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1. ANTECEDENTS
A petició de la Direcció del CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, en endavant CGTL,
el Departament d’Infraestructures i Manteniment realitzarà el projecte d’una xarxa de fibra òptica
per al desenvolupament normal de l’activitat en els pròxims anys a les instal·lacions del Gran
Teatre del Liceu, al seu centre de treball ubicat a La Rambla, 51-59 08002 – Barcelona.

2. OBJECTE
L’objecte de les prescripcions tècniques és exposar els requeriments tècnics necessaris per a
realitzar el projecte d’una xarxa de fibra òptica estàtica per al desenvolupament normal de
l’activitat, principalment per al departaments d’Infraestructures i Manteniment, Audiovisuals i IT,
que actualment no disposen d’instal·lacions, o bé, les que hi ha no estan preparades per què
l’electrònica associada sigui eficient o per a projectes futurs que requereixin molta velocitat a les
comunicacions.

3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
El projecte s’ha desenvolupat i consensuat entre els departaments d’Infraestructures i
Manteniment, Audiovisuals i IT.
Consistirà en la realització de 5 instal·lacions diferenciades: instal·lació xarxa administrativa,
instal·lació xarxa d’audiovisuals, adequació instal·lació xarxa administrativa, adequació
instal·lació xarxa d’audiovisuals i preses de corrent.

3.1. Instal·lació xarxa administrativa
La xarxa administrativa es realitzarà en estrella a partir d’un rack 1 existent al CPD, ubicat a la
planta núm. 3 de l’edifici administratiu, a les diferents ubicacions: pati tècnic A, pati tècnic B,
pati tècnic C, pati tècnic D, CPD 2, sala 501, sala Tenor Viñas i sala de dits.
El cable serà Multimode (MMF) 50/125, OM4 i coberta LSZH. El nombre de fibres a instal·lar
dependrà de cada punt de connexió i quedarà definit a l’Annex 1.
El cablejat es realitzarà sense ocasionar cap incidència en el desenvolupament habitual de
l’activitat i s’efectuarà sobre safata ja existent instal·lades al fals sostre. En cas necessari, de no
existir conducció, s’haurà d’instal·lar una canalització amb les mateixes característiques que les ja
instal·lades. Tots els cables que arribin a caixetins i tinguin de passar per l’interior de parets
s’hauran d’entubar.
Els punts de connexions es realitzaran sobre patch panel 19” de 24 elements d’una unitat i LC
dúplex de color negre al rack principal i la resta de punts segons connexió final definida a l’Annex
1 s’ubicaran a la primera U de cada rack.
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3.2. Instal·lació xarxa d’audiovisuals
La xarxa d’audiovisuals es realitzarà segons dues especificacions.

3.2.1. Instal·lació xarxa d’audiovisuals multimode (MMF)
La xarxa d’audiovisuals es realitzarà en estrella a partir d’un rack nou de la sala K3, ubicada a la
planta núm. 1 de l’edifici administratiu, a les diferents ubicacions: Mestre Cabanes, terrassa, sala
subtitulat, sala control de vídeo, etc. El resum de les ubicacions es relacionen a l’Annex 1.
El cable serà Multimode (MMF) 50/125, OM4 i coberta LSZH. El nombre de fibres a instal·lar
dependrà de cada punt de connexió i quedarà definit a l’Annex 1.
El cablejat es realitzarà sense ocasionar cap incidència en el desenvolupament habitual de
l’activitat i s’efectuarà sobre safata ja existent instal·lades al fals sostre. En cas necessari, de no
existir conducció, s’haurà d’instal·lar una canalització amb les mateixes característiques que les ja
instal·lades. Tots els cables que no arribin a quadres i tinguin d’instal·lar-se a una caixa de
superfície, interior de parets o altre lloc no definit s’hauran d’entubar.
Els punts de connexions es realitzaran sobre patch panel 19” de 24 elements d’una unitat i SC
dúplex de color negre al rack principal i la resta de punts segons connexió final definida a l’Annex
1.

