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1. OBJECTE 

 
L'objecte del present plec és establir les condicions del contracte del servei de manteniment a 
realitzar en les instal�lacions de la maquinària escènica de la Fundació del Gran Teatre del Liceu 
(FGTL). 
 
El detall dels equips objecte de manteniment, són els que es defineixen a l’apartat 4 del present Plec 
de Prescripcions Tècniques. 
 
Aquest servei tindrà com a finalitat: 
 

• Manteniment necessari per assegurar el correcte estat de funcionament de les instal�lacions, 
la seva disponibilitat, fiabilitat i condicions de seguretat i ús. 

• Consecució del millor estat de conservació de les instal�lacions, equips i components que 
conformen les instal�lacions. 

• Adaptar el servei al programa d'activitats de la FGTL i a les necessitats de funcionament. 
 
Per això, el servei inclourà les prestacions de manteniment preventiu, correctiu i servei 
d'emergències. 
  
Les necessitats de satisfacció que dirigeix aquesta contractació vénen determinades per la pròpia 
finalitat de mantenir les instal�lacions de la maquinària escènica en adequades condicions de 
seguretat i bon ús. Això exigeix comptar amb els mitjans materials i humans necessaris per a la 
prestació dels serveis que conformen l'objecte del contracte en els termes definits en aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
 

2. CONDICIONS GENERALS 

 
Les activitats d'aquest servei es desenvoluparan en tot moment sota la direcció del responsable 
designat per l'empresa adjudicatària, el qual actuarà com a interlocutor únic davant el responsable 
per part de la FGTL, per a la coordinació, control i supervisió de les activitats. 
 
Les empreses que vulguin presentar oferta, hauran de realitzar una visita tècnica a les instal�lacions 
de la maquinària escènica de la FGTL. Per a concertar la visita hauran de sol�licitar-la a través de 
l’adreça de correu electrònic contractació@liceubarcelona.cat, on s'indicarà dia i hora. En finalitzar la 
o les visites s'emplenarà i es segellarà el Registre de visita. Aquest registre s'incorporarà en la 
documentació aportada pel licitador en el sobre 1. 
 

3. SERVEI 

El Pla General de Manteniment ha de permetre una gestió àgil i eficaç dels serveis exigits en aquest 
plec, així com el seu control. 
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3.1. EL LICITADOR 
 

El Licitador elaborarà i presentarà un Pla General de Manteniment, com a document fonamental que 
relacioni les accions rutinàries de manteniment (preventiu, predictiu, etc.). El Pla ha d'especificar el 
nombre d'hores proposades pel Licitador per a les diferents prestacions de manteniment. 
 

3.2. L’ADJUDICATARI 
 

Sobre la base del Pla General de Manteniment de la fase de licitació, l'adjudicatari prepararà i 
presentarà, dins dels dos (2) primers mesos de l'adjudicació, el Programa Anual de Manteniment, 
que serà aprovat per la FGTL. 
 
El Programa Anual de Manteniment es confeccionarà en base a les següents condicions: 
 
• Inventari d'Instal�lacions objecte de manteniment. Vegeu apartat 4 ÀMBIT D'APLICACIÓ, d'aquest 

Plec de Prescripcions Tècniques. 
 

• Desglossament d’aquestes instal�lacions en equips i elements. 
 

• Per a cada equip s’ha d'establir un protocol de manteniment basat en la creació d'una Fitxa 
tècnica d'Equip, on s’ha de definir: 
 
� Protocol de revisió de manteniment preventiu rutinari llistant el conjunt d'operacions a realitzar 

en cada un dels equips. 
� Protocol de revisió de manteniment preventiu normatiu (quan així ho estableixi la legislació). 
� Protocol de revisió de manteniment predictiu. 
� Periodicitat de les operacions i el temps previst per a la seva realització. 
� Recursos tècnics i humans previstos per a la realització de les operacions. 
� Recursos previstos per a la realització de serveis ocasionals i / o especialitzats. 
� Identificació de riscos i mesures de prevenció de riscos laborals. 
� Pla d'actuació davant avaries. 
� Costos de material i personal. 

