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JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.  

 

2020-033 OBRES NOU RECINTE GASOS MEDICINALS HUVH  

De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, s’emet el present informe  per tal de justificar els motius 

pels quals el contracte es realitza sense divisió de lots: 

 

NORMATIVA REGULADORA 

 

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:  

"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, podent-se 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." 

 

JUSTIFICACIÓ 

 

En el present cas, es tracta d’un contracte que té per objecte realitzar els treballs d’obra 

civil corresponents al nou recinte de gasos medicinals del complex del Campus del Vall 

d’Hebron. 

En termes de contingut i coherència tècnica, no es considera eficient fer una divisió en 

lots perquè l’obra resultaria excessivament difícil des del punt de vista tècnic, alhora que, 

amb tota probabilitat, més costosa econòmicament.  

D’aquesta forma, les obres no serien rendibles i la necessitat de coordinar als diferents 

empresaris per als potencials lots podria posar en risc l’execució adequada del 

contracte.  

Per aquesta major eficiència i facilitat de la coordinació dels treballs a executar i per 

l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament, 

s’estima convenient la no divisió de l’objecte del contracte. 
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Per altra banda, la posterior instal·lació dels tancs i de les xarxes tècniques associades 

seran objecte d’un procediment de licitació separat en virtut de l’existència d’una 

exclusivitat tècnica justificada, la qual cosa, no permet dividir aquest procediment obert 

en dos lots diferents.  

 

Barcelona, a 26 de maig de 2020. 

 

 

 

 

 

 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Dr. Joan X. Comella Carnicé                                                                                                                                                           
Director 
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron- Institut de Recerca (VHIR)   
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