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CLÀUSULA 1. OBJECTE  

L’objecte d’aquesta licitació és la contractació del sistema de venda d’abonaments, localitats, visites i altres 
extres associats als esdeveniments i actes que tenen lloc a la Fundació del Gran Teatre del Liceu  (FGTL) ja 
sigui com a organitzador o com a col·laborador. 
 
Específicament, també s’inclou dins l’objecte: 

- El manteniment de l’eina durant tota la durada del contracte. 
- Els desenvolupaments de l’eina que siguin necessaris a requeriment del FGTL durant tota la durada 

del contracte.  
 

CLÀUSULA 2. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

2.1. El licitador que resulti adjudicatari, posarà a disposició de la FGTL un sistema que permeti les vendes i 
el control i seguiment de les mateixes. 
 
2.2. Haurà de disposar d’un Responsable del servei que estigui al capdavant del servei prestat a la FGTL, 
que conegui el servei i que pugui resoldre en tot moment les possibles incidències que sorgeixin. Aquest 
farà el seguiment del servei i gestió global de l’equip  i tindrà la màxima disponibilitat per ser contactat per 
l’equip de la FGTL.  
Aquesta persona haurà de conèixer totes les necessitats i estar sempre informat. 
 
2.3. Transmetrà al seu personal la informació de La FGTL que aquesta li facilitarà, i vetllarà pel seu bon 
compliment. Com a ajut ha de disposar d’un sistema de gestió d’incidències i consultes on es pugui obrir 
un tiquet en qualsevol moment, i on es puguin seguir les accions i respostes associades a la mateixa. 
 
2.4. L’adjudicatari serà el responsable de tenir operatiu el sistema de venda 24 hores al dia els set dies de 
la setmana els 365 dies a l’any. Qualsevol aturada de servei per motius de manteniment haurà de ser 
planificada i justificada, i s’haurà de programar en hores de baixa activitat. 
 

CLÀUSULA 3. GLOSARI 

Temporada, torn, títol i funció: 
 

La FGTL organitza els seus esdeveniments amb aquests quatre conceptes: 
 
Temporada: És el període que va des d’1 de setembre a 31 d’agost. Cada temporada es composa de tots 
els esdeveniments que organitza la FGTL. 
 
Títol: Agrupa totes les funcions d’un mateix espectacle. 
 
Funció: És cada una de les representacions que es fan d’un títol. 
 
Torn: És una agrupació de funcions de diferents títols dins d’una mateixa temporada. La definició dels 14 
torns es realitza per part de la FGTL abans de començar la temporada. 
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Entrada individual, abonament, abonament flexible i paquet: 
 

La venda de localitats es centra en aquests  productes: 
 
Entrada individual: És una entrada per una persona per assistir a una funció. 
 
Abonament: És una entrada individual per assistir a totes les funcions d’un torn en una mateixa localitat 
 
Paquet: És la compra d’una entrada individual per diverses funcions segons criteris de promoció que marca 
en cada moment la FGTL. 
 
Abonament flexible: És un paquet amb una definició particular i que pren categoria d’abonament. 
 
Altres: tarifes planes, extres, xecs-regals, paquets combinats d’extra i localitat, visites, donacions,… 
 

CLÀUSULA 4. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

 
El sistema de venda de localitats i abonaments ha de tenir en compte l’organització d’espectacles de la 
FGTL per la seva gestió, de manera que es pugui treballar a nivell de les agrupacions pertinents en qualsevol 
moment. 
 
L’aplicació ha d’integrar la venda anticipada d’entrades per internet, dispositius mòbils i altres canals, així 
com la reserva, emissió i venda presencial a taquilles i el registre de tots els moviments derivats de 
l’adquisició d’una entrada com canvis de dia, alliberaments, etc.; les utilitats de gestió de bases de dades 
dels clients; la gestió d’informes, i el control d’accés als recintes, segons les especificacions tècniques 
definides en aquest plec. 
 

- Així mateix ha de permetre la compra i gestió dels abonaments que s’ofereixen per part de la FGTL i 
del propi abonat. 

- Ha de ser una aplicació de ticketing i CRM per a la venda i gestió de la relació amb els clients de la 
FGTL. 

- Ha de ser flexible i permetre la configuració de forma autònoma de totes les modalitats de venda, 
així com de tots els seus aspectes, i incloure totes les eines necessàries per a la gestió dels 
aforaments, creació i configuració de recintes, espais, temporades, torns i esdeveniments. 

- Igualment ha de disposar d’un sistema d’impressió d’entrades a casa (print at home) per mitjà de 
codis de barres o codis QR, així com de sistema d’entrades al mòbil (mobile tiquet). 

- També ha d’incloure un CRM que permeti gestionar totes les dades de la relació amb els clients, i on 
s’integrin les dades de registre, vendes i email, permetent tot tipus de segmentacions i la integració 
amb un gestor de mailing que ens faciliti la comunicació amb els propis clients. 

- La base de dades ha de permetre la importació i exportació de dades, tan de clients com de vendes, i 
ha de disposar d’una interfície de comunicació amb altres sistemes com pot ser un BI o l’eina de 
comptabilitat. 

- Les dades han de ser analitzables mitjançant consultes i informes flexibles, amb selecció autònoma 
dels camps a incloure i dels filtres a aplicar sobre aquests camps. 

- El sistema ha de permetre la integració d’eines d’email màrqueting que permeti realitzar campanyes 
segmentades de totes les adreces recollides a la base de dades CRM. 

- L’eina ha de ser usable a nivell de backoffice, i amable i senzilla d’ús per al client final. 
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CLÀUSULA 5. CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI 

 
5.1 Idioma: La interfície web per venda de localitats en català, castellà, anglès, italià, francès, alemany i rus. 
L’aplicació de taquilles ha d’estar disponible en català, castellà i anglès. 
 
5.2. Navegador: La interfície web ha de permetre la gestió amb qualsevol navegador del mercat: Internet 
explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, així com l’adaptació a qualsevol dispositiu (ha de ser 
responsive): PC’s, Smartphone, tablets... 
 
5.3 Unicitat de les dades: Tots els canals han de funcionar de forma integrada i sincronitzada amb accés per 
part de tots els usuaris a tota la informació en temps real. 
 
5.4 Vista de l’aforament: Tots els canals han de permetre la venda, simultàniament i des d’un únic pla de 
sala, d’entrades individuals, abonaments (fixes o flexibles) i paquets, amb accés als diferents preus, 
descomptes i preus promocionals que es defineixin. En el mateix pla, s’ha de veure la llegenda de preus per 
zona així com també el sumatori de les entrades seleccionades. 
 
5.5 Visualització 3D. El sistema ha de suportar la integració d’eines que permetin la visualització en 3D desde 
cada butaca de l’aforament. 
 
5.6 El sistema ha de poder suportar pics de venda i proporcionar un servei sense degradació en les èpoques 
de major activitat. 
 