3.2.2. Instal·lació xarxa d’audiovisuals monomode (SMF)
La xarxa d’audiovisuals es realitzarà en estrella a partir d’un rack existent de la sala 501, ubicada
a la planta núm. -2 de l’edifici administratiu, a les diferents ubicacions: Mestre Cabanes, terrassa,
òculs, sala subtitulat, VIP 4, VIP 3, sala de cor, etc. El resum de les ubicacions es relacionen a
l’Annex 1.
El cable serà Monomode (SMF) 9/125, OS2 i coberta LSZH. El nombre de fibres a instal·lar
dependrà de cada punt de connexió i quedarà definit a l’Annex 1.
El cablejat es realitzarà sense ocasionar cap incidència en el desenvolupament habitual de
l’activitat i s’efectuarà sobre safata ja existent instal·lades al fals sostre. En cas necessari, de no
existir conducció, s’haurà d’instal·lar una canalització amb les mateixes característiques que les ja
instal·lades. Tots els cables que no arribin a quadres i tinguin d’instal·lar-se a una caixa de
superfície, interior de parets o altre lloc no definit s’hauran d’entubar.
Els punts de connexions es realitzaran sobre patch panel 19” de 24 elements d’una unitat i LC
dúplex de color negre al rack principal i la resta de punts segons connexió final definida a l’Annex
1.
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3.3. Adequació instal·lació xarxa administrativa
L’adequació de la xarxa administrativa antiga (MMF) consistirà en canviar els connectors i patchs
panels ST símplex per LC dúplex, normalitzant aquest tipus de connector a la resta d’instal·lació
administrativa.
La xarxa administrativa a adequar és una xarxa en estrella a partir del CPD (rack 2), ubicat a la
planta núm. 3 de l’edifici administratiu, a les diferents ubicacions: pati tècnic A, pati tècnic B,
pati tècnic C, pati tècnic D i CPD 2.
Els treballs d’adequació es realitzaran sense ocasionar cap incidència en el desenvolupament
habitual de l’activitat.
Els punts de connexions es realitzaran sobre patch panel 19” de 24 elements d’una unitat i LC
dúplex de color negre al rack principal i la resta de punts, segons connexió final definida a l’Annex
1, s’ubicarà a la segona U de cada rack.

3.4. Adequació instal·lació xarxa d’audiovisuals
L’adequació de la xarxa d’audiovisual antiga (MMF) consistirà en canviar els connectors, patchs
panels i caixes ST símplex per SC dúplex, normalitzant aquest tipus de connector a la resta
d’instal·lació monomode d’audiovisuals.
La xarxa d’audiovisuals a adequar és una xarxa en estrella a partir de la sala K3, ubicada a la planta
núm. 1 de l’edifici administratiu, a les diferents ubicacions: òculs, boca-rambla (escenari), bocajardí (escenari), foro-rambla (escenari), etc. El resum de les ubicacions es relacionen a l’Annex 1.
L’adequació a la sala K3 es realitzarà al mateix rack que l’altra instal·lació nova.
Els treballs d’adequació es realitzaran sense ocasionar cap incidència en el desenvolupament
habitual de l’activitat.
Els punts de connexions es realitzaran sobre patch panel 19” de 24 elements d’una unitat i SC
dúplex de color negre al rack principal i la resta de punts, segons connexió final definida a l’Annex
1, s’ubicarà al mateix lloc de les caixes terminals.

3.5. Cables de xarxa
Al projecte es comptabilitzaran els cables de xarxa de F.O. per a realitzar ponts entre els diferents
patchs panels. El nombre de cables de xarxa i les seves característiques queda definit a l’Annex 3.

