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INFORME REFERENT A L’ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ LLIURADA PER YIRA Y
FERRER SL, EN RELACIÓ A L’OFERTA ECONÒMICA PRESENTADA EN LA LICITACIÓ DE
L’OBRA “CONTRACTE OBRA CIVIL PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA XAP EN L’ÀMBIT
CARRERS GIRONA I J. CASANOVAS” I QUE ES VA CONSIDERAR QUE PODIA
CONTENIR VALORS ANORMAL I/O DESPROPORCIONADA

ANTECEDENTS
L’empresa YIRA Y FERRER SL es va presentar a la licitació del contracte “Obra de substitució
de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable en l’àmbit dels carrers Girona i
Jaume Casanovas”, segons expedient de contractació C-2020-05.
L’import de licitació de l’obra ascendeix a 114.127,69€ (IVA exclòs). L’oferta econòmica
presentada per YIRA Y FERRER SL és de 73.439,90€ (IVA exclòs). Aplicats els paràmetres que
consten a la clàusula 19 del PCAP i tal com consta a l’Acta de la mesa celebrada el 21 de juliol
de 2020, el llindar per considerar si una oferta es troba en possible situació d’anormalitat és de
77.676,58€. Trobant-se en aquesta situació la proposta econòmica de YIRA Y FERRER SL, per
la qual cosa es va sol·licitar la documentació justificativa de la baixa econòmica realitzada.
En data 24 de juliol de 2020, YIRA Y FERRER SL va enviar la documentació justificativa
sol·licitada.

ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA
Analitzant els arguments en que YIRA FERRER SL ha basat la seva justificació econòmica, es
realitzen les següents observacions:
1. JUSTIFICACIÓ DEL COST DIRECTE
Segons la documentació aportada, totes les activitats a excepció de la reposició d’asfalt
les realitzen amb mitjans propis. Revisant els mitjans propis que disposen, aporten
documentació de una MINICARREGADORA MUSTANG 2054 , màquina no compatible
amb la maquinaria indicada en la justificació de la partida de demolició que és una pala
excavadora bobcat sobre pneumàtics de 3 tn amb martell trencador . En conseqüència,
entenem que haurien de subcontractar aquesta excavadora bobcat, cost no contemplat
a la justificació de preus i que encariria el cost de l’obra.
2. JUSTIFICACIÓ DEL COST INDIRECTE
En l’anàlisi dels costos nòmina, preveuen una dedicació del 50% de l’encarregat.
Segons el punt 28 del PCAP, la dedicació de l’encarregat ha de ser del 100%. En
conseqüència, el cost indirecte seria superior al justificat.
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Respecte al cost de desplaçament, l’encarregat té assignats 50 desplaçaments. Si
considerem que l’encarregat ha d’estar a obra de forma diària durant tota l’obra, i una
mitja de 22 dies laborables al mes, el nombre de desplaçaments és més del doble,
aprox. 110 viatges. El cost per desplaçament el considerem extremadament baix, ja
que de forma habitual el cost per Km és de 0,22€ i suposant una distancia de 25 km
per desplaçament (anada i tornada) tindríem un cost total de 110 viatges x 25
km/viatge x 0,22€/ km = 605,00€, import molt superior als 67,50€ presentats.
Per altra banda, quan presenten l’oferta econòmica, indiquen que 8.022,85€
corresponen a les despeses generals (13%) i 3.702,85€ corresponen al benefici
industrial (6%). La suma dels dos imports és de 11.725,70€. Posteriorment justifiquen
aquest mateix import com cost indirecte. En conseqüència, la justificació resulta
incoherent doncs en un apartat diuen que correspon al cost indirecte i en altre que el
mateix import és cost indirecte + benefici industrial.

CONCLUSIONS
Un cop analitzada la documentació justificativa de l’oferta econòmica presentada per l’empresa
YIRA FERRER SL, considerem que la baixa realitzada NO està suficientment justificada i que
NO podria realitzar l’obra correctament amb el pressupost presentat.

El Prat de Llobregat, 27 de juliol de 2020

Monica Jovellanos
TÈCNIC SECCIÓ DE XARXES
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