5.7 Base de dades: El sistema ha de permetre l'emmagatzematge de les dades dels clients i abonats, així 
com la seva gestió i explotació a efectes estadístic i de màrqueting, tot permetent fer 
consultes amb selecció dels camps i els criteris de filtratge. 
Les dades seran propietat de la FGTL i així ha de constar en el moment que el client introdueixi les dades. 
El seu accés estarà limitat al personal autoritzat per la FGTL mitjançant la definició de permisos d’accés. La 
recollida de dades incorporarà tots els mecanismes de seguretat per tal de garantir la seva confidencialitat, 
la propietat per part de la FGTL i l’ús exclusiu per part del personal expressament autoritzat. 
En general, el sistema ha de permetre complir amb tots els requisits recollits, i que siguin d’aplicació, en la 
LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal), al comerç 
electrònic (Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico) i a la Llei 
de Cookies (22.2 de la Ley 34/2002). 
Igualment, haurà de preveure el correcte compliment dels requisits recollits i que siguin d’aplicació del 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció 
de les persones físiques en allò relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). 
 
5.8 Gestió de la informació: El sistema ha de facilitar a la FGTL la gestió i la presa de decisions mitjançant la 
possibilitat d'obtenir la informació necessària, en temps real i mitjançant la selecció i combinació de 
variables, de tot el procés. La proposta detallarà les funcionalitats i prestacions d'aquesta utilitat. 
En concret, ha de permetre: 
a) Crear consultes i informes amb autonomia per a escollir els camps a incloure i els criteris a aplicar per 
fer la selecció de registres i la possibilitat tant de visualització per pantalla com d’exportació a formats tipus 
excel, csv o similars de forma que permetin l’explotació i utilització de la informació. Tenir accés a 
informació de temporades passades.  
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b) Aportar solucions que permetin la segmentació dels clients de forma autònoma i usable. 
c) Exportar informes i consultes (per exemple en format .xls o .csv). 
d) Permetre l’exportació de dades a través d’una API a altres aplicacions. 
e) Permetre la importació de fitxers de dades procedents de fonts externes a la plataforma 
 
5.9 Control d’accessos: L’aplicació ha de permetre la gestió centralitzada dels accessos mitjançant els 
dispositius de control d’entrades de la FGTL. L’eina ha de permetre la visualització en temps real de 
l’ocupació i l’assistència final real l’actualització de les dades en temps real (entrades venudes o anul·lades 
d’última hora) i la incorporació al sistema d’entrades venudes amb altres sistemes. Ha de permetre veure 
el detall dels espectadors que han accedit a una funció en concret, amb un buscador dels assistents (per 
codi de barres, nom, localitat,...) així com també detall dels possibles errors en el control d’accés, ja sigui 
d’entrada al recinte com de sortida. Possibilitat de visualització per pantalla o CSV. 
 
5.10 Punts de venda i promotors externs: L’aplicació ha de permetre gestionar la feina dels punts de venda 
i els promotors externs amb les limitacions d’accions, esdeveniments i accés a dades pertinents en cada 
cas. 
 
5.11 Formació: L’adjudicatari es farà càrrec de la formació del personal de taquilles, d’administració i de 
gestió i de comunicació. Aquesta formació es farà a les dependències de la FGTL. També serà a càrrec de 
l’adjudicatari la formació necessària en cas de canvis, modificacions, ampliacions i actualitzacions del 
sistema. El licitador farà constar a la proposta el programa de formació. 
 
5.12 Impressió d’entrades: Les entrades, tant de taquilles com de print at home hauran de poder-se 
imprimir amb impressores làser. Les reimpressions es podran fer a través del codi de barres, l’identificador 
de compra o per seient. Les reimpressions podran ser parcials o total d’una compra 
 

CLÀUSULA 6. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - FUNCIONALITATS 

6.1 Aforaments. 
 

a) Sectorització per àrees, zones i localitats. 
b) Aforaments numerats, no numerats i mixtes (zones numerades i zones no numerades) 
c) Creació autònoma de recintes no numerats. 
d) Creació a demanda al sistema contractat de recintes numerats, sense límit d'espais a crear. 
e) Capacitat per reconfigurar espais, mitjançant ampliacions o reduccions de sala i/o aforament, tancament 
de zones, etc. configurada a temps real per a usuaris del sistema. 
f) Gestió de zones de forma autònoma. 
g) Selecció múltiple de butaques amb facilitat. 
h) Possibilitat de configurar els seients individualment o massivament amb la informació respecte a: Porta, 
boca, visibilitat, vídeo, foto, làmpada, visibilitat abocat, sobretitulat.... 
i) Les localitats han de tenir la possibilitat d’associar-hi la visibilitat 3D que té contractada la FGTL a 
l’empresa MMC. 
j) Els aforaments han de seguir la jerarquia dels esdeveniments de manera que en un moment donat es 
puguin fer modificacions a nivell de totes les funcions que pertanyin a una temporada, a un torn, a un títol 
o a una funció individual. 
k) S’ha de poder definir l’estat de cada una de les localitats (activa, inactiva, venda només a taquilla...)  
 



 
   

  

Plec de Prescripcions Tècniques Exp: TIQUETING 2018 
    

 

    

 

 
6.2 Esdeveniments 

 
Els esdeveniments segueixen la jerarquia descrita, i s’han de poder configurar i modificar individual o 
massivament segons els diferents criteris d’agrupació que tenim (temporada, torn i títol) 
 
Els esdeveniments tenen característiques com el dia i hora d’inici de la funció, la imatge, el període de 
venda (que ha de ser configurable segons el canal) el grup de tarifes, l’alliberació de reserves... 
 
Dels esdeveniments s’ha de poder: 
 
a) Categoritzar per gènere i per atributs personalitzables. 
b) Decidir (o poder programar) quan iniciar i tancar la venda d’un espectacle en funció del canal de venda, 
de manera que les dades per un canal puguin ser diferents que per un altre. L’inici i final ha de poder 
configurar-se tant en dies i hores absoluts com amb relatius al dia i hora de l’inici de l’espectacle. 
c) Fixar la data i hora a partir de les quals els esdeveniments seran visibles en els canals de venda (taquilla, 
internet, punts de venda...) així com també la data i hora que deixaran de ser visibles. 
d) Fixar, també en valor absolut o relatiu el moment en el qual les reserves es posen a la venda de manera 
automàtica. 
e) Permetre la venda de productes associats a l’espectacle, com programes de mà, copes de cava o tiquets 
de parking amb diferents tipus d’IVA. 
f) Fixar-ne els fees en funció del canal de venda i de l’espectacle tant amb un valor absolut com amb un 
percentatge. 
g) Modificar l’url de l’esdeveniment per a fer-lo més amigable. 
 
6.3 Venda d’entrades a taquilla 

 
La venda d’entrades a taquilla s’ha de fer a partir de l’aforament de vista única, tal com s’està treballant 
actualment. A l’aplicació de taquilla s’han de poder diferenciar clarament els diferents estats d’una localitat 
(venuda per entrades, ocupada per un abonament venuda com a paquet, reservada, lliure, bloquejada...). 
S’ha de poder veure clarament la localitat que s’està seleccionant en aquella venda. 
 
S’ha de poder vendre en una sola operació els diferents productes que tenim, i s’ha de poder assignar la 
venda de cada producte a un client diferent (que s’ha de poder beneficiar de les seves característiques i 
tarifes particulars). A la mateixa transacció, s’ha de poder vendre dues entrades conjuntament amb tarifes 
o descomptes diferents. 
 
