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1 INTRODUCCIÓ 

El Servei de Logística té la responsabilitat d’executar els trasllats de les produccions pròpies i de les 
llogades en àmbits locals, nacionals i internacionals, per el seu muntatge o emmagatzematge. El 
transport de les produccions forma part de la cadena de producció de les òperes i per això entra en el 
sistema de planificació dels muntatges de les òperes, tant al Liceu com als altres teatres coproductors. 
L’execució del contracte implica assumir la responsabilitat d’entrar en aquesta cadena de producció, 
complint els compromisos amb rigor i responsabilitat, no com a proveïdor del Liceu, sinó com a partner 
en el procés de producció de les Produccions. 

2 OBJECTE 

L’objecte del present plec és la selecció de l’empresa que donarà el servei de transport per carretera de 
les produccions de la temporada 2017-2018.  

L’empresa seleccionada formarà part de l’operativa logística global de moviment de materials de 
repertori, equipaments i produccions de la temporada 2017-2018 per la FGTL. Realitzarà totes les 
operacions de transport i control de lliurament i recollida en les condicions  establertes en aquest plec, 
sota la direcció i coordinació del Servei de Logística de la FGTL. 

3 DURADA 

La durada de la prestació del servei, S’indica al quadre de característiques. 

4 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

Les operacions logístiques del Liceu son fruit dels contractes d’aquest amb altres teatres nacionals i 
internacionals, amb els que actuem com a partners en projectes de llarg abast. L’adjudicatari dels 
transports, com a operador logístic del Liceu, haurà de preservar en tot moment la imatge i bona relació 
del Liceu amb aquests, actuant amb professionalitat, i evitant qualsevol mena de conflicte.  

Els transports tenen com a origen o destí  les instal·lacions del Liceu a Rambla, o al magatzem de El Bruc, 
i els Teatres o magatzems dels Teatres o companyies de Ballet amb les que coproduïm els espectacles. 

4.1 SEUS DEL LICEU: LA RAMBLA I LA NAU DEL BRUC 

4.1.1 La Rambla 

L’adreça del Liceu a la Rambla és C/de La Rambla 51-59. L’entrada de camions es fa per la cantonada 
amb el carrer Unió. 

 

PLATAFORMA DE CAMIONS – VESTÍBUL DE CÀRREGA I ESPAIS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA: 

Els tràilers entren al teatre marxa enrere, fins entrar la caixa a la plataforma de camions d’escenari, 
perpendicular a La Rambla. La tractora i la caixa del tràiler no caben a la plataforma, pel que, un cop 
ubicada la caixa a la plataforma, cal desenganxar la tractora i deixar-la aparcada al vestíbul de càrrega 
(contigu a la plataforma).  Un cop la caixa està a la plataforma, cal pujar-la a nivell d’escenari, si la càrrega 
/ descàrrega és a escenari, o bé baixar-la als boxes inferiors (planta -5), si s’ha de fer la càrrega / 
descàrrega allà. Tant a Escenari com als boxes Inferiors, la caixa queda a nivell de terra. 
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Les mides de la plataforma de camions son de de 14x3.3m. En les operacions a on la càrrega / descàrrega 
és al box inferior, cal comprovar bé que la caixa del camió, incloent accessoris (extintors, elements 
protectors, escales, etc), no sobrepassi aquesta mida ja que no baixaria. Per aquet motiu, en el 
desglossament d’operacions a contractar, està especificat a on es farà l’operació de càrrega / 
descàrrega, ja que si és a boxes inferiors, cal tenir cura amb la caixa assignada.   

La experiència ens diu que la majoria de caixes tipus Krone, Schmidt o similar baixen bé, i algunes tipus 
Leciñena no. Tot i així, l’adjudicatari haurà de fer les comprovacions necessàries al Liceu amb les seves 
caixes per tal de garantir que l’operació es pot fer al lloc indicat. 

 

4.1.2 Nau del Bruc 

La ubicació de la nau de El Bruc és la següent: 

 

Magatzem del Gran Teatre del Liceu 

Polígon industrial del Bruc 

Passeig dels Herois 3 

( https://goo.gl/maps/pjNc8FYDoGK2 ) 

08294  El Bruc  Barcelona 

España  

 

Les operacions al Bruc, no tenen cap dificultat. 
La nau disposa de dos molls de càrrega amb 
capacitat per 2 tràilers cadascun. 

