MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS DEL GRAN TEATRE DE
LICEU
L’òrgan de contractació de la Fundació del Gran Teatre del Liceu emet la següent
memòria justificativa de conformitat amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) de la naturalesa i
extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les.
Necessitats a satisfer: El Liceu produeix una mitjana de 130 Tn de residus anuals. La
gestió i recollida és responsabilitat del Liceu i s’ha de realitzar segons estableix el RD
180/2015, que obliga a fer-la través del sistema de gestió de residus de la Junta de
Residus de Catalunya, per mitjà de la plataforma SDR. La plataforma estableix el sistema
d gestió per cada tipus de residu, i obliga al productor a tenir contractes de transport i
tractament de tots els residus que genera a través d’empreses autoritzades. Els
contractes de tractament es donen d’alta i tenen una vigència de 3 anys des de la data
en que s’enregistren a la plataforma i queden signats per el Liceu i les empreses
autoritzades responsables del tractament.
Per aquest motiu es genera la necessitat de tenir una empresa autoritzada gestora dels
residus, que s’encarregui de la recollida i tractament dels residus durant 3 anys i de tota
la gestió documental dins de la plataforma SDR.
D’acord amb el que s’indica en l’informe d’insuficiència de mitjans que s’adjunta a la
present memòria, l’entitat precisa dels serveis de recollida, transport i tractament de
residus del Gran Teatre del Liceu.
Objecte del contracte: L’objecte del contracte consisteix en la recollida, transport i
tractament de residus del Gran Teatre del Liceu d’acord amb els requisits i condicions
indicades en el mateix.
Termini d’execució del contracte: La durada del contracte, per cobrir les necessitats a
satisfer, es fixa en tres anys.
Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte: Mitjançant el present contracte es
satisfaran de forma directa, clara i proporcional les necessitats que s’especifiquen en el
punt primer de la present memòria, d’acord amb la justificació tècnica que s’adjunta a
la mateixa.

Justificació del procediment utilitzat per a l’adjudicació del contracte: El present
contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert, de conformitat amb el que
s’estableix a la LCSP, essent necessària la preparació dels plecs de clàusules particulars i
de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació.
Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació
dels serveis descrits i a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de contractació.
Barcelona, a 18 de setembre de 2019
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