Informe tècnic justificatiu de la no divisió en lots relatiu al contracte d’obres de
PROJECTE D’ADEQUACIÓ COBERTA DE LES NAUS COMERCIALS A LA DÀRSENA
COMERCIAL DEL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
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), així com la Directriu 1/2018 de la
Direcció General de Contractació Pública, 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. 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.”
La Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, preveu els criteris a
tenir en compte per a la no divisió en lots del contracte.
II.‐ Justificació de la NO divisió en lots.
Per justificar la no divisió en lots es tindran en compte els criteris establert en el punt 3
de la Directriu 1/2018:
-

-

Pel valor estimat del contracte:
o En els contractes de valor estimat del contracte igual o inferior a
500.000€, es pot justificar la no divisió en lots del contracte d’obra per raó
de la quantia.
o En els contractes d’obra de quantia entre 500.001 i 10 milions d’euros de
valor estimat, la justificació de la no divisió en lots s’ha de fonamentar en
criteris tècnics.
o En els contractes d’obra de valor estimat superior a 10 milions d’euros la
no divisió és excepcional.
•
Subcontractació: si el contracte admet la subcontractació de parts accessòries
superior al 50% del valor estimat del contracte, la no divisió és excepcional.
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-

Termini d’execució: quan la urgència en l’execució del contracte pot justificar la
no divisió del contracte d’obres en lots, sempre i quan el termini d’execució de
l’obra sigui igual o inferior a 6 mesos.

-

Per raons tècniques: d’acord amb l’article 99.3b) de la LCSP la no divisió del
contracte es pot justificar per raons tècniques quan la realització independent de
les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte dificulti des d’un
punt de vista tècnic la seva correcta execució o quan la naturalesa de l’objecte
del contracte faci imprescindible coordinar l’execució de les diferents prestacions
i , per tant, es considera que no és possible la correcta execució, si hi ha una
pluralitat de contractistes>.

Tal i com s’exposa en el punt anterior del present informe tècnic, concorren en aquest
contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots:
• La quantia no arriba als 500.000€
• En tractar-se de treballs en alçada les mesures de seguretat establertes no han
previst la concurrència d’empreses.

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Zona Portuària, no procedeix la divisió
del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Responsable territorial de la Zona Portuària
Vilanova i la Geltrú, a data de la signatura electrònica

CPISR-1
Margarita
Diez Rilova

Passeig Marítim, s/n
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel 93 815 96 97
zona.centre@gencat.cat
www.ports.gencat.cat

Firmado digitalmente por CPISR-1 Margarita Diez
Rilova
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Ports
de la Generalitat, ou=Ports de la Generalitat,
ou=Serveis Públics de Certificació CPISR-1,
ou=Vegeu https://www.catcert.cat/verCPISR-1
(c)03, sn=Diez Rilova, givenName=Margarita,
serialNumber=43432926W, cn=CPISR-1 Margarita
Diez Rilova
Fecha: 2018.10.05 13:10:54 +02'00'