S’han de poder comprar varies entrades a la mateixa vegada, ja sigui clicant-hi a sobre o arrastrant la 
selecció (per una selecció major d’entrades). 
 
En el cas que sigui un client nou, el sistema ha de ser capaç de permetre donar d’alta aquest client i assignar-
li el tipus de client, dins el procés de compra. També s’ha de donar la possibilitat de fer una venda sense 
associar-la a cap client. 
 
El pagament de la compra s’ha de poder fer amb totes les variants que existeixen actualment, i s’ha de 
poder cobrar tal com el client ens indiqui (per exemple, si el client vol pagar part de la compra amb una 
targeta de crèdit, una altra part amb una altra targeta i la resta en metàl·lic i/o amb un xec regal) 
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S’ha de poder enviar de manera automàtica el correu electrònic de la compra al client 
 
6.4 Venda d’entrades per punts de venda 

 
Els punts de venda han de poder vendre els productes pels quals se’ls hi doni permís, amb les tarifes 
específiques del punt, les formes de pagament permeses i les seves condicions específiques.  
 
Els punts de venda han de ser capaços de veure les seves vendes i reserves sense tenir accés a la resta de 
dades. En els casos en els que així ho determini la FGTL un punt de venda ha de ser capaç de veure totes 
les vendes relacionades amb una funció determinada i els clients implicats. 
Els punts de venda han de poder ser terminals operats per personal del punt de venda i punts de venda 
que siguin altres aplicacions de venda. En aquest segon cas el sistema ha de tenir una manera de comunicar 
aquestes aplicacions de venda amb temps real de manera que es treballi sempre amb un sol aforament, 
que és el del sistema de la FGTL. En aquest cas ens referim a canals de distribució com Ticketmaster o 
Atrápalo. 
 
 
S’ha de poder carregar comissions i fees específiques pels punts de venta. 
 
6.5 Venda d’entrades per la web 
 
Un usuari ha de ser capaç d’entrar a la web amb qualsevol navegador i fer una compra. En aquest cas, dins 
del procés de compra, l’usuari ha d’identificar-se, i en el cas que no tingui usuari ha de poder registrar-se. 
L’identificador únic de l’usuari de la web ha de ser la seva adreça de correu electrònic. 
 
La informació demanada a cada usuari ha de ser configurable des de l’aplicació, tant pel que fa a la visibilitat 
o no dels diferents camps en els diferents formats a través dels quals el client es pugui connectar 
(ordinador, smartphone) com pel que fa a l’obligatorietat dels camps. Serà necessari avisar a l’usuari dels 
seus drets sobre les seves dades, tant en el cas de vendes de la FGTL com d’altres promotors. En el cas dels 
promotors s’haurà d’informar a l’usuari que les dades també poden ser cedides al promotor. 
 
L’aplicació de venda per la web ha de tenir característiques semblants a la venda per taquilla pel que 
respecta a vista única de l’aforament (sense dividir la vista per sectors) i combinació de diferents productes 
i espectacles, encara que la informació que pot veure l’usuari de la web en aquest cas és només sobre si la 
butaca està lliure o ocupada. 
 
Per contra, la forma de pagament a la web sempre serà la de targeta de crèdit o el xec regal, podent-se 
combinar els dos tipus de pagament. 
 
L’aplicació estarà integrada amb les passarel·les de pagament amb les quals s’operi i ha de permetre 
realitzar la compra de les entrades i el seu cobrament a través de TPV virtual per a la venda per canals. 
 
El pagament es podrà realitzar mitjançant qualsevol targeta financera, nacional o internacional. 
 
El sistema ha de poder discriminar diversos TPV en funció del promotor dels espectacles. 
 
El cobrament mitjançant targeta ha de garantir que l’emissió de localitats no s’efectuï fins que l’import no 
hagi estat carregat en el compte del client. 
 
Un cop finalitzada la compra, el client rebrà un email de confirmació de la compra. 
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Les entrades adquirides per la web seran lliurades: 
a. En format pdf per ser imprès (sistema print at home). 
b. Al telèfon mòbil (amb codi llegible des dels dispositius de control d’accés). 
c. En format passbook per a dispositius Apple. 
 
També ha de permetre enviar entrades com a regal programant data I hora entrega I també la possibilitat 
d’incloure una dedicatòria 
 
Aquest canal també ha de permetre vendes a preu zero, és a dir, l’expedició d’invitacions que no passen ni 
pel TPV virtual ni pel xec regal. 
 
S’ha de permetre la venda de localitats assignades a una empresa venedora i una organitzadora diferents, 
amb els corresponents CIF’s. L’aplicació ha de permetre la creació de tantes empreses com sigui necessari. 
 
La web ha de ser personalitzable pel Liceu, permetent una imatge molt semblant a la que utilitza el propi 
Liceu en la seva pàgina web. En el cas que el Liceu canviï la seva imatge corporativa i/o la seva pàgina web, 
la part de l’aplicatiu proposat, haurà de poder-se canviar en conseqüència. 
 
El Liceu ha de poder fer canvis en el textos que es mostren a la pàgina de venda i en els missatges, tot en 
els idiomes corresponents (català, castellà, anglès, francès, italià, rus i alemany) 
 
El Liceu ha de tenir la possibilitat de fer la traçabilitat de la navegació dels visitants a la pàgina web amb un 
compte de Google analitycs o similar. 
 
6.6 Abonaments  

 
Els abonaments es defineixen com a un grup d’entrades que pertanyen a una temporada. Hi ha dos tipus 
d’abonaments, els fixes i els flexibles. 
 
6.6.1. Abonaments Fixes 

 
Els abonaments fixes es caracteritzen per estar definits pel teatre, i els seus titulars tenen la mateixa butaca 
per tots els esdeveniments assignats a aquest abonament 
 
Els abonaments fixes es renoven, automàticament, anualment, essent les seves formes de pagament la 
targeta de crèdit, la domiciliació bancaria (aquesta pot ser fraccionada) o l’emissió de la factura 
corresponent  i invitació. 
 
La renovació automàtica de l’abonament ha de tenir en compte tant la localitat com el torn de l’abonat, 
així com també la tarifa assignada i antiguitat 
 
Cada abonament té la seva antiguitat, el que permet aplicar tarifes més avantatjoses. Aquesta antiguitat és 
manté en diferents casos com és la renovació anual, canvi de localitat, canvi de torn, canvi de butaca, canvi 
a abonament flexible durant un temps i que torni a l’abonament de butaca fixa. 
 
El sistema ha de permetre l’automatització de les tarifes dels abonaments en funció de l’antiguitat i dels 
criteris marcats pel Liceu, permetent canviar la política de preus segons les necessitats del Teatre. 
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Per poder realitzar eficientment la renovació, el sistema ha de ser capaç de crear fitxers XML amb format 
SEPA de tal manera que es pugui enviar a l’entitat bancària pel cobrament dels rebuts generats durant la 
renovació. Així mateix el sistema ha de ser capaç de rebre la resposta de l’entitat bancària i marcar en el 
sistema tant els que no han tingut cap tipus com els que sí l’han tinguda. 
 
