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CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN MATÈRIA FISCAL I
TRIBUTÀRIA AL CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRANVIA A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT (CS18/2022)

INFORME RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE L’OFERTA INCURSA EN UN SUPÒSIT DE BAIXA
ANORMAL O DESPROPROCIONADA
El Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat va convocar concurs per a
l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei d’assessorament en matèria fiscal i tributària al
Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat, pel procediment obert simplificat
abreujat previst a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes es va procedir a l’obertura de les proposicions
presentades en el concurs de referència amb el següent resultat, ordenades de forma decreixent:

EMPRESA

OFERTA SENSE IVA

BNFIX PICH TAX LEGAL, SLP

6.390,00 €

JASMINA HOGER ESTERHAZY

5.086,76 €

MIÑANA BELTRÁN ECONOMISTAS Y ABOGADOS,
SLP

5.220,00 €

ROY ASSESSORS, SL

4.935,19 €

MARTÍNEZ Y LILLO, SLP

4.320,00 €

L’oferta de l’empresa ROY ASSESSORS, SL ha estat presentada fora de termini i ha quedat exclosa
de la licitació.
La clàusula 13.3 del plec de clàusules administratives particulars de l’esmentat concurs indica que es
considera que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats sempre que el preu per a l’execució
del contracte estigui inclòs dintre de les previsions efectuades per a les subhastes a l’article 85 del Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de contractes de les
administracions publiques.
L’oferta presentada per l’empresa MARTÍNEZ Y LILLO, SLP es troba en aquest supòsit.
En data 25 de juliol de 2022, es va conferir un termini a aquesta empresa per tal que manifestés per
escrit les precisions que considerés oportunes respecte de la seva oferta econòmica i les pertinents
justificacions.
El pressupost de licitació és de 6.409,34 €, sense IVA.
Dins del termini conferit, MARTÍNEZ Y LILLO, SLP ha presentat les justificacions que més endavant
s’analitzaran.
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Abans, però, cal efectuar les següents consideracions generals sobre aquesta qüestió:
1.- L’oferta econòmica amb valor anormal és un concepte sobre el que opera una presumpció “iuris
tantum”, és a dir, que pot ser desvirtuada per la justificació del licitador, i que únicament podrà ser
desestimada en el cas que es consideri que no està suficientment garantit que amb el preu ofertat es
pot realitzar la prestació contractada de forma òptima (Resolució núm. 147/2013, de 10 abril, del
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals).
2.- La justificació de l’oferta desproporcionada no ha de ser exhaustiva, sinó que el licitador ha de
proveir els arguments que permetin a l’òrgan de contractació arribar a la convicció de que les
prestacions es poden dur a terme de manera satisfactòria amb el preu ofertat. En aquest sentit la
Resolució núm. 149/2016, de 19 de febrer, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals,
diu:
“En cuanto al contenido y alcance de ese procedimiento contradictorio, también se ha dicho por este
Tribunal, que debe estar dirigido exclusivamente a despejar las posibles dudas que pudiera haber al
respecto, sin que sea necesario que por parte del licitador se proceda al desglose de la oferta
económica, ni a una acreditación exhaustiva de los distintos componentes de la misma, sino que basta
con que ofrezca al órgano de contratación argumentos que permitan explicar la viabilidad y seriedad
de la oferta”.
3.- D’acord amb la normativa comunitària, l’exclusió d’una oferta considerada anormalment baixa
constitueix una excepció al principi d’adjudicació del contracte a l’oferta econòmicament més
avantatjosa, i més, si com aquí succeeix, el preu és l’únic criteri de valoració.
Així, l’article 69.3 de la Directiva 2014/24/UE assenyala que el poder adjudicador “sólo podrá rechazar
la oferta en caso de que los documentos aportados no expliquen satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos”.
La Resolució núm. 311/2016, de 22 d’abril, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals,
diu:
“Por influencia del Derecho Comunitario, la regla general del Derecho español es la de adjudicación del
contrato a favor de la oferta económicamente más ventajosa, estableciéndose como excepción a dicha
regla general que la adjudicación pueda no recaer a favor de la proposición que reúna tal característica
cuando ésta incurra en valores anormales o desproporcionados.”
I afegeix:
“El hecho de que una oferta incluya valores anormales o desproporcionados no implica su exclusión
automática de la licitación, sino la necesidad de conferir trámite de audiencia al contratista para que
justifique la viabilidad económica de la proposición, y de recabar los asesoramientos técnicos
procedentes.”
Respecte de les justificacions presentades per MARTINEZ Y LILLO, SLP s’escau indicar el següent:
L’oferta presentada per l’empresa és de 4.320,00 €, el que representa una diferència econòmica de
2.089,34 € equivalent a una baixa del 32,60%.
MARTINEZ Y LILLO, SLP presenta un escrit pel qual manifesta que és una empresa d’àmbit nacional
amb la suficient solvència econòmica, financera, tècnica i professional per oferir els serveis que son
objecte de contractació. L’empresa compta amb una amplia i experimentada plantilla de professionals
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de caràcter multidisciplinar, coordinada i a disposició del contracte, per quina raó no necessita incórrer
en majors despeses per a la prestació del servei.
També indica que no ha d’assumir noves despeses per causa d’aquesta contractació, ja que el centre
de treball està totalment equipat per al desenvolupament de l’activitat, ni tampoc majors despeses de
personal.
La seva oferta s’ajusta a preus de mercat, assenyalant que els preus ofertats son els mateixos que els
subscrits amb altres entitats del sector públic, sense que això hagi suposat ni un perjudici per a la firma,
ni una deficient o insatisfactòria execució dels contractes adjudicats.
Finalment fa esment a que l’oferta haurà de ser ponderada amb el percentatge que suposa de desviació
i al compliment de les obligacions relatives a les disposicions legals sobre protecció i condicions de
treball dels seus empleats.
Cal considerar que la justificació aportada permet concloure que l’oferta podrà ser complerta d’acord
amb el preu ofertat, més tenint en compte que, tal i com recorda el Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals, en la Resolució núm. 942/2019 de 14 d’agost de 2019, no resulta necessari
que, per part del licitador es procedeixi al desglòs de l’oferta econòmica, ni a una acreditació exhaustiva
dels diferents components de la mateixa, sinó que, a efectes del que disposa l’article 149 de la LCSP,
n’hi ha prou amb què ofereixi arguments que permetin explicar la viabilitat i seriositat de l’oferta.
És per això que es considera justificada la reducció de 2.089,34 €, sense IVA de l’oferta presentada per
MARTINEZ Y LILLO, SLP respecte del pressupost de licitació, i, per tant, s’informa que l’oferta
presentada per aquesta empresa es pot acceptar.
L’Hospitalet de Llobregat, 27 de juliol de 2022

Xavier Xifra Triadú
Responsable jurídic
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