 

 

Caixa al nivell del terra d’escenari 
per càrrega / descàrrega posterior 
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4.2 ACCÉS PER LA RAMBLA: MANIOBRA D’ENTRADA / SORTIDA DE CAMIONS 

La entrada de camions del Liceu és complexa. Cada cop que entra un camió es talla La Rambla, fins que 
aquest entra a dins del teatre. La Guardia Urbana ens dona permís per totes les operacions, assumint 
un temps raonable per fer la maniobra (3-4 min). Si s’allarga la maniobra, la Guardia Urbana la pot fer 
avortar per desembussar el trànsit, el que origina que el camió hagi de donar la volta. Això produeix un 
retard d’aproximadament 40 min a l’operació. Si hi ha una seqüència de més d’un tràiler, els retards 
s’acumulen fins al punt que pot ser que l’últim no es pugui fer aquella jornada i s’hagi de posposar a una 
altra jornada, amb el perjudici que pot ocasionar a la planificació de muntatge o desmuntatge que hi 
hagi. 

La empresa de transports ha de garantir que les maniobres d’entrada al teatre les faran xofers entrenats. 
Les demores en les entrades dels camions seran penalitzades segons els barem establert en e l’apartat 
7. 

4.2.1 Maniobra d’entrada 

La seqüència de la maniobra d’entrada és la següent: 
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4.2.2 Maniobra de Sortida 

La maniobra de sortida és més fàcil que la d’entrada i normalment genera poques retencions. 
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5 ABAST DE LA CONTRACTACIÓ: REQUISITS, ACTIVITATS A DESENVOLUPAR I PRESTACIONS 

L’empresa licitadora ha de ser una empresa consolidada en el sector del transport, que compleixi els 
requeriments de solvència tècnica establerts en l’apartat de solvència tècnica de l’apartat F del quadre 
de característiques de la licitació establerts també en aquest plec: 

5.1 XOFERS 

 Els xofers han de parlar idiomes per poder-se entendre a origen o a destí. 

 Han de tenir bona presencia. 

 Han de conèixer com ha d’anar estibada la càrrega dins del camió i validar-la sempre abans de 
tancar la caixa. 

 Els que facin la maniobra d’entrada de camions al teatre han d’estar entrenats, per tal de 
minimitzar el temps d’entrada. Portar xofers no entrenats que originin demores serà motiu de 
penalitzacions (veure apartat 7). 

5.2 CAMIONS   

 El tipus de camió ha de ser l’especificat en cada operació. 

 Els camions hauran d’estar en bones condicions i nets. 

 Hauran de portar les lones de les caixes amb la imatge corporativa de l’adjudicatari. 
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 Han de portar tot el material necessari per poder trincar la càrrega, tenint en compte les 
característiques de les càrregues a transportar. En el cas de caixes rígides han de portar suficients 
elements de divisió de la caixa i de subjecció de criques. 

 Cal que els transports per al Liceu es facin amb la mateixa proporció de tractores EURO VI que 
les declarades en el plec. 

5.3 ALTRES CONDICIONS D’EXECUCIÓ. 

 SERVEI 24h: El  Licitador ha de disposar d’un servei de contacte 24h/365dies, per tal d’atendre 
urgències. 

 SEGUIMENT I LOCALITZACIÓ: El Licitador ha de disposar d’un servei de localització internacional 
de la flota. 

 PLATAFORMA LOGÍSTICA: Disposar d’una plataforma logística a menys de 200 Km de Barcelona 
des d’on es puguin gestionar l’arribada dels tràilers, i eventuals paralitzacions de caixes.  

 Tal com s’indica a l’aparat 5.6, cal que el licitador tingui en tot moment vigents les certificacions 
ambientals ISO 14001 i/o EMAS.  

5.4 DEFINICIÓ DE LES OPERACIONS DE TRANSPORT PER CARRETERA DE PRODUCCIONS 

Sota la direcció i coordinació del Servei de Logística de la FGTL, l’adjudicatari haurà de realitzar les 
operacions de transport definides en aquest quadre. Ha de presentar preu individual de cadascuna de 
les operacions tenint en compte les dates, llocs i horaris especificats a cada operació. 

