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1. OBJECTE 

L'objecte del present plec és establir les condicions del contracte per a realitzar la renovació de tres 

línies de polispasts i la dotació de tres noves línies de polispasts en els dos primers terços del sostre 

del box inferior jardí amb el mateix sistema d’ancoratge que es va utilitzar per a les dues línies que 

estan en servei en el tercer terç del box. Així mateix s’instal·laran les tres línies recuperades del box 

inferior jardí al box inferior de rere escena. 

 

2. UBICACIÓ 

El projecte es desenvoluparà en les instal·lacions del Gran Teatre del Liceu (en endavant GTL)  al 

carrer La Rambla, número 51-59, planta -5, de (08002) Barcelona.  

Coordenades UTM    X = 431005.331 Y = 4581510.470 

 

3. ABAST DEL PROJECTE 

L’objectiu del projecte és ampliar i renovar les línies de polispasts del primer i segon terç del box inferior 

jardí amb sis línies de tres motors de 500 Kg amb translació i alimentades mitjançant carril electrificat. 

Les tres línies instal·lades en el box inferior jardí que cal renovar també són de tres motors de 500 Kg 

cada una però tenen la maniobra per cable que es replega en bagues, és per això que es renoven per 

línies de polispasts amb la maniobra sense fils i característiques similars a les dos línies existents al 

tercer terç del box, de manera que al sostre del box inferior jardí ja no penjaran més bagues de cable 

i tots els polispasts instal·lats és controlaran amb el mateix comandament.  

Els treballs a realitzar és divideixen en dos zones del teatre, el box inferior jardí i el box inferior rere 

escena. 

 

3.1. Box Inferior Jardí 

A la primera fase s’ha de dur a terme el desmuntatge de tres barres de rul·lo i de tres línies de 

polispasts.  

Cada línia de polispast engloba una estructura d’acer IPE 180 de 17m. aprox., tres polispasts amb 

sistema de translació, carril electrificat d’alimentació i tres carrils amb patins cablejats per a portar la 

senyal de maniobra al receptor de radiofreqüència. Les estructures de les barres de rul·lo i les línies 

de polispasts van agafades amb grapes a platines soldades a l’estructura del edifici. 

La segona fase consistirà en el muntatge de tota l’estructura, subministrament i posada en marxa dels 

equips elevadors. Els equips existents al tercer terç aniran amb el mateix control sense fils que la resta 

dels equips instal·lats. 
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En el sostre del box inferior jardí originalment es va instal·lar un sistema d’elevació per al muntatge i 

desmuntatge d’escenografies, consistent en tres rul·los de 500 Kg a cada un dels dos primers terços 

delimitats per les dues encavallades paral·leles a boca i dos més en el tercer terç. Tres de les plaques 

de suport estan connectades a l’estructura de l’edifici, soldades a l’ala inferior de les bigues 

perpendiculars a les encavallades. Les altres plaques de suport estan aferrades a una parella de perfils 

en U perpendiculars entre les bigues, excepte la placa més pròxima al fossat d’escena que està 

ancorada directament al forjat. 

La solució tècnica utilitzada en el darrer terç en que es connecten dos plaques amb una HEB 100, que 

a la seva vegada suporta dues línies de polispasts, és bona. La instal·lació del nou sistema en els 

altres dos terços ha de ser similar, agrupant tres plaques amb una HEB 100 ben anivellada que doni 

suport a les tres bigues que fan de guia de les noves línies de polispasts, permetent així situar les tres 

línies de cada terç on millor convingui.  

El present plec no entra en consideració del tipus de grapa o fixació de les HEB 100 o de la biga de 

cada línia ni de la pròpia biga carrilera que s’estableix a criteri de l’instal·lador dels polispasts, un cop 

consensuat amb la propietat, per bé que reconeix que el que s’ha fet en el tercer terç del box és 

correcte. 

 

3.2. Box Inferior rere escena 

El sostre del box inferior de rere escena no ha disposat mai de cap element d’elevació de càrregues 

per al muntatge o desmuntatge d’escenografies, tot i que l’estructura d’origen preveu la instal·lació d’un 

pont grua que pugui córrer pel reforç o ampliació inferior en T de dos dels perfils perpendiculars a boca 

recolzats sobre les dues encavallades paral·leles. Aquests reforços inferiors delimiten la posició més 

alta per a qualsevol element. 

Les bigues del sostre del box inferior de rere escena no tenen cap placa de suport per a penjar-hi res, 

totes elles estan recobertes de “vermiculita” projectada i disposen d’unes safates de planxa 

galvanitzada a la part inferior per a protegir el box de polsim o despreniments. Les bigues primera, 

segona, quarta, cinquena, sisena i setena queden seixanta centímetres per sobre del pla definit per 

l’ala de la T invertida de reforç de la tercera i de la vuitena, de manera que qualsevol element de suport 

fixat a les bigues altes ha de salvar el desnivell.  