 
• El conjunt de totes les Fitxes Tècniques donen lloc a un Pla General de Manteniment. 

 
• D'acord amb la programació establerta, l'adjudicatari generarà les ordres de treball (OT) per a 

cada revisió, condicionades en la Fitxa tècnica corresponent. Les OTs hauran de reflectir les 
dades previstes així com els resultats reals obtinguts després de cada revisió. D’aquí l’adjudicatari 
obtindrà el Programa Anual de Manteniment. 
 

• A l'inici del contracte la FGTL facilitarà a l'adjudicatari un inventari exhaustiu de les instal�lacions, 
el seu desglossament i les seves fitxes tècniques dels equips. 
La programació del Pla General de Manteniment s'efectuarà conjuntament amb la FGTL, que serà 
posteriorment qui gestionarà el sistema de Gestió de Manteniment Assistida per Ordinador 
(GMAO). L'adjudicatari anirà introduint i tancant les OTs, posant el temps d'execució, la data, el 
material utilitzat, etc., en definitiva omplint els camps del GMAO. 
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4. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
A continuació es defineixen, a títol enunciatiu, els equips que l'adjudicatari haurà de mantenir. 
 
 

4.1. Maquinària escènica superior. 
 

o Quadres elèctrics 
o Barres 
o Panorames 
o Punts fixos 
o Punts lliures 
o Teló tallafocs 
o Telons acústics fòrum 
o Telons acústics Jardí 
o Pantalla de subtítols 
o Pont de llums 
o Torres mòbils 
o Teló escènic Guillotina 
o Teló escènic americana 
o Bambalina Teló doblat 
o Polispast d'escenari 
o Cistelles elèctriques i Trilites 
o Motors de cadena 
o Motor barra clouster 

 
 

4.2.  Maquinària escènica inferior. 
 

o Quadres elèctrics 
o Plataformes principals 
o Platós 
o Compensadores prosceni 
o Compensadores jardí 
o Compensadora fòrum 
o Compensadora rambla 
o Plataforma d'orquestra 
o Plataforma d'instruments 
o Plataforma de camions 
o Carras Grans (12 unitats) 
o Carras petites (4 unitats) 
o Cadenes per carras 
o Grua contenidors 

 
4.3.  Fitxa Tècnica de les instal�lacions complementàries. 

 
o Totalitat del sòl fenòlic d'escenari. 
o Estructura metàl�lica i de fusta de tota la maquinària. 
o Escenografies en curs 
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o Tiraks. 
o Giratori 
o Motors de Cadena 
o Faristol elèctric del mestre. 
o Òculs mòbils. 
o Trapes corredisses del sostre tècnic de sala. 
o Trapes corredisses del llum central de sala. 
o Porta exterior plegable rambla d'accés a moll de càrrega. 
o Porta exterior corredissa unió d'accés a moll de càrrega. 
o Porta interior abatible insonorització d'accés a plataforma de camions. 
o Porta interior guillotina d'accés a plataforma de camions. 
o Porta corredissa insonorització Escenari Box Superior Jardí. 
o Porta corredissa insonorització Escenari Box Inferior Jardí. 
o Cambra de concerts. 
o Sistema de motorització de la càmera de concerts. 
o Sistema de motorització del Box Inferior Jardí. 
o Cambra de recitals. 
o Elevadors de planta Llesca. 
o Portes de planta Llesca. 
o Assistent elèctric d'arrossegament (2 unitats). 
o Plataformes elevadores. 
o Apilador elèctric (2unitats). 
o Comunicacions (outlets, busos, swiches) 
 

5. PRESTACIONS I ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 

 
La modalitat del contracte és el manteniment del sistema objecte de la licitació, al constituir el conjunt 
de treballs de manteniment preventiu i manteniment correctiu necessaris per mantenir cada 
instal�lació en òptimes condicions d’ús durant tot el seu període de vida útil, preveient els possibles 
riscos que puguin comprometre la seva seguretat. 
 
