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Exp. 2021/2716. Informe sobre la justificació de les ofertes presumptament anormals o
desproporcionades presentades per les empreses Palahí Arts Gràfiques SL i Fotoletra SA, en
referència a la contractació del servei de maquetació, disseny i composició de la col·lecció
corporativa “Quaderns de la Revista de Girona”

Antecedents
En data 3 de juny de 2021, la Mesa de Contractació va constatar que, d’acord amb allò que
estableix la clàusula I del PCAP, les ofertes presentades per les empreses Palahí Arts Gràfiques
SL i Fotoletra SA havien incorregut en baixa desproporcionada o anormal, i va acordar sol·licitar a
aquests licitadors la justificació de la baixa, en un termini de 10 dies hàbils.
Dades del contracte:
En el PCAP, d’acord amb allò que determina l’article 100 de la LCSP, es detallen i desglossen els costos
següents del pressupost base de licitació:

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Import
(preu/volum)
Costos directes
671,06 €
Costos indirectes
422,98 €
Benefici industrial
583,84 €
Total
1.677,88 €
IVA
352,35 €
Total IVA inclòs
2.030,23 €

Percentatge
39,99%
25,21%
34,80%
100,00%

Per a l’execució del contracte, s’ha calculat que el licitador haurà de dedicar un total de 24 hores als treballs
de maquetació de cada volum de la col·lecció “Quaderns de la Revista de Girona”. Per determinar el
pressupost base de licitació s’ha pres com a referència el cost salarial establert en el conveni col·lectiu
sectorial (Conveni col·lectiu de les Artes gráficas, manipulado papel y carton, editoriales e industrias
auxiliares, publicat al BOE núm. 153 de , 27 de juny de 2019, i l'actualització de les taules salarials del 2020,
publicades al BOE núm. 50 de 27 de febrer del 2020), prenent com a base la categoria professional del
perfil requerit per al desenvolupament del servei (categoria 12). A l'esmentat cost se li aplicarà el cost de la
Seguretat Social.
El càlcul resultant és d’un total de 1.677,88 € sense IVA per volum, que s’ha arrodonit a 1.700,00 € per al
present contracte.

L’article 149 de la LCSP, en el seu punt 4, indica el següent:
“.../...
En el procediment s’ha de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent.
En tot cas, els òrgans de contractació han de rebutjar les ofertes si comproven que són
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs
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l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article
201.
S’entén en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos
proposats pel licitador quan aquesta sigui incompleta o es fonamenti en hipòtesis o inadequades
des del punt de vista tècnic, jurídic o econòmic”.
Justificació presentada per l’empresa Palahí Arts Gràfiques SL
En data 8 de juny de 2021, l’empresa Palahí Arts Gràfiques SL ha presentat un escrit de
justificació de la baixa presumptament anormal o desproporcionada. En el seu escrit, l’empresa
licitadora justifica que pot presentar una oferta “amb condicions excepcionalment favorables” pel
següents motius:
“- Tenim arxivades les fonts i les pautes tècniques de la col·lecció.
- Hem fet la maquetació d’altres llibres d’aquesta col·lecció i ho tenim molt per mà. Cosa que
fa que la quantitat de temps que es dedica a familiaritzar-se amb el material i en maquetar
el llibre , sigui molt ajustat.
- Estem físicament a prop de les vostres seus i ens és més fàcil que a altres empreses, de
visitar el client. Amb un cost pràcticament nul de desplaçament.
- Respecta a les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de treball
vigents en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació, volem fer la observació que fins ara la
nostra empresa ha realitzat aquesta col·lecció, i el personal encarregat d’executar-la té
contracte fixa.
Per tant interessa seguir tenint un volum de feina encara que el marge sigui més reduït, per
tal de poder mantenir els llocs de treball.
(...)
- La inversió amb els equips informàtics que utilitzem per a la feina està totalment
amortitzada.
- Tenim un sistema automatitzat de retoc d’imatges que disminueix el temps invertit.
Així mateix, l’empresa certifica el següent en relació amb el salari de la persona que executarà
el contracte:
“Certifiquem que els preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte
considerats en l’oferta, i en conjunt tots els treballadors de l’empresa, no són inferiors al que
estableix el conveni d’aplicació de les arts gràfiques”.
Per últim, l’empresa desglossa els costos de l’execució del contracte d’acord amb el detall
següent:
“El desglòs dels costos seria: Costos mà d’obra directa amb seguretat social és de 19,95 euros
l’hora. Hores totals de maquetar: 24 hores
Costos directes mà d’obra (19,95 x 24 hores)
Costos directes material
Costos indirectes/despeses generals
Benefici industrial
TOTAL PRESSUPOST