Les operacions objecte de contracte son les següents: 
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PRODUCCIÓ OPERAC.
TIPUS 

CAMIÓ

Nº 

CAMIONS
ORIGEN DESTÍ

DATA CÀRREGA

(aprox)

HORARI 

CÀRREGA

DATA 

DESCÀRREGA 

(aprox)

HORARI 

DESC.

VIAGGIO A REIMS 2 Tràiler Lona 1 Liceu (Esc)
Madrid (Arg. del 

Rey)
21-9-17 diurn 22-9-17 diurn

BALLO IN MASCHERA 1
Mega Tràiler 

Lona
2 Toulouse Liceu (Box Inf) 31-8-17 diurn 1-9-17 diurn

2
Mega Tràiler 

Lona
2 Liceu (Esc) Toulouse 30-10-17 diurn 1-11-17 diurn

TRISTAN Y ISOLDA 1 Tràiler Lona 2 LYON Liceu (Box Inf) 6-10-17 diurn 9-10-17 diurn

2 Tràiler Lona 1 BRUC Liceu (Box Inf) 16-10-17 diurn 17-10-17 diurn

3 Tràiler Lona 4 LYON Liceu (Esc) 10-11-17 diurn 11-11-17 diurn

4 Tràiler Lona 3 Liceu (Esc) LYON 16-12-17 diurn 18-12-17 diurn

5 Tràiler Lona 3 Liceu (Esc) LYON 17-12-17 diurn 19-12-17 diurn

6 Tràiler Lona 1 Liceu (Esc) BRUC 22-12-17 diurn 22-12-17 diurn

ELISIR D'AMORE 1 Tràiler Lona 3 Bruc Liceu (Box Inf) 4-12-17 diurn 5-12-17 diurn

2 Tràiler Lona 2 Liceu (Esc) Bruc 29-1-18 diurn 30-1-18 diurn

3 Tràiler Lona 1 Liceu (Esc) Bruc 12-2-18 diurn 12-2-18 diurn

BALLET GINEBRA 1 Tràiler Lona 1 Bruc Liceu (Box Inf) 26-10-17 diurn 26-10-17 diurn

4 Tràiler Lona 1 Liceu (Box inf) Bruc 10-1-17 diurn 10-11-17 diurn

BALLET EIFMAN 1 Tràiler 2 Pamplona Liceu (Esc) 11/12/2017
diumenge 

nocturn
18-12-17 diurn

ANDREA CHENIER 1 Tràiler Lona 1 Aberdare (UK) Liceu (Esc) 9-1-18 diurn 15-1-18 diurn

2 Tràiler Lona 2 Aberdare (UK) Liceu (Box Inf) 29-1-18 diurn 2-2-18 diurn

3 Tràiler Lona 2 Aberdare (UK) Liceu (Box Inf) 5-2-18 diurn 9-2-18 diurn

4 Tràiler Lona 5 Aberdare (UK) Liceu (Esc) 8-9/2/2018 diurn 15-16/2/2018 diurn

5 Tràiler Lona 9 Liceu (Esc) Aberdare (UK) 3-4-5/4/2018 diurn
10-11-

12/4/2018
diurn

6 Tràiler Lona 1 Liceu (Esc) Aberdare (UK) 20-4-18 diurn 27-4-18 diurn

DEMON 4 Tràiler Lona 4 Liceu (Esc) Bruc 12-5-18 diurn 14-5-18 diurn

5 Tràiler Lona 2 Liceu (Esc) Bruc 13-5-18 festiu 15-5-18 diurn

6 Tràiler Lona 1 Liceu (Esc) Bruc 28-5-18 diurn 28-5-18 diurn

BALLET MONTECARLO 1 Tràiler Lona 1 Bruc Liceu (Esc) 11-5-18 diurn 11-5-18 diurn

2 Tràiler Lona 1 Liceu (Esc) Bruc 24-5-18 diurn 24-5-18 diurn

MANON LESCAUT 1 Tràiler Lona 6 Nàpols Liceu (Box Inf) 19-20/4/2018 diurn 26-27/4/2018 diurn

3 Tràiler Lona 4 Liceu (Esc) Bruc 23-6-18 diurn 25-6-18 diurn

4 Tràiler Lona 1 Liceu (Esc) Bruc 24-6-18 Festiu 26-6-18 diurn

5 Tràiler Lona 1 Liceu (Esc) Bruc 9-7-18 diurn 10-7-18 diurn

LA FAVORITE 1 Tràiler Lona 2
Madrid (Arg. 