Les prestacions objecte d'aquest contracte, a realitzar per l'adjudicatari en la FGTL, són les següents: 
 
El manteniment té per objectiu fonamental les actuacions programades de manteniment preventiu, 
correctiu programat i no-programat, per a la conservació de les instal�lacions en les mateixes 
condicions de seguretat, fiabilitat i prestacions. 

 
Les tasques de manteniment preventiu es realitzaran sobre totes aquelles instal�lacions i equips que 
es troben a les instal�lacions de maquinària escènica de la FGTL, enumerades "a títol informatiu" a 
l'apartat 4 ÀMBIT D'APLICACIÓ d'aquest plec. 
 
Les activitats a desenvolupar són les corresponents al manteniment programat que es realitzarà en 
els equips, i vindrà determinat pel Pla General de Manteniment, confeccionat per l'adjudicatari i 
aprovat per la FGTL. La disponibilitat dels equips ha de ser consensuat amb la FGTL, què és qui 
coneix en tot moment la disponibilitat de l’escenari i dels equips. 
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El nombre d'hores destinades a les prestacions de manteniment preventiu i correctiu es fixa en 5.542 
hores per als tècnics i 412 hores per al responsable tècnic. Addicionalment, es requerirà una bossa 
d’hores d’acord amb el següent punt 5.1.3 del present PPT i una bossa d’hores per les parades 
tècniques d’acord amb el que s’indica a continuació. 
 
S’estableix una bossa de 1.440 hores vinculades a les prestacions de manteniment per part dels 
tècnics durant les parades tècniques (previstes pel mes d’agost de 2017 i 2018).  El preu hora màxim 
a oferir s’estableix en 20,00 euros i  el preu mínim s’estableix en 17,20 euros. 
 
Aquestes hores es facturaran a banda segons el preu fixat per l’adjudicatari en la seva oferta i serà 
un criteri de valoració de les ofertes per l’adjudicació d’aquest contracte.   
 
Al principi del servei es lliurarà per part del FGTL les necessitats horàries a cobrir, i l'empresa 
adjudicatària retornarà el quadrant amb els horaris del personal i les seves respectives guàrdies. 
Vegeu, com a exemple l'Annex 1 NECESSITATS COBERTURA HORÀRIA d'aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
 
Aquest Pla de Manteniment ha de desenvolupar les activitats dins d'un horari compatible amb 
l'activitat del teatre. 

 
L'adjudicatari realitzarà les actuacions preventives necessàries, dedicant especial atenció a la neteja, 
greixatge, canvis d'oli, etc., de forma general i pel que fa a l'equipament elèctric a tots els armaris i 
pupitres, verificació dels punts de connexió, filtres, connexions de cables mòbils, així com les 
revisions necessàries en els sistemes de control i servidors informàtics per anticipar-se a qualsevol 
fallada. 
 
L'adjudicatari prestarà especial atenció a aquelles parts de la maquinària que entrin en funcionament 
durant les produccions operístiques en curs, anticipant en el seu cas la seva revisió i manteniment. 
 
L'adjudicatari s'encarregarà, prèvia sol�licitud per part de la FGTL, del manteniment dels elements 
escenogràfics de la producció en curs, sempre dins l'àmbit de les prestacions d'aquest plec, dins el 
servei de manteniment preventiu. 
(Exemple: Giratori, elevadors, motors, equips específics, mecànics i / o elèctrics) 
 
L'adjudicatari ajustarà les seves activitats a les disposicions generals en matèria ambiental i 
energètica i, en particular, s'adaptarà als procediments del Sistema de Gestió Ambiental i Energètica 
del teatre (SGAiE). 
 