478,80 euros
20 euros
281,2 euros
115 euros
895 euros”
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Efectuada l’anàlisi de la justificació de la baixa aportada per l’empresa Palahí Arts Gràfiques, qui
subscriu aquest informe constata el següent:
1).En relació amb els costos directes de mà d’obra, l’empresa certifica que “els preus unitaris dels
salaris de les persones que executaran el contracte considerats en l’oferta no són inferiors al que
estableix el conveni d’aplicació de les arts gràfiques””, i especifica que “els costos mà d’obra
directa amb seguretat social són de 19,95 euros l’hora”.
Tal com consta en el PCAP, per al càlcul dels costos de la mà d’obra s’ha tingut pres com a
referència el cost salarial establert en el conveni col·lectiu sectorial (Conveni col·lectiu de les Arts
gràfiques, manipulat de paper i cartró, editorials i indústries auxiliars), i en concret el cost salarial
d’un professional de la categoria 12, en considerar que es correspon amb el perfil requerit per al
desenvolupament del servei que es licita. Per a aquesta categoria, el preu/hora és de 10,31 €
sense Seguretat Social, i de 13,71 €, amb SS, tal com s’ha fet constar en el PCAP:
CÀLCUL DE LA MÀ D'OBRA DIRECTA I DEL PBL
Categoria professional