del Rey)
Liceu (Esc) 23-5-18 diurn 24-5-18 diurn

2 Tràiler Lona 3
Madrid (Arg. 

del Rey)
Liceu (Box Inf) 28-5-18 diurn 29-5-18 diurn

3 Tràiler Lona 4 Liceu (Esc)
Madrid (Arg. del 

Rey)
25-26/7/2018 diurn 26-27/7/2018 diurn

79
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Condicions de les operacions de transport:  

 El preu dels transports del magatzem del Liceu situat a la població de El Bruc fins al Liceu i 
viceversa ha de ser el mateix en totes les operacions i es prendrà com a tarifa. D’aquest tipus 
d’operació caldrà donar 2 preus; un si es realitza càrrega i descàrrega al mateix dia, i l’altre si les 
operacions son en dies consecutius. 

 Les dates son aproximades. El canvi de dates no implicarà un canvi de tarifa. 

 El canvi d'un tipus de tràiler a un altre no pot implicar variacions del preu a l'alça superiors al 
10%. 

 Les operacions de càrrega o descàrrega al Liceu estan diferenciades entre les que es realitzen a 
l’escenari -Liceu (Esc)- i les que es realitzen als boxes inferiors –Liceu (box inf)-. Cal garantir que 
les caixes assignades a l’operació són adequades per baixar-les als boxes inferiors.  

 Les dates de càrregues i descàrregues indicades com "a definir" les pactarà l’adjudicatari amb el 
teatre d'origen/destí i seran en dia laborable i diürn, sempre de manera que es respecti la data 
inicialment prevista a destí.  

 Es facturaran únicament els transports finalment realitzats. Els preus unitaris seran presos com 
a tarifa.   

 L'execució de les operacions serà sotmesa a la valoració mensual a través d’indicadors, establerts 
a l’apartat 7 d’aquet plec i està subjecta a les eventuals penalitzacions. 

 Les càrregues / descàrregues a l'escenari del Liceu (tipificades com a Liceu (ESC) impliquen el 
muntatge immediat desprès de l'operació, per tant, un retard pot suposar aturar l'activitat de 
l’escenari, amb les conseqüents penalitzacions establertes a l’apartat 7. 

 Es consideren laborables les jornades de dilluns a dissabte, i horaris nocturns de 22:00pm a 
06:00am. 

5.5 ALTRES TASQUES VINCULADES ALS TRANSPORTS 

A més dels transports, l’adjudicatari assumeix:   

 Realitzar les maniobres d’entrada/sortida dels molls de càrrega/descàrrega del Liceu, dels 
magatzems del Bruc i dels llocs d’origen o destí de les produccions,  amb diversitat d’equipament 
i unitats (camions, tràilers, etc.). 

 Haurà d’adaptar horaris i resoldre canvis de programació de les operacions, ja sigui per dificultats 
tècniques d’escenari o per necessitats de l’emissor o receptor de les produccions o de qualsevol 
altre necessitat que es presenti amb prioritat a la FGTL.  

 Identificar les dificultats previsibles que es puguin presentar en cada operació. 

 Portar un control exhaustiu del calendari de la programació amb la finalitat de tenir disponibilitat 
per l’execució de les operacions.  

 Coordinar, sota les indicacions del Servei de Logística de la FGTL, les dates d’arribada, horaris de 
trànsit, necessitats logístiques, etc, amb els llocs d’origen i de destí dels transports.  

 Designar un interlocutor únic per part de l’adjudicatari. Aquest serà qui centrarà les 
comunicacions amb el personal del Servei de Logística de la FGTL i alhora serà qui es comuniqui 
amb els dels teatres internacionals d’origen i destí quan calgui. 
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5.6 COMPORTAMENT AMBIENTAL 

El Liceu disposa de les certificacions ambientals ISO 14.001, EMAS i ISO 50.001. Per aquest motiu, 
l’adjudicatari haurà de complir amb la política i els procediments del Sistema de Gestió Ambiental i 
Energètic (SGAiE) implantat al Liceu que s’adjunta als plecs de la licitació. 