Els treballs en aquesta zona consisteixen en reinstal·lar les tres línies velles desmuntades del box 

inferior jardí segons projecte executiu, Annex 1 d’aquest plec, on es determina com s’ha de procedir 

per a soldar a l’estructura de l’edifici, com restaurar la protecció al foc i com han de ser aquests 

elements de suspensió de les plaques de fixació de les línies que cal tornar a instal·lar. 

La línia d’alimentació dels carrils electrificats no és objecte de la present licitació.  
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4. CARACTERÍSTIQUES  

 
4.1. Polispasts  

POLISPASTS   

Unitats 18 

Càrrega puntual màxima a elevar per unitat 500 Kg. 

Polispast Verlinde 

Tipus VR12 508 b3F  

Recorregut d'elevació 10 m. 

Velocitat d'elevació normal/lenta 8/2 m/mto. 

Velocitat situació polispast (variador de freqüència en situació carro) 20/5 m/mto. 

Potència motor elevador càrrega 1,8 kW. 

Potència situació motor polispasts 0,3 kW. 

Protecció motors /aïllament IP-55 / Clase F 

Tensió línia elèctrica  380 V.  50 Hz. 

Tensió de seguretat per maniobra amb botonera de emergència  48 V. 

Pes aproximat 80 Kg. 

 
 
EQUIPAMENT DE SERIE 
 

 Comandament sense fils 

 Motors d'elevació amb 2 velocitats, relació 1:6 amb sonda tèrmica incorporada 
antiescalfament excessiu 

 Fre de disc de corrent continua, autoregulable sense manteniment, en elevació 

 Cadena d'acer galvanitzada 

 Doble final de cursa en elevació, de servei i seguretat 

 Limitador de càrrega per embragatge limitador de parell 

 Doble velocitat i final de cursa en tots els moviments 

 Ganxo amb llengüeta de seguretat 

 Variador de velocitat en translació de carro 

 Motors tropicalitzats en elevació i translació carro 

 Placa d’identificació  

 
 
CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS DE SEGURETAT 
 

 Final de cursa de servei en elevació per lleva 2 posicions 

 Doble fre en elevació. Servei i seguretat 

 Final de cursa en polispasts extrems 

 Cèl·lules antixocs entre polispasts 

 Flash LED per a senyalitzar l'activació elèctrica 

 3 botoneres auxiliars de comandament endollables en cas d'emergència, amb parada 
d'emergència 

 Grup de treball M6 (aquest polispast, mida, carcassa, cadena, reductor, fre, etc., té les 
mateixes característiques i és apte per a 1000 Kg. en grup M5, seria tipo VR12 1008 B2f). 
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4.2. Carrils 

 

CARRILS   

Unitats 6 

Longitud  17 m. 

Fletxa màxima  1/1000 Llum 

 

 

Formats per perfils d'acer laminat en calent. Acoblament en obra mitjançant soldadura i grapes de 

connexions a bigues transversals. Topes metàl·lics als extrems. 

Pintat mitjançant una capa d'imprimació i una altra d'acabat desprès d'una neteja manual. 

 
4.3. Línies d’alimentació 

 

LINIES D'ALIMENTACIÓ   

Unitats 6 

Longitud 17 m. 

Perfil 40 A. 

Temperatura de treball -30ºC + 60ºC 

 
 

Tipus blindat, format per un conductor rígid on van col·locats a la part interior els 4 conductors de coure. 

 
4.4. Comandament sense fils 

 

RADIOCONTROL   

Marca IKUSI 

Unitats 24 

 
 

Comandament sense fils, inclòs un emissor i 24 receptors amb botonera mòbil dotada amb aturada 

d’emergència i clau ON/OFF que actua sobre un contactor general d'entrada.  

Cada un dels polispast disposarà d'un interruptor d'activació en el comandament i un indicador de 

marxa. 

Harting de connexió ràpida del receptor en cada polispast. 
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5. CONDICIONS GENERALS 

L’activitat d'aquest projecte es desenvoluparà 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 del 

Consorci del Gran Teatre del Liceu, en endavant CGTL, per a la coordinació i supervisió de les 

activitats. 

La instal·lació ha de complir amb la normativa BGV D8+. 

Les empreses que vulguin presentar oferta poden realitzar una visita tècnica a les instal·lacions de la 

maquinària escènica del CGTL. Per a concertar la visita hauran de sol·licitar-la a través de l’adreça de 

correu electrònic contractació@liceubarcelona.cat.  

El horari de treball serà de 7:00 a 17:00 de dilluns a divendres del 30/07/2018 al 24/08/2018 i de 8:00 

a 17:00 a partir del 27/08/2018. 

 

6. TERMINI DE LLIURAMENT 

El termini d’execució s’estableix entre el 30 de juliol de 2018 i el 15 de setembre de 2018 i  ha d’estar 

completament finalitzada el 15 de setembre de 2018. 