3.6. Preses de corrent
Les caixes de fibra òptica situades als proscenis i llotges disposaran de dues preses de corrent de
color vermell amb una potència màxima admissible de 3500W.
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4. INSTAL·LACIÓ
4.1. Instal·lació del cablejat
El cablejat es realitzarà sense ocasionar cap incidència en el desenvolupament habitual de
l’activitat. S’efectuarà sobre safata ja existent instal·lades al fals sostre, terres tècnics, parets amb
panells de fusta, etc., estaran ben pentinats i amb el radi de curvatura adient. En cas necessari, de
no existir conducció, es tindrà d’instal·lar una canalització amb les mateixes característiques que
les ja instal·lades. Tots els cables que arribin a caixetins i tinguin de passar per l’interior de parets
s’hauran d’entubar, segons normativa.

4.2. Connectors
Els connectors de fibra òptica seran d’una marca reconeguda i tindran una pèrdua màxima
d’inserció de 0.25dB. El polit serà tipus UPC.

4.3. Connexions finals
Els punts de connexions es realitzaran mitjançant patch panels, caixa de superfície o caixes
encastades, amb prou resistència per suportar la dinàmica al voltant de les mateixes.
Hi han casos excepcionals on s’hauran de mecanitzar els connectors en plaques per a integrar-los
a l’arquitectura del edifici.

4.4. Preses de corrent
Les preses de corrent situades als proscenis i llotges es connectaran al circuit “No break” al pati
tècnic més proper. Cada línia de potència anirà protegida per un conjunt de la marca Schneider
elèctric Vigi IC60 2P 25A 30mA, magnetotèrmic Acti9 iC60H 2P 16A curva C 10kA, contacte
auxiliar IOF i senyalitzador lluminós taronja 230V, per unificar els material subministrat amb la
resta de elements del quadre elèctric. El contacte auxiliar de cada grup de proteccions anirà
connectat en paral·lel a la resta dels circuits que van al sistema de control de l‘edifici.

4.5. Fusteria
Els panells de fusta interiors ubicats als proscenis s’han de modificar per a realitzar una porta
d’accés on aniran les connexions de la fibra i tindrà una obertura per a la sortida dels cables.

4.6. Planning
L’execució del contracte es durà a terme d’acord segons les dates següents:
Lot 1. Obres d’instal·lació d’una xarxa de fibra òptica: l’adjudicatari s’encarregarà de
subministrar tot el material associat a la instal·lació de fibra òptica, com a màxim, la setmana
següent a la signatura del contracte. Disposarà fins al 25 d’agost per a finalitzar tota la instal·lació.
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Lot 2. Treballs de cablejat de la xarxa de fibra òptica i instal·lació de presses de corrent:
l’adjudicatari realitzarà la instal·lació del cablejat de F.O. subministrat pel adjudicatari del Lot 1 i
la instal·lació elèctrica. El temps per a cablejar la F.O. serà del 31 de maig de 2021 i finalitzarà,
com a màxim, el 8 d’agost del 2021 per a donar temps a realitzar el muntatge, comprovació i
certificació de la instal·lació. La data màxima de finalització de la resta d’instal·lació serà el
25/08/2021.

4.7. Documentació
Al finalitzar el projecte l’adjudicatari facilitarà la documentació final d’obra, com a mínim, amb
els punts següents:







Relació de punts instal·lats, ubicació i característiques.
Relació de personal que ha intervingut a l’obra i indicant nom de l’empresa.
Instruccions d’ús i manteniment i resta de normativa aplicable.
Plànols amb les possibles modificacions que s’haguessin produït.
Resultats dels controls de qualitat y certificat del director de l’execució de conformitat
dels assajos de control de qualitat.
Certificat de finalització d’obra, indicant que l’obra s’ha realitzat sota la seva direcció,
de conformitat amb el projecte i la documentació tècnica que ho complementa,
adequant la seva utilització d’acord amb les seves instruccions d’us i manteniment.