% Seg.Social

12

33,00%

Cost unitari
AMB Seg.
Social
13,71

Cost unitari
SENSE Seg.
Social
10,31

Total
Percentatge de la MOD sobre el
total del cost de mà d'obra

Núm. hores

Import de
la MOD

24,00

329,10

24,00

329,10

Pressupost Base
de Licitació

1.576,56

Factor
correcció 6%

1.677,88

90,00%

Es constata, per tant, que en l’oferta presentada per Palahí Arts Gràfiques no s’incompleix el
conveni col·lectiu sectorial de referència. Es valora, així mateix, que la qualificació de la persona
adscrita al contracte, d’acord amb el salari que es fa constar en l’escrit de justificació, sigui d’un
nivell superior a l’exigit en el PCAP.
Altres aspectes a tenir en compte són els següents:
2).Com a costos directes, el licitador enumera únicament els costos de mà d’obra.
D’acord amb allò especificat en el plec tècnic, per a l’execució dels treballs que es contracten és
necessària com a mínim una reunió amb la cap del servei de Comunicació Cultural de la Diputació
de Girona, els autors i la directora de la col·lecció, i s’especifica que aquesta reunió pot ser
telemàtica o presencial.
Cal destacar que la professional que Palahí Arts Gràfiques té previst adscriure al contracte té una
qualificació major a l’exigida en el PCAP i ) i compta amb una experiència de més de 30 anys en
treballs de maquetació de publicacions, segons ha acreditat el licitador en l’apartat de valoració de
l’experiència del personal tècnic que executarà el contracte. Per això, qui informa entén que
l’empresa no haurà de destinar un professional amb nivell superior que li supervisi la feina i que
hagi d’assistir també a les reunions de treball que es convoquin amb els tècnics de la Diputació.
En el cas que hi hagués d’haver desplaçaments, d’altra banda, en l’escrit de justificació de la baixa
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el licitador argumenta que “estem físicament a prop de les vostres seus i ens és més fàcil que a
altres empreses, de visitar el client. Amb un cost pràcticament nul de desplaçament”.
Per aquests motius que s’exposen, es considera adequat que l’empresa no comptabilitzi com a
costos directes els possibles desplaçaments que s’hagin d’efectuar durant l’execució del contracte
ni els costos que suposarien haver de destinar una persona per supervisar els treballs que es
contracten. Tampoc es preveu que la realització dels treballs previstos en el contracte comporti
altres costos directes per a l’empresa que en surti adjudicatària.
3).En la seva justificació, l’empresa argumenta, com a un dels motius pels quals pot presentar
unes condicions favorables, el fet que ja ha realitzat la maquetació d’altres llibres d’aquesta
col·lecció i que això implica que “la quantitat de temps que es dedica a familiaritzar-se amb el
material i en maquetar el llibre sigui molt ajustat”.
Qui subscriu aquest informe fa constar que Palahí Arts Gràfiques va ser l’adjudicatari del contracte
fins ara vigent del servei de maquetació de la col·lecció “Quaderns de la Revista de Girona”
(exp.2016/438), motiu pel qual, tal com s’acredita, l’empresa disposa de les fonts i les pautes de
col·lecció.El fet que el licitador disposi de les pautes de la col·lecció i, sobretot, que compti amb
l’experiència d’haver maquetat llibres de la mateixa col·lecció, comporta que els treballs es puguin
executar amb una major eficiència.
4).Finalment, l’empresa argumenta que la persona que executarà el contracte “té contracte “fixe i,
per tant, interessa seguir tenint un volum de feina encara que el marge sigui més reduït, per tal de
poder mantenir els llocs de treball”.
Justificació aportada per l’empresa Fotoletra SA
En data 17 de juny de 2021, l’empresa Fotoletra SA ha presentat un escrit en què justifica la baixa
presumptament anormal o desproporcionada. L’empresa licitadora acredita que compta amb 40
anys d’experiència en el sector i esmenta tot un seguit de raons de caire tècnic les quals, segons
argumenta en el seu escrit, li permeten “realitzar la feina sol·licitada en aquest contracte segons
els preus i els terminis ofertats”. Entre elles, manifesta estar en disposició “d’un programa
informàtic dissenyat a mida que possibilita a l’empresa una eficient assignació de recursos
humans i material”.
D’altra banda, l’empresa justifica que el local on està ubicada l’empresa “és propietat d’un dels
socis des de l’any 2003”, de manera que es pot interpretar que hi ha un estalvi de costos
indirectes referits al lloguer del local.
D’altra banda, l’empresa certifica que disposa d’una plantilla de 10 persones, totes elles “amb
contracte indefinit, amb una alta qualificació i llarga trajectòria professional, amb retribucions igual
o superiors a les fixades al conveni col·lectiu estatal d’arts gràfiques, manipulats de paper i de
cartró, editorials i indústries auxiliars”.
Cal destacar que en l’apartat de valoració de l’experiència del personal tècnic que executarà el
contracte, aquesta empresa va obtenir la puntuació màxima de 10 punts, en haver acreditat que el
professional adscrit al contracte realitza a l’empresa feines de maquetació i edició de llibres i
revistes des de l’any 1984.
Tot i que l’empresa no desglossa de forma detallada els costos relatius a l’execució del contracte,
es constata que el preu ofertat s’aproxima al d’altres licitadors i, sobretot, es confirma que en
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l’oferta presentada no s’incompleix el conveni col·lectiu sectorial vigent, en aplicació del que
estableix l’article 201 de la LCSP.

Conclusions
D’acord amb els antecedents i els arguments que s’exposen, es considera que en la justificació
presentada per les empreses Palahí Arts Gràfiques SL i Fotoletra SL s’explica satisfactòriament el
baix nivell dels preus o costos proposats per aquests licitadors i, per això, s’informa favorablement
la justificació presentada per totes dues empreses sobre la baixa desproporcionada o anormal,
d’acord amb allò que disposa l’article 149.4 de la LCSP.