 

7. ALTRES PRESTACIONS 

L’empresa adjudicatària no podrà al·legar la falta de personal com a justificació de la suspensió o retràs 

dels serveis contractats, disposant en tot moment dels mitjans necessaris per a la seva execució, sense 

cap repercussió sobre el cost del contracte. 

 A la finalització dels treballs l’adjudicatari haurà de signar un document de finalització d’obra i lliurar 

tota la documentació relativa al projecte (plànols, característiques tècniques dels equips, manual d’ús, 

manual de manteniment, etc.). 

 

7.1. Accessos i entrades-sortides de materials 

L’adjudicatari s’ajustarà en tot moment a les normes internes del CGTL que regulen la logística, el 

transport, la càrrega, descàrrega i les entrades i sortides de materials a l’edifici i en els magatzems. 

 

7.2. Eines i equips per a la realització del Servei 

L'adjudicatari aportarà tots els recursos materials, equips i eines necessàries per a dur a terme les 

tasques objecte d’aquesta licitació.  

mailto:contractació@liceubarcelona.cat
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Dins dels equips necessaris per a la realització del servei trobem elements portàtils d'ús manual, 

elements de taller d'ús fix, mitjans de transport, elements d'elevació i tot tipus d'instruments de mesura 

i control.  

 

7.3. Gestió ambiental i energètica. Normes internes. 

L’adjudicatari es responsabilitzarà de la conservació i neteja de les instal·lacions on desenvolupin les 

tasques objecte del contracte, així com de l’evacuació dels residus generats durant els treballs. Els 

residus s’han d’evacuar a llocs o instal·lacions adequades, segons la normativa vigent, i seguint els 

processos establerts pel CGTL. En cas de gestionar els residus fora de les nostres instal·lacions serà 

necessari fer-ho amb gestors i transportistes autoritzats i aportar al CGTL el Certificat de Gestió del 

residu.  

L’adjudicatari complirà amb les normes generals en matèria ambiental i energètica i, en particular, amb 

tots els procediments i protocols establerts en el Sistema de Gestió Ambiental i Energètic (SGAiE) del 

teatre, basats en les ISO 14001 / EMAS i ISO 50001. 

 

7.4. Pla de Seguretat i Prevenció Riscos Laborals. Normes internes. 

És responsabilitat de l’adjudicatari garantir que totes les activitats s’ajustin a la normativa vigent en 

matèria de Prevenció, Higiene i Seguretat en el Treball i als corresponents reglaments i disposicions 

legals. 

L’adjudicatari complirà amb la legislació general en matèria de seguretat i prevenció de riscos laborals 

i, en particular, amb les normes internes del teatre i els seus procediments. 

La documentació de PRL està gestionada per un servei de prevenció aliè al teatre, com a empresa 

col·laboradora en la gestió documental de les obligacions de Coordinació d´Activitats Empresarials, per 

tal de donar compliment al RD 171/2004 de 30 de gener, en el qual es desenvolupa l’article 24 de la 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Aquesta empresa fa d’intermediària 

entre el GTL i cadascuna de les empreses externes que accedeixen a les instal·lacions del teatre i 

realitza la gestió documental amb el suport d´una plataforma  informàtica i sobre la base dels protocols 

establerts pel GTL. 

És responsabilitat de l’adjudicatari garantir que totes les activitats s’ajustin a l’Avaluació de riscos de 

l’edifici i instal·lacions del GTL. 

L’adjudicatari disposarà de l´Avaluació de riscos de l’edifici i instal·lacions del GTL, normes de 

coordinació d’activitats empresarials i resta de procediments de seguretat del teatre. 

L´adjudicatari es compromet a lliurar a  l’empresa que gestioni la prevenció de riscos laborals del GTL 

la totalitat de la documentació  que figura a l’Annex 2 del PCAP “Prevenció de riscos laborals”, abans 

de l’inici dels seus serveis. 
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L’adjudicatari dotarà a tot el personal assignat al servei dels mitjans i equips de protecció individual 

EPIs. 

L’adjudicatari es compromet a enviar a personal correctament format i amb l’aptitud mèdica per a la 

tasques a realitzar. 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar de personal convenientment format, preparat i amb les 

acreditacions necessàries per a realitzar les tasques objecte del contracte.  

L’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que puguin originar-se per l’incompliment, per 

la seva banda o pel seu personal, de les normes de seguretat establertes pel GTL. 

L’adjudicatari, dins de les seves responsabilitats, realitzarà un pla de seguretat i salut en base a l’estudi 

basic, referent a les feines a realitzar al box inferior rere escena i designarà un recurs preventiu que ha 

d’estar present durant l’execució de les obres.  

L’adjudicatari, dins de les seves responsabilitats, realitzarà un pla de seguretat i salut o avaluació 

específica de riscos, referent a les feines a realitzar al box inferior jardí i designarà un recurs preventiu 

que ha d’estar present durant l’execució de les obres.  


