INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS REFERENT AL CONTRACTE DE LES
“OBRES PER A LA INSTAL∙LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM DE 37 KW A L’ESCOLA
NABÍ, SITUADA AL CARRER DELS REIS CATÒLICS NÚM. 38, AL DISTRICTE DE SARRIÀ‐SANT
GERVASI, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE –
030.1619.336”

Descripció
del
contracte

D’acord amb l’exposat en l’expositiu primer i segon de la Memòria
Justificativa de la Necessitat i Idoneïtat del Contracte (Necessitats a
satisfer i Objecte del Contracte, respectivament), així com l’exposat en
el Projecte executiu de referència (ambdós documents annexos al
present expedient de contractació), l’objecte d’aquest contracte
consisteix en dur a terme les obres d’instal∙lació d’una placa
fotovoltaica per autoconsum (37 KW) a l’Escola Nabí, que es troba
situada al Carrer dels Reis Catòlics número 38, al Districte de Sarrià
Sant Gervasi, a Barcelona.

D’acord amb l’Informe Tècnic de la Direcció Tècnica de Sistemes Tecnològics i Serveis Afectats
d’aquesta entitat, de data 12 de setembre de 2019, en el que es justifica la no divisió en lots
del contracte de referència, s’informa el següent:
I.‐ JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.
En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’Informe Tècnic abans esmentat
el qual conclou, en termes generals, que al tractar‐se d’un contracte que té per objecte
realitzar les obres necessàries per a la instal∙lació d’una placa fotovoltaica per autoconsum (de
37KW) a l’Escola Nabí, que es troba situada al Carrer dels Reis Catòlics número 38, al Districte
de Sarrià – Sant Gervasi, a Barcelona, no procedeix la divisió en lots.
Aquest argument troba la seva justificació en que “si es fes amb lots, resultaria excessivament
difícil o onerosa des del punt de vista tècnic, les obres no serien rendibles i la necessitat de
coordinar als diferents de contractistes per als diversos lots podria comportar greument els risc
de soscavar l’execució adequada del contracte”.
En conseqüència, d’acord amb l’exposat anteriorment, la Direcció Tècnica del Departament de
Sistemes Tecnològics i Serveis Afectats de “Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA”,
considera que “en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense
divisió en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels serveis a
prestar i, a més, l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de
fraccionament del seu objecte en diferents lots”.
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II.‐ JUSTIFICACIÓ JURIDICA.
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que
es disposa el següent:
“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se
podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se
pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial,
se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden
incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia
y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y
eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que
correspondan.
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta.
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en
lotes del objeto del contrato, los siguientes:
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el
órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de
la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha
circunstancia.
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo
desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del
contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de
coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse
imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas
diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el
expediente. (…).”
Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es
divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el
contracte no és objecte de fraccionament.
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En el present cas, trobem que d’acord amb l’Informe Tècnic abans esmentat, no procedeix la
divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no
divisió en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a
l’esmentat article de la LCSP.
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO
dividir en lots l’actual expedient de contractació.

Silvia Gasch Cabot
Cap de Contractació
Barcelona, a 12 de setembre del 2019
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