L'adjudicatari ajustarà les seves activitats a les disposicions generals en matèria de seguretat i salut i, 
en particular, de prevenció de riscos laborals de les activitats específiques del servei. 
 
El licitador farà l’oferta econòmica d’aquest apartat: 
 
En el punt nº1 del model  de proposta econòmica (Import servei manteniment)  de l’Annex 3 del Plec 
de Clàusules Particulars. 
 
En el punt nº 3  del model de proposta econòmica (bossa d’hores parades tècniques) de l’Annex 3 
del Plec de Clàusules Particulars. 
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5.1. MANTENIMENT CORRECTIU 
 
El manteniment correctiu serà realitzat sobre la totalitat de les instal�lacions i equips que són objecte 
de contractació. 
 
Les reparacions on l'execució impliqui parada d'equips o instal�lacions o risc de parada sobre altres 
instal�lacions subsidiàries en marxa, seran autoritzades prèviament per la FGTL i es realitzaran en 
els horaris que la FGTL assenyali. 
 
La FGTL posa a disposició de l'adjudicatari un servei de Hot-Line, que ofereix la possibilitat de 
consultes telefòniques al fabricant de la Maquinària Escènica o connexions via mòdem al sistema de 
control de la maquinària Escènica. 
 
 

5.1.1.COBERTURA 
 

• Incidències urgents  
 
Són incidències urgents aquelles que paralitzen el desenvolupament normal de l'activitat en un o 
diversos equips. 
 
Temps d’atenció telefònica: Immediat. 
 
Temps de presència de personal qualificat: Menys d'1 hora. 
 

• Incidències ordinàries 
 
Són aquelles que no afecten la seguretat de les persones o els béns ni paralitzen l'activitat normal 
 
Temps d’atenció telefònica: Immediat. 
 
Temps de presència de personal qualificat: A programar intervenció. 
 
 

5.1.2. SERVEI D'EMERGÈNCIA 24 HORES 
 
L'adjudicatari proveirà dins del preu del contracte l'atenció a les incidències urgents les 24 hores del 
dia durant tots els dies de durada d'aquest contracte, inclosos caps de setmana i festius, amb els 
recursos tècnics i humans necessaris per acomplir amb els requisits de temps de resposta indicats a 
l’apartat COBERTURA. 
 
No s’acceptarà la substitució del centre d’atenció telefònica per contestadors automàtics. 
 

5.1.3.  BOSSA D'HORES  
 

• La bossa d'hores es fixa en un mínim de 240 i un màxim de 475 hores per als tècnics, i pel 
responsable tècnic un màxim de 80 hores, si bé cada licitador podrà proposar i justificar un volum 
d'hores diferent, dins dels límits establerts. 
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Aquesta bossa d'hores s'utilitzarà per a les incidències urgents. 
 
A continuació es detallen les situacions que es poden donar: 

 
- Dins de l'horari de servei de manteniment: 

o Mitjançant el personal assignat als torns de treball quan la incidència es produeixi dins 
l'horari de presència. En cas de necessitat, per produir-se alguna incidència, 
l'adjudicatari haurà d'estar disposat a allargar aquests temps i la quantitat de personal 
en la mesura que sigui necessari. 

 
- Fora de l'horari de servei de manteniment: 

o L'adjudicatari garantirà el servei mitjançant un Telèfon d'Emergències per a 
l'assistència i atenció d'avisos i incidències, tal com s'especifica a l'apartat 5.1 
MANTENIMENT CORRECTIU 

  
- Les hores no consumides de la bossa d’hores,  s’acumularan a la bossa d’hores de les 

parades tècniques. 
 

El licitador farà l’oferta de bossa d’hores d’aquest apartat en el punt nº2 del model de proposta 
econòmica (bossa d’hores) de l’Annex 3 del Plec de Clàusules Particulars. Significar que les hores 
ofertes  pel licitador no suposen un import addicional, s’engloben dins de l’oferta de l’import del servei 
de manteniment del punt 1 de l’Annex 3. 
 

