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I.- INTRODUCCIÓ
El present informe té com objectiu analitzar l’encaix legal de les ofertes econòmiques
presentades per les empreses NETEGES DEYSE, S.L. i SERVEIS INDUSTRIALS REUNITS, S.A.U.,
contingudes en el Sobre número 3, en el procediment de licitació iniciat per la mercantil
SELECTIVES METROPOLITANES. SA. per a la contractació del servei de neteja de les instal·lacions
i accessos, així com els diferents elements auxiliars del Centre de Tractament de Residus
Municipals (CTRM) de Gavà-Viladecans amb número d'expedient: CTTE664

II.- ANÀLISI LEGAL
La consulta plantejada s'emmarca en el procediment de licitació abans referit amb número
d'expedient: CTTE664, al que han concorregut les empreses següents:

•

NETEGES DEYSE, S.L. (“DEYSE”).

•

L.D. EMPRESA DE NETEJA I DESINFECCIÓ, S.A.U. (“LD”).

•

RECIMANT, S.L. (“RECIMANT”).

•

SERVEIS INDUSTRIALS REUNITS, S.A.U. (“SIRSA”).

Després del tràmit d'obertura de les ofertes tècniques, la Mesa ha qualificat aquestes ofertes
amb les puntuacions següents, d'acord amb l'informe de valoració de les ofertes avaluables
mitjançant judici de valor de data 21 d'octubre de 2021:

Amb base a aquesta valoració, s'ha procedit a l'exclusió de les societats LD i RECIMANT per no
assolir el mínim de 30 punts, com així s'estableix a la clàusula 9 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP).
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Amb posterioritat, en data 29 d'octubre de 2021, es va procedir a l'obertura de l'oferta
econòmica (sobre 3) de les licitadores DEYSA i SIRSA, de les quals s'extreuen els valors següents
en cadascun dels sis ítems que conformen l'oferta econòmica:

A la vista dels valors de l'oferta econòmica i tècnica presentada per SIRSA, en data 4 de
novembre de 2021, la Mesa de contractació requereix al licitador SIRSA perquè faci dos
aclariments respecte de la proposta organitzativa del servei inicial de posada a punt (sobre 2) i
dels ítems 5 i 6 de l'oferta econòmica (sobre 3).
En resposta a l'anterior requeriment, SIRSA presenta una declaració responsable d'aclariment
datada el dia 8 de novembre de 2021, essent especialment rellevants les manifestacions
següents respecte del servei inicial de posada a punt:
•

Es preveu un total d'hores de dedicació per a les feines de neteja de la maquinària
productiva i de la resta d'elements i instal·lacions de 1.673,60 hores, repartides entre 17
operaris.

•

S'assenyala que els salaris dels treballadors per a aquest servei seran conformes al que
estableix el Conveni Col·lectiu del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya,
indicant-se que aquest exigeix un preu hora de 8,87€, amb un increment per festiu de
6,26€/h.
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•

Es reconeix que el preu ofert per a aquest servei, considerant el nombre d'hores de
dedicació, suposa que el preu hora és inferior a l'establert a l'esmentat Conveni
Col·lectiu, però això es justifica, segons SIRSA, perquè han “repercutit la diferència de
l'import del preu hora de salari i el preu hora de venda a la partida del servei de
neteja”.