Igualment, el sistema ha de permetre la notificació automàtica de peticions de creació de noves targetes 
físiques d’abonament cada cop que hi hagi una nova alta via integració de la plataforma amb el proveïdor 
que el Liceu disposi que s’ha d’encarregar d’aquesta producció de targetes. 
 
 
6.6.2. Abonaments flexibles 

 
Aquests abonaments es caracteritzen perquè estan compostos per funcions que escullen els propis abonats 
tant en dies de les funcions com en les localitats per cada una de les funcions, que pot ser diferent. El teatre 
en aquest cas defineix uns paràmetres de tipus i número d’esdeveniments perquè una compra de localitats 
pugui ser considerada un abonament flexible. 
 
Aquests paquets d’entrades (abonaments flexibles) generen antiguitat igual que els abonaments de butaca 
fixa.  
Els abonaments flexibles es poden renovar anualment o canviar per abonaments de butaca fixa, mantenint 
l’antiguitat en ambdós casos. 
 
Igualment, el sistema ha de permetre la notificació automàtica de peticions de creació de noves targetes 
físiques d’abonament cada cop que hi hagi una nova alta via integració de la plataforma amb el proveïdor 
que el Liceu disposi que s’ha d’encarregar d’aquesta producció de targetes. 
 
 
6.6.3. Funcionalitats pròpies de la gestió d’abonaments 

 
- L’abonat ha de poder gestionar el seu abonament per internet, podent canviar de dia si no pot assistir, 

alliberar entrades, recuperar entrades si aquesta no s’ha venut o cedir l’entrada. 
 

- L’Alliberació de la localitat amb recompensa s’ha de configurar per cada tipologia de torn (temporada) 
quantes funcions de l’abonament i quan es poden posar a la venda perquè pugui ser adquirida per un 
altre usuari  i en el cas que aquestes localitats es venguin es recompensa l’abonat amb un % 
determinat pel Teatre. S’ha de poder configurar el percentatge que es retorna a l’abonat que ha posat 
la seva localitat a disposició del mercat en el cas de que es vengui, així com contemplar que l’abonat 
recuperi la seva localitat sempre que aquesta encara no s’hagi venut. L’abonat pot triar la devolució 
immediata (ingrés en compte corrent) o devolució futura (a descomptar de l’abonament de la 
temporada vinent). A més es comptabilitza el guany produït pel seient lliure al vendre’s la localitat per 
segona vegada. També s’envia de manera automàtica un email a l’abonat quan posa la seva entrada 
a la venda i quan es ven. 

 
- Servei de renúncia d’esdeveniment de l’abonament configurable, permetent retornar a l’abonat una 

sèrie de funcions del seu abonament durant un període definit i que compensi el 100% del valor de 
l’esdeveniment reduint el preu de l’abonament.  

- Imprimir una entrada d’un esdeveniment de l’abonament: En aquest cas el carnet d’abonament deixa 
de ser l’entrada vàlida per aquell esdeveniment i l’entrada impresa passa a ser la vàlida. 

- Ha de permetre cedir l’entrada. 
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- Canvi d’entrades entre sessions de diferents torns. L’abonat ha de poder canviar la localitat d’un 
esdeveniment del seu abonament per un altra localitat del mateix títol. En aquest cas l’abonat haurà 
de pagar la diferència en cas que la butaca destí sigui mes cara que la butaca d’origen. En cas d’igual 
o menor preu no hi haurà cap compensació econòmica 

- Càlcul del guany per canvi de localitat provocada quan un abonament canvia l’entrada d’una sessió 
per una altra més barata, entenent que el Teatre no retorna la diferència de preu. 

- El sistema també ha de permetre canviar entre sessions de diferents torns sense canvi de preu tot i 
que estiguin valorats amb un preu diferent 

- Canvi d’abonament: Durant el període definit pel Teatre, l’abonat ha de poder canviar el seu 
abonament per un altre sense perdre la seva antiguitat. 

- Baixa d’abonament: aquest és un altre dels tràmits que ha d’estar disponible per l’abonat des de la 
seva zona de gestió dels abonaments 

- Renovar abonament: aquest tràmit ha d’estar disponible per l’abonat des de la seva zona de gestió 
dels abonaments. 

- S’ha de poder canviar la titularitat de l’abonament, transferir l’abonament 
- Ha de permetre gestionar duplicats de targetes d’abonaments 
- Ha de permetre canviar la tarifa de un abonament sense haver d’anul.lar i tornar a vendre 

l’abonament 
- Ha de ser possible la gestió del pagament de més d’un abonament de titulars diferents per part d’un 

sol abonat 
- A més de les funcionalitats de la gestió de l’abonament referides, l’abonat ha de poder modificar ell 

mateix per internet qualsevol de les dades de contacte de la seva fitxa client que hagin sofert alguna 
variació. 

 
 
6.7 Paquets d’esdeveniments 
 
Els paquets son són grups d’esdeveniments que poden ser definits com: 
 

- Paquets tancats: Es un conjunt de localitats per diferents espectacles concrets. El client no pot escollir 
la composició del paquet. 

- Paquets oberts: en aquest cas el client pot escollir els esdeveniments dins d’un grup d’esdeveniments 
proposats. S’ha de poder definir en aquest cas el número d’esdeveniments mínim i màxim que s’han 
de comprar per considerar-ho dins el paquet. 

- Paquets mixtes: són paquets oberts però que tenen certs esdeveniments fixes. 
 
Amb la compra de paquets s’ha de poder: 
 

- Comprar entrades addicionals als paquets, al mateix preu o a un preu diferent segons ho marqui el 
Liceu. 

- Afegir despeses de gestió, per entrada o per paquet. 
- La definició de paquets ha de permetre fer condicions sobre grups d’esdeveniments, de manera que 

un paquet pot estar fet amb un o diversos esdeveniments d’un grup d’ells més un o diversos 
esdeveniments d’un altre grup. 

- Definir el canal i el període de venda per cada canal. 
- S’ha de poder “anar” a la compra del paquet directament amb una url concreta, que ha de poder 

definir el Teatre. 
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- Imprimir una sola entrada per tots els esdeveniments d’un paquet (tal com si fos un abonament) o 
imprimir una entrada diferent per cada entrada del paquet. 

- Integrar funcions de diferents temporades, en el mateix paquet. 
 
Un cop comprat el paquet, el client ha de poder fer les següents gestions: 
 

- Canvi de localitat: hem de tenir la possibilitat de definir el tipus de canvi de localitat que volem 
permetre, si per una altra localitat qualsevol del paquet (amb cobrament de diferencia en cas de que 
sigui d’un preu superior) o per una localitat de la mateixa àrea de preu, o del mateix títol. 

- Renovació: s’ha de poder renovar un paquet d’una temporada a l’altra com si fos un abonament 
flexible. 

 
6.8 Portal de l’usuari 
 
L’usuari registrat ha de disposar d’un espai on poder gestionar les seves entrades i abonaments. Des 
d’aquest punt l’usuari ha de poder gestionar les seves dades, consultar les seves compres, imprimir les 
seves entrades, i consultar el saldo i el codi dels seus xec regal. 
 
