Informe tècnic justificatiu de la no divisió en lots relatiu al contracte de concessió de
serveis per a l’explotació de la dàrsena esportiva del port de Garraf, amb execució de
determinades obres.
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.
I.‐ Normativa que regula la qüestió relativa al fraccionament o no en lots d’un contracte
del sector públic.
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el
que es disposa el següent:
“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i
es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. No
obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi
motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de
contractes de concessió d’obres.”
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest
contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.
II.‐ Justificació de la NO divisió en lots.
D’acord amb l’article 99.3b) de la LCSP la no divisió del contracte en lots es justifica en que
es tracta d’una unitat d’explotació amb accessos i serveis comuns.
Per tot l’indicat, s’informa que no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons
exposades en el present informe.
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