
CERTAMEN  INTERNACIONAL DE BANDES DE MÚSICA  

“CIUTAT DE VALÈNCIA” 2019 

 

CONCERTS DEL PRE-CERTAMEN: 

 

 Els concerts del Pre-Certamen seran en esta edició del 

Certamen Internacional de Bandes de Música 2019 (CIBM) seran dos 

cada dia, u a les 20.00 h i l'altre a les 22.30 h en diferents ubicacions 

de la ciutat de València durant els dies 15, 16 i 17 de juliol del 

present any (sis concerts en total). 

 A continuació es detallen les ubicacions i horaris dels concerts, 

així com les necessitats d'instrumental i utillatge per a la celebració 

dels sis concerts del Pre-Certamen. 

 El transport dels instruments de música serà a càrrec de 

l'empresa que els subministra. 

La càrrega i descàrrega i el muntatge dels instruments i altre 

material necessari per al desenvolupament dels concerts, siguen o no 

de la seua propietat, correran igualment a càrrec de l'empresa 

adjudicatària. 

 

INSTRUMENTAL I PERCUSSIÓ PRE-CERTAMEN 
 

Dilluns 15 de juliol, 20’00 h: 

TRAM 13 DEL RIO A l'ALTURA DE LA BAIXADA DE 

LES ESCALES D'ACCÉS I Al COSTAT DEL KIOSKO 

 

BANDA JUVENIL DE LA UNIÓ MUSICAL DE LLIRIA (València) 
 
Especificació de necessitats: 
 
Xilo 

Lira 

Vibràfono 

bombo de concert 



timbals cromàticos 32',29',26',23'  

tamboret timbals 

set de bateria complet  

Tam tam de 80'. 

4 plateres 

Tarima i faristol director 

60 faristols de pala 

 

Dilluns 15 de juliol, 22’30 h: C/ EUGENIA VINYES, 24 – PLAÇA JUNT A BALNEARI 

LES ARENES 

 
 
TASSO - Steel Drums from TORONTO (Canadà) 
 
Especificació de necessitats: 
 
Bateria 

Tarima i faristol director. 

 

Dimarts 16 de juliol, 20’00 h: MERCAT DE COLÓN 
Macau Youth Symphonic Band (La Xina) 
 

Especificació de necessitats: 
 
Timbals 23” 26” 29” 32” 

Taburet Timbals 

Bombo 

Bateria 

Lira 

Xilòfon 

Vibràfon 

Marimba 

Chimes 

Tam Tam 

Conga 

Cròtals 



Tarima i faristol director. 

65 faristols de pala 

 

 

Dimarts 16 de juliol, 22’30 h: PLAÇA DE LA MARE DE DÉU 
AGRUPACIÓ MUSICAL DE BENEIXIDA (València) 
 

Especificació de necessitats: 
 
Tam tam + suport 

5 timbals cromàtics  

20”, 23”, 26”, 29”, 32” 

1 Vibràfon 

1 Xilòfon 

1 Campanòleg 

1 Bombo Simfònic 

1 Lira i el suport 

Tarima i faristol director 

50 faristols de pala 

50 Llàntia faristol 

 

 

Dimecres 17 de juliol, 20’00 h: PLAZA DE PATRAIX 
BANDA JUVENIL DE L’AGRUPACIÓ MUSICAL “LA AMISTAT” DE QUART DE 
POBLET (València) 
 

Especificació de necessitats: 
 
Bombo 

4 timbals 23”, 26”, 29”, 32” 

xilòfon 

marimba 

lira 

gong 

congas 



cròtals 

Tarima i faristol director. 

40 faristols de pala 

 

Dimecres 17 de juliol, 22’30 h: PLAZA DE BENIMACLET  
Banda Municipal Sant Lorenzo “Orlando Scalona” (l'Argentina) 
 

Especificació de necessitats: 
 
- Bombo Leguero 

- Bateria (i platerets) 

- Timbals  23”, 26”, 29”, 32” 

- Bombo de concert 

Tarima i faristol director. 

25 faristols de pala 

25 Llàntia faristol 

 

La qualitat de referència dels instruments de percussió per al pre-certamen, que seria la següent: 

 

JOC DE 5 TIMBALS Adams Profesional Coure Martellejat (20" 23" 26" 29" 32" Generació II) o 
equivalent. 

BOMBO DE CONCERT Adams Suspendido 2BD 36 o equivalent. 

LIRA DE CONCERT Adams GCV 33 o similar o equivalent. 

VIBRÀFON CONCERT Adams VAWT30 o similar o equivalent. 

XILÒFON CONCERT Adams XS 1HV 40 4 octaves o equivalent. 