6.9 Venta d’Extres 
 
El programa ha de permetre la venda d’extres, ja sigui junt amb entrades concretes o a part. 
 
S’ha de poder configurar el sistema perquè durant el procés de venda d’entrades se suggereixi la venda 
d’alguns extres determinats associats a aquells esdeveniment o títol. 
 
Els extres han de tenir control d’stock i s’han de configurar per vendre en qualsevol dels canals i punts de 
venda del Teatre. 
 
Els extres també han de poder-se associar a una empresa (CIF) diferent en cada cas, així com un IVA 
diferent. 
 
Els extres han de disposar de control d’accés. 
 
La configuració de paquets amb extres també ha de ser una opció. 
 
Un cas especial d’extra  és el xec regal. 
 
Tarifa plana: paquet multiespectacle bescanviable per un número determinat de funcions. S’ha de poder 
definir el temps a partir del qual és bescanviable i s’ha de poder limitar a un ús màxim d’entrades per funció. 
 
6.9.1 Xec Regal 

 
El xec regal és una targeta amb un valor en euros per la compra de productes del Liceu, entrades o paquets. 
Aquest xec ha de tenir data de caducitat configurable per part del Liceu. Aquesta data de caducitat ha de 
poder ser relativa (al moment de la compra) o absoluta. 
 
Les compres es podran realitzar utilitzant un o diversos xecs regal juntament amb qualsevol altra forma de 
pagament que permeti el canal (targeta per la web o targeta i metàl·lic a taquilles). 
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El xec regal s’ha de poder comprar per qualsevol valor a taquilles i a la web s’ha de poder comprar per 
valors predeterminats. 
 
S’ha de poder generar una targeta a les taquilles que representi el xec regal amb un codi identificatiu que 
es pugui interpretar tant amb caràcters com amb codi de barres. 
 
Per a l’adquisició per Internet cal que es pugui imprimir un xec regal en format “print at home” específic. 
 
A l’àrea del client s’ha de poder consultar en tot moment el saldo restant del xec, i a la fitxa del client ha de 
constar aquesta compra i el saldo restant. 
 
El programa ha de tenir els llistats específics per tal de poder gestionar i fer un seguiment dels xec regal, 
així com una eina per buscar el propietari i l’històric d’un xec regal. 
 
6.10 Entrades (Formats i disseny) 
 
Les entrades han de poder tenir diversos formats: Taquilla (Entrada tradicional imprimible amb impressora 
laser), Print at home (Entrada que imprimeix el client en un Din A4), mòbil (per smartphones), passbook 
(iPhones). 
 
Cada format ha de ser activable i dissenyable individualment en funció de l’esdeveniment i de la funció. 
 
Els dissenys han de poder ser modificats pels propis usuaris del Teatre. 
 
Les entrades han de permetre imatges i textos, i presentar-se en funció de l’idioma escollit, tant pel que 
respecta al text com a la imatge (que podria contenir text). 
 
A les entrades s’ha de poder incloure un codi de barres en format EAN13 o Code 128 (longitud 13 o 14 
dígits) així com un codi QR si es desitja. 
 
Les mateixes característiques que per les entrades a esdeveniments han de poder tenir els resguards de 
les compres d’extres  (formats, canals...). 
 
6.11 Software de taquilles 

 
El programa que s’utilitza a taquilles o al backoffice ha de permetre les gestions que habitualment es fan 
amb les entrades: 
 

- Anul·lació d’entrades: l’operador ha de poder anul·lar la compra d’entrades, i en el cas de venda per 
TPV virtual, s’ha de poder fer la devolució de l’import a la mateixa targeta que s’ha utilitzat per fer el 
pagament. 

- També ha de permetre la’anul.lació massiva d’una funció 
- Possibilitat d’escollir si es retornen o no els fees en cas d’anul.lació. 
- Permeti escollir l’estat que es queda l’entrada que s’anul.la (disponible per taquilles o per tots els 

canals) 
- Canvi d’entrades: s’ha de permetre el canvi d’entrades sense haver d’anul·lar la venda i fer una nova 

venda. En cas de diferència de preu s’ha de poder facturar la diferencia en cas que la nova entrada 
sigui més cara o retornar o no en cas que sigui més barata. 
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- Regulació de compra: en cas necessari s’ha de poder modificar les dades d’una compra, com per 
exemple l’assignació a un client concret o el punt de venta pel que s’ha realitzat. El sistema ha de 
mantenir una traçabilitat sobre totes les transaccions, i sobretot sobre aquestes. 

- Reserva d’entrades: aquestes s’han de realitzar amb el mateix procediment que les compres, però a 
diferència de les compres les reserves no es paguen totalment, encara que han de tenir la possibilitat 
de cobrar-se parcialment. 

- Les reserves s’han de poder modificar sense necessitat d’anul·lar-se i tornar-se a crear. També han de 
poder tenir una data de caducitat, que alliberi les localitats en cas que no s’hagi fet cap pagament a 
compte. 

- Les reserves s’han de poder convertir o anul.ar en part o la seva totalitat. 
- En l’aforament (plànol) t’ha de mostral el historial de cada butaca al seleccionar la butaca en aquella 

funció. Des de allà també ha de permetre anar a la fitxa del client directament 
- El sistema ha de tenir maneres d’informar als interessats i als administradors (correus i llistats) de les 

dates de caducitat de les reserves. 
- Les reserves han de tenir un identificador perquè es puguin localitzar de manera senzilla. 
- El sistema t’ha d’avisar quan entres a una fitxa d’un abonat i aquest té rebuts retornats 
- S’ha de poder visualitzar l’estat dels rebuts (pagat, pendent, retornat) 

 
 
6.12 Tarifes i descomptes 
 
El sistema ha de permetre la creació d’un número il·limitat de tarifes i descomptes. Els descomptes han de 
poder ser valors concrets o percentatges sobre el valor de la tarifa. 
 
La gestió de les tarifes i descomptes ha de tenir les següents característiques: 
 

 Total autonomia per a la creació de les tarifes i descomptes. 

 Possibilitat de creació d’invitacions (tarifa zero o gratuïta) 

 Possibilitat de limitar a una quantitat mínima d’entrades l’aplicació d’una tarifa a una venda (tarifes 
per grups) 

 Possibilitat de limitar la quantitat màxima que un client pot comprar amb una tarifa, tan per 
espectacle com per títol. 

 Opció a afegir comissió de gestió o altres comissions en funció del canal i/o la forma de pagament i 
en funció de la tarifa i/o descompte. 

 Gestió autònoma amb configuració de període de validesa. 

 Gestió de compra mínima i màxima d’entrades per espectacle, tarifa i/o canal. 

 S’han de poder definir grups de tarifes i descomptes, de manera que categoritzant els espectacles 
es pugui assignar un grup de tarifes a diversos espectacles. 

 Permetre descomptes per percentatge o per valor absolut. 

 Descomptes per codis. Creació autònoma de codis, càrrega de codis externs en el sistema. 

