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1 ORDRE DE TREBALL 

El procediment d’execució de les ordres de treball és el següent: 

1.1 Ordre de treball de Liceu a empresa de serveis logístics (OT) 

L’empresa de serveis logístics rebrà una citació d’outlook de “Logistica Entrades – Sortides” 
(entradessortides@liceubarcelona.cat) amb ordre de treball amb els serveis que hagin de realitzar.  

El model de l’ordre de treball és el següent: 

 
A l’ordre de treball hi ha el responsable de la mateixa, a qui s’hauran d’adreçar les comunicacions 
relatives a la mateixa, així com la unitat de facturació que haurà de constar en la factura del servei. 

mailto:entradessortides@liceubarcelona.cat
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Per tant, un cop adjudicat el contracte, la empresa de serveis logístics ha de facilitar una adreça 
d’Outlook a la que es puguin adreçar les ordres de treball.  En  calendari d’outlook de l’adjudicatari 
quedaran reflectides totes les ordres de treball emeses. 

Les necessitats  del servei poden ser del següent tipus: 

a. Serveis de Càrrega/ descàrrega de les òperes al Liceu 

b. Serveis de Càrrega/ descàrrega de les òperes al Bruc 
c. Muntatge/desmuntatge de “Previes” de les funcions al Foyer 

d. Serveis diversos per Esdeveniments (Càrregues i descàrregues, muntatge de cadires i 
faristols, etc..)  

e. Serveis de Càrrega i descàrrega d’espectacles Infantils 

f. Moviments logístics interns del Liceu  

En cas que el servei sigui pel Departament Musical, serà aquest, a través del seu coordinador qui enviï 
l’ordre de treball mensual a l’empresa de serveis logístics. 

g. Moviments interns d’orquestra 

h. Càrregues i descàrregues d’instruments 

i. Etc. 

1.2 Acceptació de l’ordre de treball i pressupost informatiu 

Un cop el coordinador de l’empresa de Serveis Logístics ha rebut l’ordre de treball,  aquest, si hi està 
d’acord, envia l’acceptació de l’ordre de treball, a través de Aceptar de outlook.  

 
Si s’escull l’opció de ”editar la respuesta antes de enviar” el coordinador de l’empresa de serveis pot 
enviar un pressupost per cadascuna de les unitats de facturació de la OT al responsable de la OT, i en 
còpia a l’administració del departament Tècnic i Logístic.  

El pressupost ha de contenir: 

 La referència: de l’ordre de treball (la del assumpte de l’OT)/ unitat de facturació  

 Número d’operaris convocats 

 Hora citació  

 Horari estimat 

 Persona contacte  

 etc.  

Els preus han d’estar d’acord amb les tarifes aprovades en la licitació.   
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En esdeveniments petits, per qüestions de temps, pot ser que l’ordre de treball s’executi sense 
pressupost previ aplicant la tarifa acordada per contracte. EN aquest cas, l’acceptació directe ja val per 
donar la comanda per formalitzada. 

L’ordre de treball és vinculant i implica l’obligació de executar la feina. El pressupost només es a nivell 
informatiu per gestió pressupostària del departament. 

L’execució de la feina no està lligada a l’acceptació del pressupost per part del Liceu.  

1.3 Full de treballadors convocats 

Abans de la data de realització del servei, l’empresa de Serveis Logístics ha d’enviar al responsable de  
l’OT un llistat del treballadors convocats per el servei, indicant el qui és el coordinador, amb les 
següents dades de tots ells: 

 Horari de treball 

 Noms i cognoms 

 Categoria 

 Telèfon de contacte 

Aquests treballadors han d’haver estat donats d’alta al sistema de PRL del Teatre Liceu (Capresa-
plataforma Flexia). Aquest imprès permet fer el control d’entrades per part de seguretat del Teatre, 
quan arribin a treballar. 

 

2 EXECUCIÓ DE L’ORDRE DE TREBALL 

2.1 Inici activitat 

Els treballadors convocats es presentaran a la porta d’accés de personal del Teatre o del Bruc. Seguretat 
ja tindrà el full de treballadors convocats. 

Cal que portin la OT amb els documents adjunts (si n’hi ha) per saber el que han de fer. 

2.1.1 En el cas que la feina sigui al Liceu: 

 El coordinador demana a seguretat les 2 targetes d’accés que els permetrà moure’s per tots els 
espais, i les dona a qui consideri. Les targetes cal tornar-les a seguretat un cop finalitzat el 
servei. 

 Anar als vestuaris de la Planta 4 Jardí-Boca a canviar-se o deixar les coses a la taquilla. 

 Anar a fer l’activitat de forma autònoma o trucar al responsable indicat a la OT per iniciar 
l’activitat.   