5. LOTS
5.1. Lot 1. Obres d’instal·lació d’una xarxa de fibra òptica
El licitador del Lot 1, s’encarregarà del subministrament de tot el material de F.O. necessari per a
la instal·lació dels punts relacionats a l’Annex 1, de la instal·lació de caixes, patch panels i
connectorització. Realitzarà la comprovació, certificació i retolació de tots els elements de la
infraestructura realitzada. Queda inclòs la direcció del projecte i documentació final d’obra.
Relació de material a subministrar sense determinar unitats, només a títol merament enunciatiu i
no limitatiu:














Cable SMF, 9/125, OS2, INT/EXT, LSZH
Cable MMF, 50/125, OM4, INT/EXT, LSZH
Pigtails LC 9/125 OS2
Pigtails SC 50/125 OM4
Pigtails LC 50/125 OM4
Adaptadors LC Simplex SMF
Adaptadors SC Duplex MMF
Adaptadors LC Duplex MMF
Caixes FO IP65 Exteriors SC Simplex / LC Duplex
Patch panels per a 24x SC Simplex / LC Duplex
Pasafils 1U
Rack mural negre 9U fons 600
Armari Rack negre 33U 800x800
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Material divers
Cables de xarxa FO, MMF, LC-LC, duplex, 1m, 50/125, OM4
Cables de xarxa FO, MMF, LC-LC, duplex, 1,5m, 50/125, OM4
Cables de xarxa FO, MMF, LC-LC, duplex, 2m, 50/125, OM4
Cables de xarxa FO, SMF, LC-LC, duplex, 1,5m, 9/125, OS2
Cables de xarxa FO, SMF, LC-LC, duplex, 10m, 9/125, OS2
Cables de xarxa FO, SMF, LC-LC, duplex, 20m, 9/125, OS2
Adaptador FO, famella-famella, SMF, LC-LC, duplex, 9/125, OS2
Cables de xarxa FO, MMF, SC-SC, duplex, 0,5m, 50/125, OM4
Cables de xarxa FO, MMF, SC-SC, duplex, 1m, 50/125, OM4

5.2. Lot 2. Treballs de cablejat de la xarxa de fibra òptica i instal·lació de
presses de corrent
El licitador del Lot 2, s’encarregarà del subministrament de tot el material elèctric necessari per a
la instal·lació de les preses de corrent relacionades a l’Annex 1 i la seva instal·lació, inclou des de
la connexió a l’embarrat del quadre de potència fins a la presa de corrent.
Relació de material a subministrar sense determinar unitats, només a títol merament enunciatiu i
no limitatiu:






Cable flexible 3x2,5 RZ1-K lliure d'halògens 1000V.
Vigi IC60 2P 25A 30mA
Magnetotèrmic Acti9 iC60H 2P 16A curva C 10kA
Contacte auxiliar IOF
Senyalitzador lluminós taronja 230V

També realitzarà la instal·lació del cablejat de F.O. subministrat pel adjudicatari del Lot 1, segons
els seus requeriments .

6. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
6.1. Certificacions
El licitador del Lot 2, disposarà com a mínim de la ISO 14.001 (medi ambient) i ISO 9.001
(qualitat).

6.2. Personal mínim assignat al Servei
L’empresa adjudicatària estarà obligada a adjuntar la relació nominal i especialització professional
de l’equip que intervindrà en el teatre.
El CGTL no tindrà relació jurídica, ni laboral, ni d’altra índole amb el personal de l’empresa
adjudicatària, ni durant el termini de vigència del contracte ni al termini del mateix.
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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.
El personal destinat al contracte del CGTL ha d'estar convenientment especialitzat i entrenat en
les activitats pròpies del lloc a exercir, acreditant mitjançant la corresponent documentació que el
CGTL 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, el CGTL 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.
El personal mínim destinat a cobrir el servei es detalla a continuació:

Responsable de la Direcció Tècnica del Servei
L’empresa licitadora haurà de posar a disposició del contracte un (1) Responsable de la Direcció
Tècnica del Servei a dedicació parcial i serà l’únic interlocutor de l’empresa adjudicatària enfront
del CGTL.




Perfil mínim:
-

Experiència demostrable d’un mínim de cinc anys en gestió de contractes de manteniment
en Institucions d’àmbit públic o privat.

-

Experiència demostrada en gestió i supervisió d’equips de tècnics.