MARIMBA 5 OCTAVES Adams Classic Artist Mahc50 o equivalent. 

CAMPANES TUBULARS Adams BK 2001 o equivalent. 

GONG I SUPORT (tam tam) Meinl 32" o equivalent. 

Bateria - Drum set: Base drum, 3 Toms, 2 Cym, 1 Ride Cym, 1 Hit-Hat, 1 Hocker, banqueta bateria. 
LUDWING o similar. 

2 Congas MEINL o similar 

 



CONCERTS CERTAMEN EN EL PALAU DE LA MÚSICA: 

 

Per al desenvolupament dels concerts en el Palau de la Música es necessitarà la contractació dels 
següents instruments: 

 

•1 taburet per a timbaler sense reposapeus. 

•Pinta per a baquetes en suport o platera. 

•Bombo Simfònic 40’ YAMAHA o similar. 

•Xilòfon Adams XS 1HV 40 4 octaves. 

•Lira Sense Pedal i suport BERGERAUT o similar. 

•Tam tam 40” SABIAN / PAISTE o similar. 

•Waterphone. 

•Cròtals afinats. 

•2 Congas MEINL o similar 

•Bombo Leguero 

•6 plateres de percussió. 

•Drum set: Bateria - Drum set: Base drum, 3 Toms, 2 Cym, 1 Ride Cym, 1 Hit-Hat, 1 Hocker, banqueta 
bateria. LUDWING o similar. 

•Arpa Salvi Mod. Daphne de 47 cordes o similar. 

 

 Es necessita tot este material des del divendres 13 fins al dilluns 22 de juliol de 2019, per la 

qual cosa haurà de servir-se en el Palau de la Música de València el divendres 13 de juliol de 2019, 

podent-se passar a arreplegar el dilluns 22 de juliol de 2019. 

L'empresa adjudicatària haurà d'assumir: 

• El port dels instruments fins al Palau de la Música, així com la seua retirada una vegada 

finalitzat el CIBM 2019. 

• La càrrega i descàrrega dels instruments. 

• Els trasllats interns dins del Palau de l'instrumental i del material necessari per al 

desenvolupament del Certamen, siga o no de la seua propietat. 



• Dispondre de recanvis per als pegats de timbals (20”, 23”, 26”, 29” I 32”), Bombo simfònic 

(36” i 40”), així com de cordes de recanvi per a l'arpa. 

• Tindre un tècnic durant el desenvolupament del CIBM 2019 que en cas de necessitat puga 

realitzar un canvi de pegat als instruments de percussió o de cordes a l'arpa, així com solucionar 

qualsevol xicoteta incidència sobre l'instrumental de percussió en el moment. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICI DE CÀRREGA I DESCÀRREGA PRECERTAMEN I CERTAMEN 
INTERNACIONAL  

 

CARACTERÍSTIQUES: 
 
S'entén per operació de càrrega i descàrrega, l'acció i efecte de traslladar els materials, 

mercaderies o objectes des d'un lloc a un altre a l'interior del Palau. Els servicis es requerixen 

en ocasió de la celebració de l'acte del Certamen Internacional de Bandes de Música “Ciutat 

de València”, edició 2019, a celebrar els dies 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 de juliol. 

 

Diumenge, 14 de juliol. Concert de Gala. 

-Horari aproximat: de 9 a 14 h. 

-Personal necessari estimat: quatre persones.  

 

Dilluns, 15; dimarts, 16 i dimecres, 17 de juliol.  

Concerts Pre-Certamen Primer concert de cada dia. 20 h 

-Horari aproximat: de 19 a 22 h  

-Personal necessari estimat: dos persones Segon concert de cada dia. 22,30 h 

-Horari aproximat: de 21,30 a 00,30 h -Personal necessari estimat: dos persones           

 
Dijous, 18; divendres, 19; dissabte, 20 i diumenge 21. 

Concerts CIBM  

-Horari aproximat cada dia: de 15,30 a 23,30 h  

-Personal necessari estimat cada dia: quatre persones          

 

A més de l'horari descrit anteriorment, caldrà considerar també en el pressupost una bossa de 

10 hores per a quatre persones en horari a determinar entre el 13 i el 22 de juliol per al 

muntatge i desmuntatge de les tarimes de la sala Iturbi del Palau de la Música i per a cobrir les 

necessitats dels assajos extra de les diferents agrupacions convidades en el Certamen. 

 

S'inclourà una memòria per a valorar l'experiència professional de les empreses en el 

muntatge de Bandes i Orquestres i en el muntatge per personal especialitzat dels instruments 

musicals (Timbals, Bombos, Camponòlecs, etc) 

 
 