Els requisits ambientals específics exigits als licitadors son els següents: 

5.6.1 ISO 14001 / EMAS 

L’empresa adjudicatària ha de tenir almenys una de les certificacions ISO 14.001 o EMAS o similar. 

5.6.2 Valoració de la flota 

En els criteris de valoració del concurs hi ha establert el criteri de valoració del % de camions EURO VI 
que el licitador assignarà a la contractació.  

5.6.3 Documentació ambiental 

L’adjudicatari, al final del contracte haurà de facilitar la informació necessària i suficient per fer el càlcul 
de les emissions de CO2 dels transports finalment efectuats. Per cadascuna de les operacions finalment 
realitzades, s’haurà de proporcionar: 

 Km realitzats. 

 Consum mitjà de gasoil l/100 Km. 

 Consum total en litres de gasoil. 

 Emissions de CO2 de la operació.  

6 VALORACIÓ DE PROPOSTES DE LICITACIÓ 

6.1 PROPOSTA DEL LICITADOR  

Les propostes de licitació es valoren amb fórmula matemàtica segons l’annex 5 “criteris per l’adjudicació 
del contracte”, del plec administratiu.  

En aquests criteris es valoren diferents punts de la empresa licitadora, com l’àmbit operacional, la 
magnitud de la flota disponible, la disponibilitat de caixes rígides, aspectes ambientals, i altres aspectes 
relacionats amb el servei.  

En la part econòmica de la licitació, a més del preu dels transports desglossats en el punt 5.4, es valorarà 
el cost de les paralitzacions de més de 4 hores. 

7 AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I PENALITZACIONS 

Al llarg de l’execució del contracte s’avaluaran mensualment els requisits demanats a la licitació i aquells 
que hagin estat motiu de millora per part del licitador, a través dels indicadors establerts en els quadre 
següent:   
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PERIODIC. Falta Lleu Falta Greu Falta Lleu Falta Greu

1 Mensual Retard entre 20 i 

60 min  

Retard > 60 min Advertècia  Pagar les despeses 

del retard* +  

penalització de 

50€/hora/camió 

2 Mensual 1 queixa que s'ha 

resolt sense 

consequències

La falta ha originat 

despeses 

Advertència  Pagar les despeses 

3 Mensual 1 queixa que s'ha 

resolt sense 

consequències

La falta ha originat 

despeses 

4 Mensual 1 queixa que s'ha 

resolt sense 

consequències

La falta ha originat 

despeses  i/o 

desperfectes

5 Mensual 1 queixa que s'ha 

resolt sense 

consequències

La falta ha originat 

despeses  i/o 

desperfectes

6 Mensual 1 queixa que s'ha 

resolt sense 

consequències

La falta ha originat 

despeses i/o 

desperfectes

7 Mensual 5 min < t < 10 min t > 10 min Advertència  250 €/camió ** 

8 Mensual A=3 A>3 250 €                         500 € 

*

**

Acumulació 

d'advertències

nº d'advertències en un 

mes (A)

Les despeses dels retards es comptabilitzaran amb el cost de les hores del personal de càrrega / descàrrega  aturat, a la tarifa corresponent a 

origen/destí + el cost del personal de muntatge si aquest no ha pogut realitzar-lo a causa del retard. 

El primer mes de la contractació no s'aplicaran penalitzacions, entenent que hi ha un període d'aprenentatge necessari

No enviar la tipología 

de camió o caixa  

requerida

Queixa documentada a 

origen / destí

Temps d'entrada o 

sortida del camió

Temps d'interrupció del 

trànsit de La Rambla per 

fer la maniobra 

d'entrada o sortida (t)

 Pagar les despeses 

Manca d'entesa amb 

origen/ destí

Queixa documentada a 

origen / destí

Camions bruts o vells Check aleatori per part 

del Liceu o queixa 

explicita a origen / destí

Advertència

Manca d'elements de 

subjecció de la càrrega

Queixa documentada a 

origen / destí

Lones trencades Inspecció visual per part 

del Liceu, queixa a origen 

/ destí  o desperfectes a 

la càrrega per aquesta 

causa

CRITERI PENALITZACIÓ

KPI INDICADOR

Puntualitat a origen / 

destí

Minuts de retard en 

origen o destí, per cada 

un dels camions de la 

operació