6. EQUIP DE TREBALL I ELS SEUS HORARIS 

 

• El personal destinat al manteniment de les instal�lacions de la maquinària escènica de la FGTL 
ha d'estar convenientment especialitzat i entrenat en les activitats pròpies del lloc a exercir, 
acreditant mitjançant la corresponent documentació que la FGTL sol�liciti al Licitador (Currículum 
Vitae, TC1, TC2, categoria professional, formació específica, etc.). 
 

• En cas d'insatisfacció o disconformitat amb el personal adscrit al servei, pel que fa al 
desenvolupament de les activitats descrites en aquest plec de condicions, la FGTL es reserva el 
dret per instar a procedir a la seva substitució per altres persones que es considerin més idònies 
per a la correcta execució d'aquests treballs. 
 

• Qualsevol alta o baixa haurà de ser posada en coneixement i acceptada per part de la FGTL. Si 
per qualsevol motiu algun membre del personal destinat a aquest contracte s'absentés o causés 
baixa, l'adjudicatari haurà de substituir immediatament aquest personal, fins i tot en vacances. 

 
 

6.1. RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA DEL SERVEI 
 
L'empresa licitadora haurà de posar a disposició del contracte un responsable de la Direcció Tècnica 
del Servei, qui a la vegada actuarà com a interlocutor de l’empresa adjudicatària enfront de la FGTL, 
canalitzant la comunicació entre l’empresa i el personal integrant de l’equip de treball adscrit al 
contracte, d’una banda, i la FGTL, d’altra banda, en tot allò relatiu a les qüestions derivades de 
l’execució del Contracte.  
 



 
 MANTENIMENT ME 2017MANTENIMENT ME 2017MANTENIMENT ME 2017MANTENIMENT ME 2017 

  

Plec de prescripcions tècniquesPlec de prescripcions tècniquesPlec de prescripcions tècniquesPlec de prescripcions tècniques    08/11/2016    
 

  10|13 
 

 L'adjudicatari no podrà substituir al responsable de la Direcció Tècnica del Servei adscrit al contracte 
sense prèvia conformitat del personal de la FGTL. 
 
• Perfil mínim: 

- Enginyer Superior Industrial o Enginyer Tècnic Industrial. 
- Experiència acreditada com a responsable del servei de manteniment en instal�lacions 

industrials. 
- Experiència demostrada en gestió i supervisió d'equips de tècnics. 
- Antiguitat mínima d'un any a l'empresa licitadora. 
- Curs de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals (50h). 

 
Aquests requisits seran mostrats mitjançant certificats oficials o certificat signat pel responsable de 
l'organisme en què hagi prestat servei. 
 

• Funcions: 
- Direcció Tècnica del Servei. 
- Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l’equip de treball 

de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest personal al 
lloc de treball.  

- Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del Contracte, i impartir a 
aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb 
la prestació del servei contractat.  

- Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte i, amb aquest 
efecte, coordinar adequadament l’empresa contractista amb la FGTL, a efectes de no alterar 
el bon funcionament del servei. 

- Informar a la FGTL sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de l’equip 
de treball adscrit a l’execució del contracte. 

- Gestió del nivell d'estoc necessari de recanvis. 
- Posada al dia de la documentació tècnica del manteniment, analitzant incidències repetitives i 

proposant millores en la instal�lació i sistema. 
- Elaboració d'ofertes. 
- Gestionar el pla anual de formació i entrenament del personal. 
- Localitzable les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. 

 
6.2. TÈCNICS DEL SERVEI DE MANTENIMENT 

 
El nombre de persones destinades a la realització del servei i la seva qualificació professional seran 
proposades pel Licitador. No obstant això, tot seguit s'indiquen de manera orientativa les condicions 
mínimes que ha de complir l'adjudicatari per al correcte desenvolupament del servei. 
 

