
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR 

L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL 

SUBMINISTRAMENT DE UNA TAULA DE SO I COMPLEMENTS PEL 

TEATRE PRINCIPAL DE PALMA  

 

 

1. JUSTIFICACIÓ.  

 

El  Teatre Principal de Palma és un equipament cultural que ofereix  programació 

regular d'espectacles de música, teatre, dansa i òpera.  

Per dur a terme aquesta programació és necessari disposar de material tècnic vinculat a 

les tasques de sonorització dels espectacles. Per garantir la qualitat dels espectacles 

programats i evitar el sobrecost de lloguer, es fa necessari l’adquisició del material 

exposat a aquest plec. 

 

 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE.  

 

L'objecte del contracte serà el subministrament, lliurament i posada en marxa d’una taula 

de so i complements. 

 

El contracte inclourà totes les tasques, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a la 

total instal·lació de l’equipament, és a dir, transport, accés al lloc, desembalatge, 

muntatge, neteja, retirada d'embalatges etc., així com els assajos o proves que la direcció 

del Teatre estimi pertinents, per garantir el correcte funcionament de l’equipament. 

 

 3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

 

Els requeriments tècnics mínims del material a subministrar seran els següents: 

 

Quantitat a subministrar: 1 unitat de cada element dels especificats a la següent llista: 

 

1 CONSOLA DE MESCLES DIGITAL 

1 RACK convertidor de 32 entrades 24 sortides   

1 RACK convertidor de 16 entrades i 16 sortides. 

1 TARGETA SO. 

 

Característiques mínimes: 

 

Consola de mescles digital  

Canals d’entrada: 72 mono, 8 estéreo. 

Configuració faders: secció esquerra de 16 faders, secció Centralogic de 8 faders, secció 

dreta de 8 faders i secció mestra de 2. 

Pont de vúmetro interno. 

Lamparetes LEDs compatobles amb consola.  

 

Racks i tarjeta de so. 

  

Aquests racks, la comunicació per xarxa i la tarjeta de so seran totalment compatibles 

entre ells i  amb la taula actual del teatre ( Yamaha PM5D) 



 

4. TERMINI DE LLIURAMENT 

 S'estableix un termini màxim de 10 dies pel subministrament i lliurament del material 

des de l'endemà de la signatura del contracte.   

 

 5. FORMACIÓ I SERVEI TÈCNIC  

 

S’inclourà per part del subministrador una formació específica d’un mínim de 8h del 

material subministrat adreçada al personal del Teatre. 

 

L’empresa adjudicatària haurà de: 

 

- Garantir la possibilitat d’un servei tècnic els 7 dies de la setmana incloent els festius. 

 

- Durant el període de garantia, substituir un equip o component que falli per un altre 

d’idèntiques característiques, en cas que no es pugui reparar dins el termini acordat. 

Així, aquest equip o component quedarà en poder de la FTPP fins que l’element  s’hagi 

verificat que funcioni correctament.  

   

 

 6. LLIURAMENT I RECEPCIÓ.  Termini de garantia 

 

Es considera inclòs en el preu ofert el transport, subministrament, muntatge i posada en 

marxa del mateix.  

El subministrament i instal·lació es realitzarà al Teatre Principal de Palma. La recepció 

del material adjudicat s'efectuarà pel director tècnic de la FTP, qui realitzarà l'examen del 

material d'acord amb l'oferta adjudicada, i la sotmetrà a les proves, comprovacions i 

anàlisis que consideri oportú, d'acord amb la seva naturalesa, estenent-se acta de recepció 

positiva o negativa, i en aquest cas, els fonaments, per a la resolució que sigui procedent.  

 

La empresa subministradora estarà obligada a lliurar els béns objecte de subministrament 

en el termini establert al Teatre Principal de Palma.  L'adjudicatari no tindrà dret a 

indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del 

seu lliurament.   

 

El període mínim de garantia del subministrament es fixa en 2 anys comptats a partir de 

la recepció, llevat que l'ofert per l'adjudicatari fos més gran.  Durant aquest període de 

garantia, l'adjudicatari està obligat a substituir i corregir totes les peces o elements que 

presentin defectes de fabricació o instal·lació.  
 