-

Antiguitat mínima d’un any a l’empresa licitadora.

Responsabilitat:
-

Actuarà com a màxim responsable del servei enfront dels responsables del CGTL, el
nomenament haurà de ser comunicat i acceptat per aquest.

-

Serà l’interlocutor amb l’empresa adjudicatària a nivell de gestió.

-

Coordinar el Servei.

-

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.
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Tècnics del Servei
L’empresa licitadora haurà de posar a disposició del contracte, com a mínim, dos (2) Tècnics per
al correcte desenvolupament del serveis contractats.




Perfil mínim:
-

Tècnic categoria Oficial 1a.

-

Estudis FP nivell 2, especialitat electricitat, grau mig o experiència equivalent.

Funcions :
-

Desenvolupar les operacions associades al servei contractat.

6.3. 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.
Totes les eines que es necessitin tindran les seves corresponents homologacions i calibratges,
establertes per la normativa vigent.

6.4. Marc normatiu
El marc normatiu aplicable a les accions realitzades durant la execució del projecte, estaran
motivades i fonamentades bàsicament amb les següents directrius mencionades a continuació:


Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Reglamento electrotécnico para baja tensión e
ICT.

6.5. Visita
El licitador estarà obligat a realitzar una visita col·lectiva per veure la complexitat de la
instal·lació. En finalitzar la visita s'emplenarà i es segellarà el Registre de visita. Aquest registre
s'incorporarà a la documentació aportada pel licitador.

7. ALTRES OBLIGACIONS
7.1. Vestuari, comportament i disciplina
El personal de l’adjudicatari haurà de complir amb les normes de comportament pròpies del CGTL
i en particular les que a continuació es descriuen:
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Vestuari
L’adjudicatari haurà de dotar al personal que executi els treballs objecte del present contracte de
roba de treball adequada i d’elements de protecció si cal. Aquesta roba de treball ha d’incorporar
el logotip o distintiu propi de l’empresa i haurà de ser conservada en bon estat de neteja.
Queda prohibit que el personal de l’adjudicatari desenvolupi la seva activitat laboral a l’edifici
sense la roba de treball específica.

Comportament
El personal de l’adjudicatari haurà de demostrar en tot moment:
-

Dinamisme i motivació en l’exercici de la seva activitat laboral.

-

Cortesia i amabilitat amb els usuaris de l’edifici.

-

Atenció i capacitat de resposta el més ràpidament possible a les observacions dels
responsables del CGTL.

Disciplina
L’adjudicatari es compromet a que el seu personal respecti la normativa interna i de seguretat
pròpies de l’edifici.
Està prohibit per al personal de l’empresa adjudicatària:
-

Menjar a l’interior de qualsevol dependència de l’edifici que no sigui específica per aquest
ús.

-

Introduir i consumir a l’edifici begudes alcohòliques o entrar a l’edifici en estat
d’embriaguesa.

-

Provocar desordres de qualsevol tipus en el locals de treball i, en general, en qualsevol
dependència d l’edifici.

-

Mantenir reunions a l’edifici que no siguin relatives a la prestació del servei.

-

Requerir ajuda per a la realització dels seus treballs a personal aliè a l’empresa que no
estigui autoritzat pel CGTL.

El CGTL podrà impedir l’accés a qualsevol empleat de l’adjudicatari que no compleixi amb les
normes bàsiques de disciplina o aquelles particulars que pugui establir el propi CGTL o els seus
representants.
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7.2. Locals pel Servei
El CGTL posarà a disposició de l’adjudicatari, a l’edifici del CGTL, el següent:
-

Un local destinat a taller a l’interior de l’edifici del CGTL. Aquest taller podrà estar
compartit amb personal d’altres contractes.

L’ocupació temporal dels locals durant la vigència del contracte no donarà a l’adjudicatari cap dret
de permanència posterior, pel que haurà d’abandonar-los en perfecte estat d’ordre i neteja el mateix
dia en què s’extingeixi la relació objecte del contracte.

