
LICITACIÓ CONVOCADA PER LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU PER A  
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE RESTAURACIÓ I 

CÀTERING DEL GRAN TEATRE DEL LICEU. (EXP. CATERING 2018) 
 
RESPOSTES A LES PREGUNTES PLANTEJADES ABANS EL DIA 14-06-2018 
 

 
 
 
PREGUNTA 1: Podríem tenir accés al resultats anuals de l´actual operador? 
 
RESPOSTA: Tal i com es fa constar en els plecs administratius, la facturació estimada 
pel període de vigència del contracte és de 982.000 € (IVA Exclòs) 
 

 
PREGUNTA 2: Com es desglossen les vendes actuals per tipologia de negoci? 
 
RESPOSTA:  
75% Funcions de la temporada artística del Gran Teatre del Liceu i concerts de 
promotors externs amb públic.   
25% Esdeveniments 
 

 
PREGUNTA 3: Quants abonats hi ha a dia d´avui? 
 
RESPOSTA: 15.328  
 

 
PREGUNTA 4: Pel que fa a l´oferta econòmica la part del cànon variable computa 5 
punts, hi han 3 parts de cànon, com es divideixen aquests 5 punts?  
5%          1,66 punts? 
7%          3,32 punts?         
10%       5 punts? 
 
RESPOSTA: La distribució es la següent: 
600.000 - 800.000   3 punts 
800.001  - 900.000   1 punt 
a partir de 900.001  1 punt 
 
 

 
Tenim un dubte en referència al criteri de valoració del nombre de cambrers destinats 
a les funcions, pel qual s'estableixen 3 punts pels serveis d'òperes, concerts, recitals i 
batllets, 1 punt pel petit liceu i 1 punt per les funcions del Foyer.  
Voldríem saber com es calcula aquesta puntuació, és a dir, si es donarà aquesta 
puntuació a tot aquell que excedeixi el número de personal definit?o es donarà la 
màxima puntuació al que més personal ofereixi i la resta en proporció? 



 
RESPOSTA: Un cop superat de forma raonable el nombre de cambrers proposats,  la 
màxima puntuació  s'atorgarà a aquell que  assigni el nombre mes elevant de 
cambrers  i a partir d’aquí el càlcul es farà  manera proporcional. 
 

 
PEGUNTA 5: tenim un dubte en referència al càlcul del cànon variable: 
Els percentatges de cànon variable es calculen sobre la facturació addicional que 
s'obtingui per sobre dels 600.000€ o s'aplica sobre la totalitat de la facturació? 
És a dir, si l'adjudicatari per exemple facturés 800.000€, el 5% s'aplicaria sobre els 
800.000€? o sobre 200.000€ que és el diferencial respecte el mínim de 600.000€? 
 
Quina és la metodologia per aplicar el cànon variable sobre facturació, per tenir en 
compte al nostre estudi econòmic? És a dir, si el cànon variable es paga sobre el total 
de la facturació del centre? o sobre la facturació que excedeixi dels 600.000€?. 
 
RESPOSTA:  de 0 a 599.999 és el cànon fix, a partir de 600.000 s'aplica el % del cànon 
variable  
 
 
 

 


