MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL
CONTRACTE MIXT PER LA REALITZACIÓ D’UNA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÒPTICA I
SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS PER LA CONVERSIÓ I TRANSPORT DE SENYAL DE
VIDEO AL GRAN TEATRE DE LICEU

L’òrgan de contractació del Consorci 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: Les infraestructures de Fibra Òptica del Gran Teatre del Liceu no
poden satisfer totes les necessitats que actualment i en un futur pròxim tindrà el Teatre. Els
requeriments tècnics necessaris pel desenvolupament normal de l’activitat, principalment
pels departaments d’infraestructures i Manteniment, Audiovisuals i IT, no són suficients per
a que l’electrònica associada sigui eficient, no disposen d’instal·lacions o no estan
preparades per a projectes futurs que s’estan desenvolupament i que requereixen molta
velocitat a les comunicacions. El projecte busca realitzar una unificació dels connectors de
les fibres antigues per a estandarditzar els connectors dels cables de xarxa i uns punts de
connexió elèctrica a les llotges per a facilitar la connexió de petits equips electrònics. Es
precisa d’equips de processament de vídeo que puguin assolir els estàndards de vídeo
actuals i amb capacitat de transport de senyal sobre les instal·lacions sense pèrdues a
llargues distàncies.
Objecte del contracte: L’objecte del contracte consisteix en la realització d’una
infraestructura de fibra òptica i subministrament dels elements per la conversió i
transport de senyal de video al Gran Teatre del Liceu en tres lots:
LOT 1: OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE FIBRA ÒPTICA
LOT 2: TREBALLS DE CABLEJAT DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA I INSTAL·LACIÓ DE PRESES DE
CORRENT
LOT 3: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS PER LA CONVERSIÓ DE SENYAL DE
VIDEO PER FIBRA ÒPTICA
Termini d’execució del contracte: La durada del contracte, per cobrir les necessitats a
satisfer, es fixa en quatre mesos per cada lot.
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 simplificat, regulació no harmonitzada
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.
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