Partint del que antecedeix, exposem a continuació les següents CONSIDERACIONS:
1. L'oferta econòmica presentada per SIRSA a l'ítem 2 incorre en un supòsit d'oferta
anormalment baixa.
Per analitzar aquest punt, hem de partir del que s'estableix al PCAP en quant a la valoració de
l'oferta i quan s'entén incursa una oferta en presumpció d'anormalitat, quan el nombre de
licitadors sigui inferior a deu (en aquest cas, en serien només dos). Així, a l'Annex III del PCAP
s'estableix que “les ofertes que siguin inferiors a un diferencial de 10 punts percentuals en
relació amb la mitjana de les ofertes” es considerarà que superen els límits per a la
consideració d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats.
D'acord amb les puntuacions reflectides a l'acta d'obertura de l'oferta econòmica, s'observa una
baixa temerària manifesta de l'oferta de SIRSA respecte a l'Ítem 2, consistent en el servei inicial
de posada a punt (baixa d'un 46,52% de SIRSA, respecte del 6,95% de baixa de DEYSA).
Un cop dit això, és important ressaltar que el mateix Annex III del PCAP disposa que la Mesa
“podrà apreciar que la proposició d'una empresa no podrà ser complerta quan, en igualtat de
condicions tècniques, la seva oferta econòmica GLOBAL (tots els ítems) sigui considerada
anormal o desproporcionada (…)”. Per tant, considerem que l'oferta de SIRSA, considerada
globalment, no incorre en un supòsit de baixa desproporcionada que la faci inviable, si bé sí que
s'aprecia una desproporció de l'oferta corresponent a l'Ítem 2, que s'ha d'analitzar
detalladament.
Si analitzem l'oferta de l'Ítem 2 presentada per SIRSA conjuntament amb els aclariments
presentats per l'empresa en data 8 de novembre de 2021, observem el següent, respecte del
preu hora unitari per a la prestació del servei de posada a punt: considerant un preu de 18.719 €
i una dedicació de 1.673,60 hores, el preu hora dels operaris (incloent hores en festiu) és de
11,18 €/h, quantitat que resulta inferior a l'establerta en el Conveni Col·lectiu aplicable, com la
mateixa licitadora reconeix a l’escrit d'aclariments.
En tot cas, volem posar de manifest que les xifres que s'indiquen per SIRSA en els seus
aclariments com a preu hora (8,87 €) no es corresponen amb allò establert al Conveni Col·lectiu
aplicable.
Així mateix, el preu hora unitari que es desprèn de l’oferta presentada per a la realització de
l’Ítem 2 resulta molt allunyat del preu hora ofert per a la prestació dels restants serveis que són
objecte del contracte.
A aquests efectes, l'Annex III del PCAP estableix que “En cas que una empresa licitadora incorri
en baixa desproporcionada, si a l'oferta anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris
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dels salaris de les persones treballadores considerats a l'oferta són inferiors al que estableix el
conveni sectorial d’aplicació, a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos salarials,
es podrà requerir informe tècnic complementari de l’òrgan de representació de les persones
treballadores o d’una organització representativa del sector. L'oferta serà exclosa si en el
tràmit d'audiència de l'empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada
d'anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que
executaran el contracte considerats a l'oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial
d'aplicació”.
No obstant això, perquè es pugui acordar l'exclusió del licitador per aquest motiu, primer cal
concretar que l'oferta incorre en baixa anormal. Així ho ha assenyalat reiteradament els
Tribunals Administratius de Recursos Contractuals (TACRC), entre d'altres, en la resolució núm.
657/2020, de 4 de juliol de 2020:
“Dicho apartado y letra [artículo 149.4 d)] solo se aplica a lo que se entiende por parte
de la Ley como ofertas anormalmente bajas quedando claro del precepto indicado, que
su calificación como tal, depende de las condiciones que se fijen en el propio pliego de
cláusulas administrativas y que, en definitiva, si el órgano de contratación presume que
una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen
anormalmente baja, solo podrá excluirla de la licitación, previa tramitación del
procedimiento que establece el propio precepto.
/…/
Pero lo cierto es, que la presunción de este incumplimiento no puede conllevar por sí
mismo y en aplicación a los preceptos indicados, a la exclusión per se dé la oferta
por estos motivos que se citan, sino que previamente hubiera debido determinarse
si incurre en presunción de baja anormal (que no es el supuesto) aplicando lo
dispuesto en la cláusula el pliego y solicitar información sobre la viabilidad de su
oferta.
/…/
De todas las resoluciones en las que este Tribunal se ha pronunciado sobre la aplicación
del artículo 149.4 d) de la LCSP cabe destacar que la condición previa para el
rechazo de una oferta por incumplimiento de condiciones laborales es la presunción
de anormalidad de las mismas.
/…/
En conclusión, la causa de rechazo de la proposición económica de la empresa
recurrente no está justificada conforme a derecho (y en concreto, conforme a los
preceptos que se invocan), dado que como se ha examinado, la oferta del recurrente no
se presume anormalmente baja, con arreglo a los criterios de la cláusula sexta del
pliego y no se ha solicitado ningún tipo de información sobre el cumplimiento de las
condiciones laborales al licitador, no aplicando el procedimiento que para estos casos
prevé la LCSP”.
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En el mateix sentit que el TACRC s'han pronunciat diverses Sales Contenciosa Administratives,
que entenen que es pugui procedir a excloure una oferta per incompliment del Conveni
aplicable, primerament ha de ser declarada com a oferta anormalment baixa. No obstant això,
volem cridar l'atenció sobre la recent Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de 10 de maig de 2021 (Rec. 356/2019), que estableix
una interpretació oposada a l'apuntada per altres Tribunals (entre d'altres, la Sentència de