7.3. Gestió ambiental i energètica. Normes internes.
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.
Per tal d’acomplir aquesta política ambiental, l’adjudicatari vetllarà pel compliment dels següents
punts:

Recursos
L’adjudicatari disposarà de sistemes de minimització de residus, d’eficiència energètica i/o d’altres
que puguin reduir l’impacte ambiental associat a les activitats realitzades.

Productes
Sempre que sigui possible, farà ús de productes de baix impacte ambiental, buscant alternatives
més sostenibles als productes habituals (per exemple, productes de neteja o productes fitosanitaris
sense fosfats, biodegradables, ecològics, etc.).
Realitzarà l’emmagatzematge (tant de productes com de residus) en bones condicions, tenint en
compte la normativa aplicable, i manipulant-los de forma segura per tal d’evitar vessaments, fuites
o altres incidents que poden comportar una contaminació o risc per a les persones.
Els productes estaran clarament identificats i disposaran de les seves fitxes tècniques i de
manipulació.
És responsabilitat de l’adjudicatari emmagatzemar les pintures i els productes químics segons
normativa vigent i disposar de les fitxes de seguretat corresponents.

Residus
L’adjudicatari es responsabilitzarà de la conservació i neteja de les instal·lacions preses al seu
càrrec, així com de l’evacuació dels residus generats durant els treballs d’instal·lació o de
reparació.
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L’adjudicatari haurà de fer una correcta recollida selectiva dels residus generats per la seva
activitat al Teatre: paper, envasos, vidre, rebuig, orgànic, olis, restes d’obra, material elèctric i
electrònic, materials selectius i altres productes o fraccions amb processos de recollida especial
d’acord amb els sistemes establerts pel CGTL i haurà de posar els mitjans necessaris per a fer
possible aquesta recollida.
Els residus s’han d’evacuar a llocs o instal·lacions adequades, segons la normativa vigent, i
utilitzant els circuits interns 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 aportarà una relació de tots els mitjans materials necessaris per a la realització de la
gestió de residus i neteja d’instal·lacions i, d’acord amb el Responsable del CGTL, s’ubicaran en
llocs adequats. Serà per compte de l’adjudicatari la implantació d’aquests mitjans i la seva
evacuació.

Vessaments
En cap cas està permès realitzar abocaments, líquids o sòlids, als lavabos, a la xarxa de
clavegueram o a qualsevol zona del Teatre.

Soroll
L’adjudicatari està obligat a l’aplicació de mesures de prevenció i correcció de la contaminació
acústica, al compliment de la normativa vigent, específicament les establertes per a la ciutat de
Barcelona.

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 CGTL 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 CGTL.
L’adjudicatari, dins de les seves responsabilitats, assignarà un tècnic competent i perfectament
acreditat com a tècnic de prevenció de riscos laborals.
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És responsabilitat de l’adjudicatari garantir que totes les activitats s’ajustin a l’Avaluació de riscos
de l’edifici i instal·lacions del CGTL.
L’adjudicatari disposarà d’una Avaluació Específica de Riscos, dissenyada i personalitzada per a
les instal·lacions del CGTL, analitzant cadascuna de les activitats específiques del servei.
L’adjudicatari haurà de mantenir actualitzat aquesta Avaluació.
L’adjudicatari es compromet a enviar a personal correctament format i amb l’aptitud mèdica per a
la tasques a realitzar.
L’adjudicatari disposarà de l´Avaluació de riscos de l’edifici i instal·lacions del CGTL, normes de
coordinació d’activitats empresarials i resta de procediments de seguretat del Teatre.
L’adjudicatari dotarà a tot el personal assignat al servei dels mitjans i equips de protecció
individual EPIs.
Els productes químics emprats hauran de portar la fitxa tècnica i l’autorització pertinent per a la
utilització en les instal·lacions del CGTL.
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 CGTL.

7.5. 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.

8. ANNEXOS
Annex 1. Punts de connexió
Annex 2. Plànols de situació
Annex 3. Cables de xarxa
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