• Perfil: 
 

- Tècnic categoria Oficial 1a. 
- Estudis FP nivell 2 , especialitat  electrònic-mecànic, grau superior en control i regulació 

automàtica o experiència equivalent.  
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• Requisits: 
 

- Experiència demostrada en manteniment industrial, ajustaments mecànics, eixos, elements 
d'arrossegament, elements d’elevació, motors, politges, rodaments i sistemes de transmissió. 

- Experiència en controladors i PLCs, variadors, encoders. 
 

• Funcions : 
 

- Desenvolupar les operacions de manteniment i tasques associades al servei. 
 
 
6.3. HORARIS DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
 

• Seguidament s'indiquen, de manera orientativa i sent horaris totalment oberts, les condicions 
mínimes en concepte de servei que hauria de complir l'adjudicatari per al correcte 
desenvolupament del mateix. 

 
- Tècnics del servei de manteniment: Horari central de cinc dies laborables, de dilluns a 

diumenge (excepte dies festius oficials sense activitat en el teatre) de 09:00h. a 18:00h., de 8 
hores diàries, on el descans setmanal, sempre que es pugui, serà en cap de setmana. 
 

• L'adjudicatari ajustarà les operacions i activitats segons la disponibilitat de la maquinària i segons 
l'horari d'activitat en escenari. En aquest sentit, tenint en compte l'horari de presència d'activitat 
en escenari, l'horari de manteniment diari es desglossa en: 

 
- En situació diària normal, hi haurà 2 operaris de 9:00h a 18:00h de dilluns a diumenge, 5 dies 

a la setmana, preferentment de dilluns a divendres, llevat que es necessiti el servei en cap de 
setmana. 
 

- Els dies en què hi ha programat funcions o assajos del tipus "Assaig Davant piano", "Assajos 
Pre-generals" i "Assajos Generals", haurà d'haver un operari de forma presencial, fent torn de 
16:00h a 00:00h, caps de setmana inclosos. En aquest cas hi haurà un operari de matí i un 
altre de tarda, L'adjudicatari presentarà els quadrants amb els torns de treball i les rotacions 
que consideri oportunes per assegurar la cobertura del servei. 

 
• En tots els casos, quan la FGTL ho consideri necessari, podrà realitzar-se el desplaçament horari 

per necessitats justificades per adaptar el servei a la disponibilitat de la maquinària, o si escau, per 
atendre un manteniment correctiu planificat, en coordinació amb la planificació d'activitats de la 
FGTL. 

 
6.4. FORMACIÓ I ENTRENAMENT 
 
El licitador presentarà en la seva oferta un pla de formació del personal, fent constar el nombre 
d'hores anuals dedicades a aquesta formació, addicionals a les hores del servei proposat. 
 
• L'adjudicatari presentarà anualment un pla de formació de reciclatge i entrenament dels tècnics, 

com a millora contínua i com a tècnica per millorar els ràtios de temps i costos com a 
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conseqüència de l'optimització i l'eficàcia de les intervencions preventives i correctives dutes a 
terme amb personal expert i entrenat, així com la reducció del nombre d'intervencions correctives. 

 
• El personal del servei de manteniment ha d'acreditar la formació necessària i els cursos 

especialitzats en les diferents activitats: 
 

- Prevenció de riscos laborals. 
- Formació de Bones Pràctiques ambientals. 
- PLCsSimatic S7-400 Nivells 1 i 2, Protools, WinCC. 
- Xarxes informàtiques i de control. 
- Mecànica nivell ajust, Motors de contínua, Variadors de freqüència i Encoders. 
- Curs GMAO (Manttest). 
- CAT (Programari del control de la maquinària escènica). 

 

• En cas de canvi de personal, el nou empleat haurà d'haver obtingut tota la formació requerida des 
de l'inici de contracte. 
 

• L'adjudicatari haurà d'anar formant al personal d'acord amb les noves modificacions i 
implantacions, igual que formarà al personal periòdicament amb les noves tecnologies. 