 Descomptes per a tercers amb connexió automatitzada (Tr3sc o La Vanguardia, per exemple). 

 Descomptes associats a zones. 

 Les tarifes / descomptes s’han de poder utilitzar en funció de les característiques del client, de 
manera que segons el tipus de client es puguin utilitzar unes tarifes / descomptes o no. 

 Hi ha d’haver una funcionalitat per la carrega de tarifes massiva. Normalment aquesta funcionalitat 
s’utilitzaria en el moment de configurar la temporada on tenim molta diversitat de tarifes i grups de 
preus. Aquesta carrega s’ha de poder fer a partir d’un full d’Excel. 
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 Ha d’existir la possibilitat de fer una compra amb una tarifa especial per Internet, però que requereixi 
el pas per taquilla per verificar les condicions (presentació d’algun document, per exemple) i poder-
la imprimir. 

 S’han de poder crear tarifes especifiques per grups d’usuaris que es puguin aplicar a aquest després 
de la seva validació. 

 Possibilitat de creació de tarifes / descomptes aplicables a partir de codis promocionals que s’han 
d’introduir en el moment de la utilització. Aquest codis promocionals han de poder-se carregar al 
sistema de forma massiva (introducció de molt codis a través d’un fitxer csv, per exemple) o poden 
ser codis únics que es puguin utilitzar només un cert número de vegades. 

 Preus dinàmics, son modificacions a la tarifa en funció de l’ocupació de la zona per un espectacle, 
de manera que a mes ocupació més puja el preu de l’entrada. Els increments s’han de poder fer de 
forma absoluta o percentual, i s’han de poder definir tants trams d’ocupació per zona com es vulgui, 
cada un amb el seu increment corresponent. 

 Ha de permetre enviar entrades com a regal programant data i hora entrega, incloent una 
dedicatòria. 

 Possibilitat d’indicar si l’aplicació d’una tarifa implica que tingui o no un fee. 

 Permeti càrrega de tarifes d’abonaments i entrades de forma automatizada mitjançant fitxers 
 

 Possibilitat d’inserir Símbols i/o imatges en el disseny del tiquet (segons la tarifa) 
 

6.13 Formes de pagament 
 
Les formes de pagament que s’han d’acceptar son: 
 

- TPV Virtual: actualment el Liceu treballa amb la seva passarel·la de pagament amb el TPV de Sermepa, 
però el sistema ha de poder configurar-se per altres TPV. 

         També ha de permetre la creació de diferents TPV pel cobrament de diferents espectacles i/o extres. 
- Domiciliació bancària: les dades bancàries han de poder figurar a la fitxa del client per tal de poder fer 

cobraments puntuals o massius com les renovacions d’abonaments, de manera que el sistema sigui 
capaç d’utilitzar aquestes dades per preparar els fitxers que s’han d’enviar a les entitats bancàries. 

- Xec regal: Ja comentat en el seu propi apartat 
- Paypal: El sistema ha de permetre aquesta passarel·la de pagament. 
- Efectiu. 
- Datafons (targetes de crèdit i dèbit) 
- Tarifa plana 
- Pagament condicionat a l’emissió de la factura corresponent. 

 
Les formes de pagament també han de permetre el càrrec d’una comissió per la seva utilització, ja sigui 
amb valor absolut o relatiu. 
 
 
6.14 CRM 

 
Degut a que el Liceu no disposa actualment d’una eina especifica de CRM, el sistema de tiqueting ens ha 
de permetre fer segmentacions en funció dels comportaments i les dades de que disposem dels nostres 
clients.  
 
La base de dades de clients i tot el seu contingut serà propietat del Gran Teatre del Liceu. 
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Dins la fitxa d’un client s’han de reflectir totes les dades de compra i assistència, així com les dades 
personals del client i les que decideixi el Liceu que son d’interès, es adir, hi ha d’haver la possibilitat d’afegir 
camps no previstos en un principi. 
 
La fitxa del client ha de recollir tant les dades relatives a la temporada en curs com l’històric d’aquell client 
amb totes les operacions i moviments realitzats en temporades passades. 
 
El sistema ha d’estar integrat amb Mailchimp, que es l’eina de mailing que utilitza el Liceu. Aquesta 
integració ha de permetre exportar els resultats de les segmentacions fetes al sistema, donar de baixa 
d’enviaments als usuaris que així ho demanin a Mailchimp desmarcant la casella de consentiment pertinent 
i visualitzar el rating, els clics i altres estadístiques dins de la fitxa del client dins el propi sistema. 
 
Els clients han de poder ser classificats i etiquetats amb múltiples valors, permetent així, no només 
segmentacions per fer mailings sinó també per utilitzar en funcionalitats com permisos per utilitzar 
determinats tipus de tarifes i descomptes. 
 
El formulari de registre ha de ser totalment personalitzable pel Liceu, determinant camps opcionals i camps 
obligatoris. També s’ha de permetre el registre amb les credencials de Facebook. 
 
Al finalitzar una compra el sistema hauria de permetre, de forma fàcil per al client, la comunicació a les 
xarxes socials (Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn) o a sistemes de missatgeria (Whatsapp, correu 
electrònic) de la seva compra. Aquests missatges han de ser preconfigurables pel Liceu (textos i imatges). 
 
Igualment, el sistema haurà de permetre la configuració i enviament automàtic de missatges informatius 
i/o d’agraïment un cop finalitzada l’operació de compra. 
 
El textos relacionats amb la llei Llei de protecció de dades han de poder ser creats pel Liceu. 
 
Ha d’existir la possibilitat d’importar dades d’un sistema extern, com pot ser genèricament d’un fitxer csv. 
 
És necessària l’existència d’una manera de comunicar les dades de la base de dades a altres sistemes com 
poden ser un sistema de CRM extern o un sistema de BI. 
 
6.15 Llistats i informes 

 
El sistema ha de proporcionar tota la informació que el teatre necessita d’una manera pràctica i senzilla. 
Tots els llistats han de poder sortir en pantalla, en format imprimible i en format excel o csv. 
 
Els llistats han de proporcionar la informació desglossada o agrupada per espectacle, dia de venda, canal 
de venda, forma de pagament, grup de clients i origen de la venda (és molt important saber si la quantitat 
prové de la compra d’entrades o de la part proporcional d’un abonament). 
 
Els llistats han de poder ser assignats per a la seva utilització a perfils i usuaris diferents, i també la 
informació que en podran veure aquests usuaris ha de ser configurable. Per exemple, un usuari que treballa 
amb un determinat tipus d’espectacle només podrà veure la informació de venda i/o de clients d’aquests 
espectacles. 
 
S’han de poder obtenir llistats de: 
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a) Abonaments i abonats. 
 