l'Audiència Nacional 505/2021, de 17 de febrer del 2021 i la Sentència del TSJ d'Andalusia
317/2021, del 3 de març del 2021). En l'esmentada sentència, la Sala Contenciosa Administrativa
de l'Alt Tribunal madrileny conclou que una oferta que no compleixi, aparentment, el que
disposa el conveni col·lectiu aplicable, serà considerada com a oferta anormalment baixa quan
aquesta oferta sigui inferior a la mitjana aritmètica de les proposicions presentades o al
pressupost de licitació, havent de procedir-se a donar el corresponent tràmit de justificació de
l'oferta al licitador (previ, si escau, a la seva exclusió).
Dit això, considerem que no seria raonable aplicar la Sentència esmentada al cas que aquí ens
ocupa, ja que en cas d'aplicar-se a un procediment amb només dos licitadors, com és aquest
cas, s'arribaria a l'absurd de considerar sempre una de les ofertes en presumpció d'anormalitat,
ja que una estarà sempre per sota de la mitjana, llevat que les dues ofertes siguin idèntiques.
En conclusió, considerem que té més probabilitats de ser acollida la doctrina judicial que
estableix que per excloure una oferta que presumptament incompleixi un conveni col·lectiu,
primer s'ha de declarar com a oferta anormalment baixa aplicant els criteris que a aquest efecte
estableixin els Plecs o, supletòriament, la LCSP i el Reglament de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
Per tant, per poder excloure un licitador per incompliment de les condicions establertes al
Conveni Col·lectiu prèviament la seva oferta haurà d'estar sotmesa a presumpció d'anormalitat.
En aquest cas, l'òrgan de contractació té la potestat d'iniciar el procediment per a la justificació
d'ofertes anormalment baixes regulat a l'article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP), amb caràcter previ a la possible exclusió.
Ara bé, considerem que la redacció del PCAP, en el sentit que l'anormalitat de l'oferta ha de ser
apreciada globalment, dificulta jurídicament que es pugui procedir a l'exclusió de l'oferta
presentada per SIRSA, per més que es consideri que l'oferta corresponent al Ítem 2 vulneri els
preus establerts al Conveni Col·lectiu.
2. Frau de llei a l'oferta de SIRSA relativa a l'Ítem 2 de servei inicial de posada a punt.
D’acord amb els antecedents recollits a l’apartat anterior, entenem que l'oferta presentada per
SIRSA respecte de l'Ítem 2 podria incórrer en un supòsit de frau llei, que pot ser penalitzat no
concedint a la licitadora cap dels 7 punts en joc per a aquesta part del servei.
Com ja hem avançat, l'oferta econòmica presentada per SIRSA per al servei de posada al punt
inicial, a més de ser desproporcionada, vulnera els salaris mínims establerts al Conveni
Col·lectiu aplicable. Circumstància que és reconeguda per la pròpia empresa en la seva
declaració responsable de data 8 de novembre de 2021, en què SIRSA afirma que “ha repercutit
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la diferència de l'import del preu hora de salari i el preu hora de venda a la partida del servei
de neteja”.
El fet de presentar una oferta econòmica de la qual es desprèn que el preu/hora dels operaris
afectes al servei estarà per sota del que estableix el Conveni Col·lectiu i confirmar que aquest
preu és possible perquè “ha repercutit la diferència de l'import del preu hora de salari i el preu
hora de venda a la partida del servei de neteja”, pressuposa que l'estratègia subjacent per part
del licitador no és presentar la millor oferta relació qualitat-preu, sinó obtenir la màxima
puntuació a l'Ítem 2 (7 punts). És a dir, l'estratègia seguida per SIRSA consisteix a acaparar tots
els punts respecte a l'Ítem 2, en prejudici de la resta de licitadors, fet que comporta un frau de
llei que implica una alteració de les regles de la competència.
En aquest sentit, s'ha pronunciat el TACRC, que recentment ha assenyalat el següent, en la
resolució 827/2021 de 8 de juliol de 2021:
“El primer requisito, por lo tanto, que el fraude de ley exige es que el acto realizado al
amparo del texto de la norma en cuestión no resulte suficiente y realmente amparado
por dicha norma. Por lo tanto, verificar si las proposiciones presentadas han sido
formuladas de manera fraudulenta exige comprobar, en primer término, y según se ha
avanzado, si tales proposiciones a precios irrisorios, simbólicos, resultan conformes con
la normativa en materia de contratación y si se ajustan, asimismo, al contenido de los
pliegos que rigen la licitación (art. 139.1 de la LCSP).
La LCSP incluye entre su objetivo y finalidad «la salvaguarda de la libre competencia y
la selección de la oferta económicamente más ventajosa» (art. 1 de la LCSP) y que, de
igual forma, los órganos de contratación vienen obligados a proporcionar a los
licitadores un tratamiento igualitario y no discriminatorio (art. 132.1 de la LCSP) y a
velar en todo el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre
competencia (art. 132.3 de la LCSP). Así, con arreglo al art. 145.5.c de la LCSP los
criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato deben garantizar
la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia
efectiva.
/…/
El segundo requisito que el fraude de ley exige es que el acto realizado persiga un
resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él. Las consideraciones
efectuadas más arriba conducen a concluir que, necesariamente, la estrategia de los
licitadores persigue un resultado contrario al ordenamiento jurídico: obtener, a través
de tales precios nulos, la máxima puntuación los licitadores que los presentan,
puntuación que, sin embargo, se obtiene solamente al apartarse de los requisitos a que
la oferta debe atenerse conforme a la normativa en materia de contratación y que
imponen que aquella parta de precios de mercado y tome en consideración los costes
reales”.
Conforme a la resolució que acabem de reproduir, entenem que concorren en aquest cas els
requisits per considerar l'oferta de SIRSA respecte a l'Ítem 2 en frau de llei, els requisits dels
quals passem a exposar a continuació:
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I.