 

7. NETEJA DE LES INSTAL�LACIONS I GESTIÓ DE RESIDUS I ENERGIA 

 
• L'adjudicatari es responsabilitzarà de la neteja de les instal�lacions de maquinària Escènica. 

 
• La FGTL té certificacions ambientals (ISO 14001 / EMAS) i energètiques (ISO 50001). 

L'adjudicatari haurà de conèixer i complir els procediments del Sistema de Gestió Ambiental i 
Energètic (SGAiE) 
 

• L'adjudicatari proposarà què tipus de mesures s'haurien d'establir per a realitzar una gestió 
d'estalvi energètic. 

 

8. RECURSOS MATERIALS 

 
L'adjudicatari aportarà tots els recursos materials, equips i eines necessàries per a dur a terme les 
tasques de manteniment objecte d’aquesta licitació. Els diferents equips, com ara elements portàtils 
d'ús manual, elements de taller d'ús fix, mitjans de transport intern, elements d'elevació i tot tipus 
d'instruments de mesura i control. 
 
La FGTL posarà a disposició de l'adjudicatari un espai per instal�lar el taller i un vestuari on canviar-
se, si bé, aquest no adquirirà dret sobre els mateixos, havent de deixar-los en perfecte estat, el 
mateix dia en què es doni per finalitzada la relació que s'estableix sobre la base de la present 
licitació. 
 