- Seleccionables per temporades i torns, incloent l’històric de temporades passades 
- Filtrables pel tipus d’abonament, l’estat de pagament de l’abonament i l’origen dels abonaments (nous, 
renovats o renovats amb canvis) 
- Filtrables per camps identificatius de l’abonament com la zona, la tarifa o els descomptes aplicats. 
- Amb possibilitat d’identificar els abonaments alliberats i els motius de l’alliberació. 
- Amb filtres de rangs temporals que permetin la selecció per data de creació o de baixa dels abonaments.  
- Els llistats han de permetre incloure tots els camps relacionats amb el client (nom i cognoms, email, adreça 
postal, telèfons, sexe, edat, idioma de comunicació, número de compte...) i amb el seu abonament (data 
de creació, zona, porta i butaca, tarifa de compra, descomptes, forma de pagament...) 
- Llistats de localitats alliberades, amb possibilitat de saber si aquestes localitats s’han revenut o resten 
lliures, i del tipus de devolució que generen per a l’abonat.  
 

b) Vendes d’abonaments; vendes d’entrades fora d’abonament i vendes totals tenint en compte els 
abonaments i les entrades fora d’abonament 

c)  
- Possibilitat d’obtenir el detall de totes les operacions realitzades (compres, anul·lacions, canvis de 

dia, reimpressions d’entrades, alliberaments...). 
- Capacitat d’obtenir llistats resums d’operacions agregades per espectacles i funcions. 
- Filtres de selecció temporal de les operacions: per dates, temporades (incloent l’històric de 

temporades anteriors), espectacles o funcions. 
- Possibilitat de filtrar per l’estat de la venda (tots els moviments, operacions de cancel·lació 

d’entrades, entrades vigents). 
- Filtres per tarifes, descomptes, formes de pagament o segments de clients, canal de venda... 
- Identificació del nombre de reserves existents per cada funció i de l’import compromès. 
- Quantificació dels guanys derivats del canvi de localitats, de l’alliberament de butaques i de 

l’increment de preus per preu dinàmic. 
- Capacitat de calcular ingressos amb i sense despeses de gestió. 
- Capacitat de calcular la base imposable, d’acord amb el tipus d’IVA vigent en cada moment, dels 

ingressos per cadascun dels seus components: venda d’entrades, despeses de gestió, descomptes i 
guanys per canvis de localitat, alliberament i preus dinàmics. 

- Llistat de vendes no finalitzades 
- Llistat de vendes per usuari 

 
d) Tancament de caixa  
e) Llistat de venda d’extres. 
f) Xecs regals. 
g) Llistat de reserves. 
h) Llistat de vendes de paquets. 
i) Llistat de targetes regal i moneder. 
j) Llistats de control d’assistència a les funcions. 
k) Llistats de funcions alliberades. En aquest llistat  ha de sortir el número de compte de l’abonat 
l) Llistats de clients (registres únics, independentment del nombre d’operacions associades a aquests 

registres). Filtrables pels camps relacionats amb: 
 

- Les seves dades personals i de contacte (sexe, edat, adreça, CP, país, idioma, acceptació de rebre 
comunicacions, correu electrònic...) 
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- El seu comportament de compra: compra d’abonaments, d’entrades fora d’abonament, selecció per 
temporades, títols o funcions concretes, compra d’extres, selecció per nombre d’entrades o imports 
de compra, canals de venda, tarifes i descomptes, selecció per dates d’operació... 

- Possibilitat de combinació múltiple dels diferents criteris de segmentació: tots els camps seleccionats, 
alguns dels camps seleccionats, combinacions I, O, NO. 

 
6.16 Usuaris de l’aplicació 

 
El teatre té molts usuaris diferents, amb diferents perfils, pel que el sistema ha de permetre la creació de 
diferents perfil d’usuari on els permisos es puguin donar tant a nivell de funcionalitats com a nivell de dades. 
 
És a dir, s’ha de poder definir quines accions ha de poder fer un usuari (venda, reserva, consulta....) i sobre 
quins elements ha de poder-ho fer (uns espectacles en concret o un grup d’usuaris). 
 
En cas que un usuari no recordi el mot de pas l’ha de poder recuperar autònomament amb la funció de 
“recuperar mot de pas” que ha d’estar a la pàgina de validació d’usuari. 
 
Els usuaris i els seus mots de pas han de poder tenir dates de caducitat. 
 
 
6.17 Control d’accessos 
 
L’aplicació ha de permetre la gestió centralitzada dels accessos del públic als esdeveniments, tan amb els 
equips estàtics del Liceu (Actualment Gunnebo + Digitek) com amb lectors mòbils com les PDA o els 
smartphones. 
 
El sistema ha de facilitar la informació en temps real de les lectures realitzades pels torns i ser capaç de 
mostrar gràficament l’assistència de públic, de tal manera que en qualsevol moment es pugui veure a 
simple vista quines localitats estan lliures i quines ocupades. 
 
El sistema ha de permetre també la introducció de codis “externs” pel control d’esdeveniments que també 
disposen de codis propis. 
 
El sistema ha de poder funcionar en mode “off-line”, de manera que la caiguda de la connexió amb Internet 
no representi la fallada total del sistema. 
 
 
6.18 Entorn de proves 
 
És important que el sistema disposi d’un entorn de test on es facin les proves dels nous desenvolupaments 
i es puguin provar noves funcionalitats o simplement funcionalitats no utilitzades habitualment i que es 
volen provar. 
 
Aquest entorn ha de poder-se carregar en qualsevol moment amb una còpia de les dades reals de 
producció. 
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CLAÙSULA 7.  MANTENIMENT, SUPORT I ATENCIÓ A INCIDÈNCIES 

7.1 Manteniment i actualitzacions 
 

El manteniment i les actualitzacions del sistema es realitzaran sense aturades del servei. En cas contrari, 
hauran de notificar-se prèviament al Liceu i realitzar-se en horaris no comercials o en períodes de baixa 
activitat sempre que sigui possible. 
 
7.2 Definicions 

En el present document, el terme “disponibilitat del servei” s’aplica al percentatge de temps sobre un mes 
concret (entenent mesos naturals i dies de 24 hores) en què el servei de venda de localitats ha estat 
disponible per a l’accés per terceres parts, segons mesures realitzades. S’entén que el servei està disponible 
si les següents condicions es compleixen al mateix temps:  

a) És possible realitzar una transacció de compra d’abonaments/paquets/entrades al sistema;  

b) Les landingpages albergades als sistemes del servei són accessibles a terceres parts;  

El terme “disponibilitat de les dades” es refereix a la garantia de disposar d’almenys una còpia de seguretat 
diària de les dades dels clients amb una antiguitat no superior als 14 dies comptats a partir del dia actual. 
En termes generals s’intentarà disposar d’almenys una còpia diària dels últims 21 dies naturals comptats a 
partir del dia actual.  

El terme “esborrat accidental de dades” es refereix a l’ocurrència d’un esdeveniment que ocasioni una 
pèrdua parcial o completa de les dades dels usuaris del servei.  

El terme “quota mensual” es refereix exclusivament a l’import de la quota pagada per la FGTL per mes pel 
servei.  

Els termes “tall de servei” o “indisponibilitat del servei” corresponen a una instància en la qual els serveis 
objecte de garantia no responen a una petició del sistema de supervisió durant un període continuat de 
com a mínim 15 minuts.  

El terme “pèrdua de dades” correspon a la impossibilitat de recuperar una còpia de les dades del client 
amb una antiguitat no superior als 14 dies en cas “d’esborrat accidental de les dades” actuals dels usuaris.  