L'oferta de SIRSA amb una retribució del preu/hora inferior a l'establert al Conveni
Col·lectiu no està emparat ni per la LCSP ni pels mateixos plecs que regeixen el
procediment, no resultant conforme l'oferta amb la normativa que regeix aquesta
licitació.
En aquest sentit, ja al mateix Quadre Resum de Característiques s'estableix que per al
càlcul de la despesa de personal s'ha tingut en compte el Conveni col·lectiu de
treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya per als anys 2017 a 2021,
assumint per tant a l'hora de presentar l'oferta per SIRSA que s'haurà d'ajustar al que
disposa l'esmentat Conveni Col·lectiu.

II.

Pel que fa a l'acte contrari o prohibit per l'ordenament jurídic, podem destacar que una
estratègia que perseguís obtenir la màxima puntuació mitjançant una oferta
notòriament baixa i inferior al Conveni, com ho és la de SIRSA, podria apartar-se dels
requisits als quals la mateixa oferta s'ha d'atenir d'acord amb la normativa en matèria de
contractació, que imposa que l'oferta s'hagi d'ajustar als preus establerts per al personal
que hagi de ser subrogat per l'empresa entrant, així com al Conveni col·lectiu vigent al
qual abans ens hem referit.
Així mateix, malgrat que no s'estableixen en els plecs cap límit mínim dels valors
consignats a cadascun dels Ítems, el TACRC ha assenyalat en nombroses resolucions que
transvasar indegudament costos entre diferents partides és una pràctica fraudulenta
quan aquesta pràctica obeeix a l'objectiu patent d'obtenir la màxima puntuació en un
determinat ítem, en detriment dels competidors.
Aquesta circumstància de transvasament de costos entre les diferents partides ha estat
reconeguda per la mateixa SIRSA, en la seva declaració responsable de data 8 de
novembre de 2021, en confirmar que el diferencial de la seva oferta per al servei de
posada a punt amb el preu establert al Conveni es repercutirà a la partida del servei de
neteja. D'aquesta manera podem observar que s'estan transvasant indegudament costos
entre diferents partides amb la finalitat d'obtenir la màxima puntuació possible a l'ítem
2, en detriment de la seva competidora que, com marquen els Plecs, sí que s'ha atès el
preu hora establert al Conveni.

L'actuació fraudulenta seguida per SIRSA ha fet que aquesta obtingui la màxima puntuació a
l'Ítem 2 i deixi a la seva competidora, una vegada aplicada la fórmula d'avaluació, en uns
escassos 1,05 punts, atorgant-li un avantatge indegut i fraudulent a la llum de la doctrina del
TACRC recollida a la resolució esmentada.
Un cop detectada la pràctica contrària a l'ordenament jurídic i als principis que han de regir a la
contractació pública, la doctrina establerta pel TACRC és la no valoració dels criteris en què
s'ha dut a terme una oferta fraudulenta.
Així, d'acord amb les resolucions del TACRC 827/2021 i 882/2021, s'afirma que quan les ofertes
es realitzen en frau de llei la conseqüència no ha de ser l'exclusió, sinó la no valoració del criteri
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d'adjudicació per a aquestes empreses en incórrer en pràctica prohibida per l'ordenament
jurídic.
Conseqüentment, considerem que l'oferta de SIRSA relativa al cost del servei de posada a punt
(Ítem 2) és fraudulenta i, consegüentment, s'ha de valorar amb zero (0) punts, i li correspon, en
conseqüència, l'atorgament dels set (7) punts en joc a l'altra empresa licitadora (DEYSA).

III.- CONCLUSIONS
D’acord amb els fonaments fàctics i jurídics exposats, entenem que l’oferta econòmica
presentada per SIRSA, relativa al cost del servei de posada a punt (Ítem 2) és fraudulenta i,
consegüentment, s'ha de valorar amb zero (0) punts.
Atentament,

Àngel Serret

Joaquin Vives De La Cortada.
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