa que complexi amb la normativa de
prevenció de riscos.
- Les carrosses seran d’arrossegament tirades per tractors. L’enganxall dels remolcs ha de ser
homologat amb fre d’inèrcia i fre de mà, amb una vareta que va de l’enganxall fins a l’eix del darrera,
frenant les 2 rodes.
- Respecte la instal·lació de les infraestructures de les diferents carrosses, s’haurà d’aportar un certificat
tècnic visat pel col·legi corresponent que acrediti les correctes condicions de seguretat, estabilitat,
resistència al foc i a les inclemències meteorològiques.
- La part arrendadora es compromet, el dia del lliurament de les carrosses, a la comprovació del correcte
funcionament de les 3 carrosses, respecte la instal·lació elèctrica, les llums, els decorats, els
generadors, la música i la resta d’elements que les composen, això com l’estat i qualitat dels mateixos.
La comprovació s’efectuarà juntament amb la persona que designi l’Ajuntament de Montmeló, que signarà el
comprovant conforme les carrosses estan correctes. El dia de la recollida, l’ajuntament es
compromet a lliurar-les en les mateixes condicions i a tal efecte també es farà una comprovació de que es
lliuraran amb el mateix estat i qualitat, signant el corresponent document. Aqueta comprovació tindrà lloc el
dia de l’ arribada de la totalitat de les carrosses.
- Es requerirà de la realització d’una coordinació, seguiment i preparació del Pla Operatiu conjunt
entre l’empresa adjudicatària i els responsables assignats per l’Ajuntament de Montmeló, prèvia a
la Cavalcada així com el seguiment “in situ” el dia 5 de gener.
- Seran a risc i ventura de l’adjudicatari tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
l’execució i lliurament dels treballs necessaris per el funcionament de les carrosses.
2.2.2 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I SEGURETAT
Totes les carrosses i les instal·lacions hauran de complir en tot moment amb la normativa d’aplicació
vigent.
La instal·lació elèctrica per a llums i so compliran amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les
instruccions tècniques complementaries que li són d’aplicació, com
la ITC BT40, d’instal·lacions
generadores de baixa tensió. L’adjudicatari presentarà una memòria tècnica de disseny relativa a la
instal·lació elèctrica temporal de cada carrossa.
Així mateix, el cablejat serà amb mànega i disposaran dels quadres de protecció amb diferencial i
magneto tèrmic i inclourà la certificació de muntatge corresponent.
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Les carrosses hauran d’estar elaborades amb fibra de vidre, resina de polièster o material similar i
pintades amb pintures acríliques, esmalts i/o olis no tòxics, i tots els materials seran de primera qualitat i
resistents a l’aigua.
Les carrosses inclouran baranes o elements de seguretat per tal d’evitar caigudes a diferent nivell.
Aquestes estaran decorades d’acord amb la temàtica escollida i integrades a la decoració general de la
carrossa.
L’adjudicatari designarà un representant que serà l’interlocutor entre l’empresa i l’Ajuntament al llarg de tot el
període de vigència del contracte. Així mateix designarà una persona al seu càrrec que durant el recorregut de
la cavalcada, vetllaran per la correcta execució de les prestacions objecte del contracte.
L’adjudicatari observarà les disposicions vigents en matèria laboral i Seguretat Social, així com de
seguretat i higiene a la feina i prevenció de riscos laboral. Així doncs tot el personal haurà d’estar
assegurat i donat d’alta al règim de la Seguretat Social o alternatiu. Aquest punt fa referència tant als dies en
que es faci la posta a punt de les carrosses en el magatzem de l’Ajuntament, com el dia de la
Cavalcada de Reis. Aniran a càrrec de l’adjudicatari els pagaments del personal al seu càrrec necessari per
aquest contracte.
Haurà de complir amb la normativa vigent responsabilitzant-se dels danys que es poguessin originar, per això
haurà de disposar i presentar la corresponent assegurança de responsabilitat civil de les 3 carrosses.
El personal de control i organització anirà degudament identificat i acreditat i en tot moment serà
fàcilment identificable.
Serà a càrrec de l’adjudicatari el combustible dels generadors instal·lats a les carrosses.
En tot moment, serà l’adjudicatari, responsable de les incidències que puguin sorgir durant l’esdeveniment i
anirà el suficientment preparat amb material i personal per a solucionar-les (punxada de roda, subministrament
de carburant, fallo de l’equip de so, etc.)
Es prohibeix la exhibició de publicitat a qualsevol element de la cavalcada durant el seu recorregut.
2.3. CRONOGRAMA D’ACTUACIONS
- Les carrosses han d’arribar al municipi de Montmeló entre els dies 27 i 28 de desembre. Seran
ubicades a les instal·lacions dels magatzems de l’Ajuntament, situat al Carrer Font dels Créixens
s/n, 08160 de Montmeló. L’Ajuntament es compromet a vetllar per la seguretat de les carrosses
durant els dies pactats. Posteriorment a l’arribada de la totalitat de les carrosses, al llarg del 28 de
desembre, es procedirà a fer la revisió. Es pactarà de mutu acord el moment d’aquesta revisió.
- L’adjudicatari treballarà de conformitat amb la planificació horària que determini l’Ajuntament pel
muntatge, usos i desmuntatge de les carrosses.
- 5 de gener de 2020: Cavalcada de Reis, segons el recorregut establert per l’Ajuntament de
Montmeló.
- Una vegada assignat el lloc d’emmagatzematge de les carrosses, i un cop finalitzada la
cavalcada, el contractista disposarà de cinc dies naturals per desmuntar les carrosses,
transcorregut aquest termini l’Ajuntament no es farà responsable de l’estat del material i de la seva
custodia.
3. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
- L’Ajuntament de Montmeló facilitarà un espai disponible i adequat en el qual muntar i guardar les
carrosses des del dia que arribin (entre el 27 i 28 de desembre) fins a la seva marxa (màxim el 10 de
gener de 2020).
- La comprovació del correcte funcionament de les 3 carrosses, respecte la instal·lació elèctrica,
les llums, els decorats, els generadors, la música i la resta d’elements que les composen.
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L’Ajuntament es farà càrrec dels possibles desperfectes que les carrosses puguin patir durant la seva
estada al municipi de Montmeló durant el període de la contractació i que afectin a l’estructura
artística.

Montmeló, signat electrònicament
Xavier Ribalaygua Cladellas
Tècnic de Festes, Tradicions, Infància i Joventut
Ajuntament de Montmeló
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