Totes les eines que es necessitin, passaran les seves corresponents homologacions i calibracions 
establertes per la normativa vigent. 
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ANNEX 1. NECESSITATS COBERTURA HORÀRIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
OPERAS RHEI RHEI RHEI RHEI RHEI RHEI RHEI RHEI RHEI RHEI RHEI RHEI RHEI 
ACTIVIDAD E.O. E.O. E.O. ANT PRE GEN FUNC FUNC FUNC FUNC FUNC FUNC FUNC 
OPERARIO 1 JEFE DE EQUIPO 08-17 08-17 08-17 08-17 08-17 08-17 08-17 08-17 08-17 08-17 15-23 15-23 15-23 C-D20 19-23 07-15 07-15 07-15 07-15 07-15 15-23 15-23 
RETEN R R R R R R R R R R R R R R R R 
HORAS REALIZADAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 
OPERARIO 2 08-17 08-17 08-17 08-17 08-17 08-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-15 07-15 07-15 08-17 15-23 15-23 15-23 15-23 15-23 16-20 07-15 C-D28 
RETEN R R R R R R R R R R R R R R 
HORAS REALIZADAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
OPERAS RHEI TUR TUR TUR TUR TUR TUR ELIS TUR ELIS ELIS TUR ELIS 
ACTIVIDAD FUNC E.O. E.O. ANT PRE GEN FUNC E.O. FUNC GEN FUNC FUNC FUNC 
OPERARIO 1 JEFE DE EQUIPO 15-23 15-23 08-17 08-17 08-17 08-17 08-17 15-23 15-23 15-23 15-23 C-D18 19-23 07-15 07-15 07-15 07-15 15-23 15-23 15-23 15-23 C-D01 
RETEN R R R R R R R R R R R R R R R R R 
HORAS REALIZADAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 
OPERARIO 2 07-15 07-15 08-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-15 07-15 07-15 07-15 08-17 15-23 15-23 15-23 15-23 07-15 07-15 07-15 07-15 08-17 
RETEN R R R R R R R R R R R R R R 
HORAS REALIZADAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
OPERAS TUR ELIS TUR ELIS TUR LUC LUC LUC LUC LUC LUC LUC LUC LUC LUC 
ACTIVIDAD FUNC FUNC FUNC FUNC FUNC E.O. E.O. E.O. ANT PRE GEN FUNC FUNC FUNC FUNC 
OPERARIO 1 JEFE DE EQUIPO 17-21 17-21 C-D02 07-15 07-15 07-15 07-15 15-23 15-23 15-23 15-23 15-23 16-20 07-15 07-15 07-15 C-D15 07-15 08-17 16-24 16-24 16-24 
RETEN R R R R R R R R R R R R R R R R 
HORAS REALIZADAS 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 
OPERARIO 2 08-17 15-23 15-23 15-23 15-23 07-15 07-15 07-15 07-15 07-15 15-23 15-23 15-23 15-23 15-23 20-24 C-D22 07-15 07-15 07-15 
RETEN R R R R R R R R R R R R R R 
HORAS REALIZADAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
OPERAS LUC LUC LUC LUC LUC LUC MADA MADA MADA MADA MADA MADA MADA MADA MADA MADA MADA MADA 
ACTIVIDAD FUNC FUNC FUNC FUNC FUNC FUNC E.O. E.O. PRE GEN FUNC FUNC FUNC FUNC FUNC FUNC FUNC FUNC 
OPERARIO 1 JEFE DE EQUIPO 07-15 07-15 07-15 07-15 07-15 08-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-15 07-15 07-15 07-15 08-17 08-17 15-23 15-23 15-23 15-23 07-15 08-17 08-17 
RETEN R R R R R R R R R R R R R R 
HORAS REALIZADAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
OPERARIO 2 16-24 16-24 16-24 16-24 16-24 20-24 2024 C-D06 C-D07 08-17 08-17 08-17 15-23 15-23 15-23 15-23 C-D20 18-22 16-20 C-D21 07-15 07-15 07-15 07-15 15-23 08-17 08-17 
RETEN R R R R R R R R R R R R R R R R R 
HORAS REALIZADAS 8 8 8 8 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
OPERAS RIGO RIGO RIGO RIGO RIGO RIGO RIGO RIGO RIGO RIGO RIGO RIGO 
ACTIVIDAD E.O. E.O. ANT E.O. PRE GEN FUNC FUNC FUNC FUNC FUNC FUNC 
OPERARIO 1 JEFE DE EQUIPO 07-15 07-15 07-15 07-15 07-15 15-23 15-23 15-23 15-23 07-15 07-15 07-15 07-15 08-17 08-17 15-23 15-23 C-D28 19-23 16-20 C-D29 
RETEN R R R R R R R R R R R R R R 
HORAS REALIZADAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 
OPERARIO 2 15-23 15-23 15-23 15-23 15-23 07-15 07-15 07-15 07-15 15-23 15-23 15-23 15-23 C-D21 19-23 16-20 C-D22 07-15 07-15 08-17 08-17 
RETEN R R R R R R R R R R R R R R R 
HORAS REALIZADAS 

07-23 07-23 
  

07-23 07-23 08-17 08-17 
  

07-23 07-23 07-23 07-23 08-17 08-17 08-17 08-17 07-23 

 
08-17 07-24 07-24 07-24 

 
COBERTURA HORARIA 17-21 17-21 08-17 07-23 07-23 07-23 07-23 

  
07-23 07-23 07-23 07-23 07-23 

 

COBERTURA HORARIA 

07-24 20-24 20-24 

 
07-23 07-23 15-23 07-23 

07-23 08-17 08-17 08-17 08-17 
  

07-23 07-23 

16-20 
 

08-17 07-23 07-23 
 

07-23 07-23 07-23 
    

07-23 07-23 07-23 08-17 07-23 
  

07-23 07-23 08-17 19-23 16-20 08-17 
 

07-23 

SEPTIEMBRE 

ABRIL 

07-23 

MAYO 

08-17 

JUNIO 

 
JULIO 

08-17 07-23 
  

07-23 08-17 07-23 08-17 18-22 18-22 08-17 07-23 07-23 07-23 08-17 

07-23 

QUADRE EXEMPLE  HORARIS 

Operari 
Cap d’equip 

Enginyer 

Operari 

 