 Si no tenen la OT, poden anar al Magatzem General (-3 Jardí foro) a on hi haurà penjat al taulell 
la OT i tota la documentació impresa. 

2.1.2 Feines al Bruc 

 Caldrà arribar al Bruc a l’hora citada. Quan arribin cal que truquin al responsable per avisar de 
l’arribada. 

 Cal que obrin les portes necessàries, desconnectin l’alarma i iniciïn l’activitat. 

 Al la Nau hi ha els vestuaris a la zona d’oficines i cantina. 

 Quan acabin l’activitat cal que tanquin les llums, les portes i connectar l’alarma. 

 

2.2 Fi activitat - ALBARÀ 

Un cop finalitzada l’activitat, el coordinador de l’empresa de serveis Logístics tanca el servei i omple 
per duplicat un albarà numerat que conté els següents paràmetres: 

 Referència:  Ordre de treball / Unitat de facturació. 
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 Data. 

 Número d’operaris. 

 Serveis realitzats. 

 Hora d’entrada i sortida . 

 Observacions: Sobretot indicar si hi ha diferència d’hores entre l’ordre de treball i les finalment 
realitzades, i el motiu.  

Aquest albarà l’haurà de signar la persona responsable del Liceu que estigui quan finalitzi el servei i per 
el responsable de la empresa de serveis, indicant el seus noms a sota, i quedarà una còpia pel Liceu i 
l’altra per l’empresa de Serveis Logístics. Cas que no hi hagi ningú del Liceu responsable en el moment 
de finalització de les feines, l’albarà l’enviaran al dia següent per e-mail al Blai Munuera per la seva 
signatura,  i aquest el tornarà signat en cas de conformitat. 

 

3 FACTURACIÓ DEL SERVEIS 

La facturació es realitzarà mensualment. Es tramita durant el mes següent d’haver-se realitzat el servei. 
Els passos a seguir son els següents: 

3.1 Registre mensual de serveis 

Abans del dia 5 del mes, l’administració de l’empresa de Serveis Logístics farà arribar al coordinador 
de logística del Liceu i a l’administració de Logística/Direcció Tècnica via e-mail el registre mensual de 
serveis del mes anterior. De cada servei realitzat  ha d’incloure: 

 Data 

 Referència: Ordre de treball / Unitat de facturació 

 Nº albarà 

 Activitat realitzada 

 Import 

3.2 Comprovació del Registre mensual de serveis  

El coordinador de Logística comprova que totes les dades siguin correctes de cadascun dels serveis 
amb les ordres de treball emeses i dels albarans signats. 

Un cop comprovat per el coordinador de logística, aquest envia l’acceptació del Registre de serveis  
abans del dia 10 del mes a l’empresa de serveis, amb les correccions que calguin, que ja haurà acordat 
i tramitat per telèfon. 

3.3 Facturació 

En aquest moment l’empresa de serveis logístics pot procedir a facturar els serveis segons indicacions 
del Liceu abans del dia 15 del mes. 

L’ empresa de serveis logístics enviarà un e-mail al coordinador de logística del Liceu i a l’administració 
de Logística/Direcció Tècnica indicant en el assumpte:  LICEU FACTURACIÓ SEVEIS LOGISTICS MM/AA 

Les factures han de complir el següent: 

 Cal indicar l’ordre de treball i una unitat de facturació a la que correspon 

 Cal indicar el no o nos  d’Albarans 

 No poden haver-hi varies factures en un mateix PDF 

 

Forma de pagament: 60 dies data factura per transferència bancària. 

Per la reclamacions de pagaments: 

Cal reclamar al Servei de Tresoreria amb còpia a l’administració de Logística/Direcció Tècnica. 
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4 CONTACTES 

Cap del Servei d’Oficina Tècnica i Logística 

 MARC COMAS: marc.comas@liceubarcelona.cat 

 Telèfon: 934 859 922 / 696 927 358 

Coordinador Logística 

 BLAI MUNUERA: blai.munuera@lliceubarcelona.cat 

 Telèfon: 934 859 00 (ext.217)/ 616 990 800 

Tècnic Logística esdeveniments 

 LLUÍS SUAREZ: lluis.suarez@liceubarcelona.cat 

 Telèfon: 934 859 963  

Responsable departament musical 

 JOSEP MARIA ARMENGOL (josep.maria.armengol@liceubarcelona.cat) 

 Telèfon: 934 859 985 / 609 508 606 

Administració de la Direcció Tècnica/Logística 

 NATALIA PARADELA natalia.paradela@liceubarcelona.cat  

 Telèfon: 934 859 983 

Tresoreria – Pagaments 

 JORDI CABRERO Jordi.cabrero@liceubarcelona.cat 

mailto:blai.munuera@lliceubarcelona.cat
mailto:lluis.suarez@liceubarcelona.cat
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