 
7.3 Disponibilitat del servei  

Per al càlcul del temps de disponibilitat de servei s’exclouran aquells períodes de temps compresos en 
tasques de manteniment programat.  

7.3.1 Objectiu:  

L’objectiu es aconseguir un nivell de disponibilitat del servei el més proper possible al100% i aconseguir 
una disponibilitat de les dades del 100%.  
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Es demana al proveïdor del servei una disponibilitat del servei del 99,95%. Es tindran en compte les dades 
següents:  

- Període de mesurament: mensual  

- Paràmetre de mesurament: % de disponibilitat dels serveis  

- Valor objectiu: >= 99,95 %  

Taula de Nivell de servei i compensació:  

NIVELL DE SERVEI COMPENSACIÓ*  

> = 99,95%    No aplicable  

99,00% – 99,95 %   5 % de la quota  

95,00% – 99,00%   30% de la quota  

< 95,00%    60% de la quota  

* Sobre la quota mensual del servei  

La indisponibilitat del servei causada per un dels següents casos queda fora d’aquesta garantia:  

- Manteniments programats.  

- En cas que l’incident sigui causat per un problema en les aplicacions pròpies de la FGTL.  

7.4 Temps de Resposta davant Incidents  

Es considera un incident aquell que implica una interrupció o degradació del servei ofert per la plataforma. 
El proveïdor ha de garantir la resolució d’incidents 24 hores al dia, 365 dies a l’any. En rebre l’incident del 
sistema de monitorització, el proveïdor revisarà el problema, diagnosticarà la causa si la seva naturalesa ho 
permet i si és possible restaurarà el servei.  

Objectiu de nivell de servei: el temps en que el proveïdor començarà a realitzar el diagnòstic de l’incident; 
aquest dependrà del nivell de criticitat de l’incident.  

Els incidents es cataloguen en 3 nivell de criticitat:  

• Nivell 1:  

- Plataforma: incidents que suposen una pèrdua total del servei o una degradació greu; es considera una 
degradació greu de servei, per als elements en clústers de disponibilitat, la pèrdua de servei del 50% o més 
dels nodes participants del clúster.  

- Software: incidents que suposen pèrdua total del servei o degradació greu, acusat per errors (bugs) del 
software.  

• Nivell 2:  
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- Plataforma: incidents que suposen una degradació de servei inferior al 50% de la potència total, 
considerant-‐se per a això la pèrdua de servei en un número de nodes inferior al 50% per a un grup de 
servei en clúster dins de la plataforma, excloent-se les plataformes de preproducció quan aquestes no estan 
en arquitectures redundades d’alta disponibilitat.  

- Software: incidents deguts a un ús correcte de l’aplicació, segons les polítiques d’ús, i que suposen una 
degradació greu del servei.  

• Nivell 3:  

- Són tots aquells incidents que no entren en les classificacions anteriors, així com els sistemes de 
preproducció, proves i desenvolupament, quan aquests no han sigut implementats en alta disponibilitat i 
tractats, a efectes de SLA, com equips de missió crítica.  

A efectes de suport 24 x 7, s’atendran només incidències de nivell 1 i 2.  

Els temps de resposta i el diagnosi de l’incident s’hauran de fer segons els criteris següents i en funció del 
nivell de l’incident. 

  Temps de resposta    Diagnosi 

Nivell 1:  Inferior a 10 minuts     Primer diagnòstic en màxim de 90 minuts  

Nivell 2:  90 minuts o menys en horari laboral  180 minuts o menys fora d’horari laboral  

Nivell 3: 180 minuts o menys en horari laboral  No assistència fora d’horari laboral  

Si el proveïdor no aconseguís assolir l’objectiu anterior, FGTL podrà reclamar una compensació segons 
l’establert a la taula següent:  

- Període de mesurament: Mensual  

- Paràmetre de mesurament: % de disponibilitat dels serveis  

- Valor objectiu: >= 90,00 %  

Taula de Nivell de servei i compensació:  

NIVELL DE SERVEI COMPENSACIÓ*  

> = 90,00%   No aplicable  

80,00% – 90,00% 10%  

70,00% – 80,00% 20%  

< 70,00%  30%  

* Sobre la quota mensual del servei  
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CLAÙSULA 8. GESTIÓ INCIDÈNCIES EN EL SERVEI I PENALITZACIONS 

 
Es considerarà incidència quan una determinada funcionalitat o nou desenvolupament no funcioni de la 
forma correcte. En el moment en que es produeixi una incidència la FGTL obrirà un ticket exposant la 
problemàtica per tal de procedir a la seva resolució per part de l’empresa adjudicatària. Les incidències es 
classificaran segons la seva gravetat: 
 

1. Gravetat alta. Incidències relacionades amb la venda d’entrades. 
2. Gravetat mitja. Incidències relacionades amb la gestió de tasques de back office. 
3. Gravetat mitja-baixa. Incidències relacionades amb la generació de llistats. 

 
En tots casos, un cop obert el ticket l’empresa adjudicatària haurà de donar una 1ª resposta en un màxim 
de 20 i la resolució de la incidència haurà de ser, des del moment en que s’hagi obert el ticket de: 
 

1. Gravetat alta. Màxim 60 minuts. 
2. Gravetat mitja. Entre 3 i 6 hores.. 
3. Gravetat mitja-baixa. Màxim 12 hores. 

 
En el cas de no complir aquests períodes de temps per la resolució, es considerarà incidència no resolta en 
temps i per tant serà susceptible de penalització.  
 
Les penalitzacions s’aplicaran en base a:  
 

1 incidència no resolta en temps 5% descompte sobre la factura d’aquell mes 
2 incidències no resoltes en temps 10% descompte sobre la factura d’aquell mes 
3 incidències no resoltes en temps 15% descompte sobre la factura d’aquell mes 
A partir de 10 incidències no resoltes en temps, acumulades 
a la mateixa temporada 

FGTL es reserva el dret de rescindir el contracte 

 

CLÀUSULA 9. BOSSA D’HORES DESENVOLUPAMENTS 

Bossa d’hores ordinàries : 

 

El nombre d'hores destinades a les prestacions de desenvolupaments de l’eina a requeriment del Liceu es 

fixen en 10 hores mensuals durant tota la durada del contracte. En cas de no consumir la bossa d'hores 

mensuals, aquestes s'acumularan a la bossa d’hores del mes següent. 

 

Bossa d’hores extraordinàries. 

 

En cas d’exhaurir aquesta previsió, s’utilitzarà la bossa d’hores extraordinàries, que es pagaran al preu/hora 

que el licitador hagi ofert en la proposta econòmica annex 3 del PCP.  La bossa d’hores extraordinàries 

s’estima en un màxim 100 hores anuals. 
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Els desenvolupaments que s’executin durant la vigència del contracte es consideraran com a confidencials, 
i no poden ser objecte, ni totalment ni parcialment, de publicació, còpia, utilització, cessió o venda a tercers. 
Per tant, l ‘adjudicatari haurà de guardar secret respecte  els desenvolupaments relacionats amb l’objecte 
del contracte. El deure de confidencialitat subsisteix durant els cinc (5) anys següents a l’extinció del 
contracte.  
 


