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CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL AL
CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
(CS12/2022)
INFORME RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LES OFERTES INCURSES 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 laboral 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

AUBADING ASESORES, SLP

3.240,00 €

GOLD CONSULTING BCN, SL

2.916,00 €

LLEAL TULSA & ASSOCIATS,SL

2.820,00 €

FAURA-CASAS, AUDITORS CONSULTORS, SL

2.744,00 €

ASSESSORIA PAGÈS, SLP

2.640,00 €

GRUP CARLES, GESTIÓ I PROJECTES, SL

2.600,00 €

LEGAL ADVISORY & CONSULTANCY
SERVICES 4U, SL

2.592,00 €

ROY ASSESSORS, SL

2.384,77 €

MARTÍNEZ Y LILLO, SLP

2.160,00 €

MIÑANA BELTRÁN ECONOMISTAS Y
ABOGADOS, SLP
AUR ASSESSORS I CONSULTORS
ASSOCIATS, SL

2088,00 €
1.800,00 €

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.
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Les ofertes presentades per les empreses AUR ASSESSORS I CONSULTORS ASSOCIATS,
SL i MIÑANA BELTRÁN ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SLP, es troben en aquest supòsit.
En data 2 de juny de 2022, es va conferir un termini a les esmentades empreses per tal que
manifestessin per escrit les precisions que consideressin oportunes respecte de les seves
ofertes econòmiques i les pertinents justificacions.
El pressupost de licitació és de 3.240,00 €, sense IVA.
Dins del termini conferit, les empreses requerides han presentat les justificacions que més
endavant s’analitzaran.
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
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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 justificaciones presentades s’escau indicar el següent:
AUR ASSESSORS I CONSULTORS ASSOCIATS, SL
L’oferta presentada per l’empresa és de 1.800,00 €, el que representa una diferència
econòmica de 1.440,00 € equivalent a una baixa del 44,44%.
AUR ASSESSORS I CONSULTORS ASSOCIATS, SL presenta un escrit pel qual manifesta
que la seva oferta és perfectament viable tenint en compte els costos assumits per l’empresa
que concreta en el cost del programa de confecció de nòmines amb un cost per nòmina de
0,14 € i el cost de la persona responsable de la confecció de nòmines amb una dedicació
d’una hora i mitja al mes amb un cost de 21,21 € mensuals. Aporta la nòmina de la persona
que gestiona les nòmines i una factura de l’aplicació contractada.
Per tant el cost anual del contracte seria de 254,55 €, molt inferior als 900 € per any
corresponents a l’oferta feta.
Conclou que la rendibilitat del contracte per l‘empresa és del 69,36% per la qual cosa és
perfectament rendible i viable.
En resposta a aquesta justificació cal advertir que les prestacions incloses en el contracte van
més enllà de la confecció de les nòmines, doncs, d’acord amb el plec de prescripcions
tècniques, l’objecte del contracte abasta també la gestió d’impostos, la gestió amb la Seguretat
Social, la gestió de contractes i l’assessorament laboral general en aquells aspectes
relacionats amb l’activitat del Consorci.
Totes aquestes prestacions no estan considerades pel licitador que, en la seva oferta, només
refereix la gestió de nòmines.
La Resolució 94/2017 del Tribunal Administratiu de Contratació Pública de la Comunitat de
Madrid, diu: “Por ello la justificación ha de ir dirigida a demostrar la viabilidad de la oferta por
referencia fundamentalmente al cumplimiento de las prestaciones objeto del contrato. La
cuestión que debe abordarse es si la justificación presentada respeta las condiciones de la
licitación establecidas en los pliegos por si así no fuera, el cumplimiento del contrato no sería
viable y la proposición inaceptable, es decir, el término de comparación de la justificación han
de ser los pliegos que rigen la licitación”
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Per altra banda, l’article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector
públic (LCSP) disposa que “se entenderá en todo caso que la justificación no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta
sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de
vista técnico, jurídico o económico”.
És per això que es considera no justificada la reducció de 1.440,00 €, sense IVA, de l’oferta
presentada per AUR ASSESSORS I CONSULTORS ASSOCIATS, SL respecte del
pressupost de licitació, i, per tant, es declara que l’oferta presentada per aquesta empresa
està incursa en baixa desproporcionada i s’ha de rebutjar.
MIÑANA BELTRÁN ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SLP
L’oferta presentada per l’empresa és de 2.088,00 €, el que representa una diferència
econòmica de 1.152,00 € equivalent a una baixa del 35,56%.
MIÑANA BELTRÁN ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SLP presenta un escrit pel qual
manifesta que en la seva oferta estan inclosos tots els costos directes i indirectes imputables
al servei amb l’obtenció d’un benefici raonable en atenció a la seva experiència en la prestació
de serveis d’assessorament laboral a entitats de similars característiques.
Per a la formulació de l’oferta s’ha tingut en compte l’abast de tots els treballs descrits en el
plec de prescripcions tècniques. Per a l’estimació de la dedicació requerida del servei s’ha
pres com a referència el nombre de treballadors informat en la documentació de la licitació,
També s’assumeix el compromís de designar un responsable del contracte amb l’experiència
i la titulació adequades, amb l’obligació de mantenir la reunió de seguiment de l’execució del
contracte amb la periodicitat que s’exigeix en el plec de prescripcions tècniques.
Es desglossen els costos anuals del servei indicant:
a.- Els costos de personal de la persona responsable del contracte segons nòmina que
s’aporta. S’estima una dedicació de 48 hores anuals amb un cost per l’empresa de 16,91
€/hora.
b.- Les despeses materials respecte de les quals s’indica que l’empresa disposa de mitjans
materials adequats i suficients per dur a terme les funcions requerides pel Consorci. En
particular es fa esment a la disponibilitat d’un programa de confecció de nòmines propi,
compatible amb altes programes, que comporta un cost de 23,96 € anuals. S’aporta factura
d’aquest programa.
c.- Les despeses indirectes i generals d’estructura es consideren en un 13% present com a
referència el rang previst en l’article 131 del Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
d.- El benefici industrial és superior al 6% que preveu aquest mateix precepte, de manera que
és suficient per assumir eventualitats o desviaments que es puguin produir durant l’execució
del contracte.
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Finalment fa al·lusió a la seva experiència en l’execució de serveis similars característiques al
que és objecte de contractació.
El plec de clàusules administratives particulars no determina el nombre d’hores estimades de
dedicació que comportarà l’execució del contracte. En aquest sentit, la previsió de 48 hores
anuals (4 hores mensuals) que calcula l’oferta presentada per l’empresa s’estima suficient per
garantir el compliment de totes les prestacions contractuals.
Per altra banda, es desglossen els costos per l’empresa de manera suficient per arribar a la
convicció de que la baixa presentada en l’oferta econòmica està justificada i de que la mateixa
es pot complir en els seus termes per la licitadora, sense posar en perill la futura execució del
contracte en les condicions especificades en el plec.
Finalment, no es pot perdre de vista que la desproporció de l’oferta es mínima ja que és inferior
en 50,49 € del llindar de la desproporcionalitat.
És per això que es considera justificada la reducció de 1.152,00 €, sense IVA de l’oferta
presentada per MIÑANA BELTRÁN ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SLP respecte del
pressupost de licitació, i, per tant, es declara que l’oferta presentada per aquesta empresa es
pot acceptar.
L’Hospitalet de Llobregat, 10 de juny de 2022

Xavier Xifra Triadú
Responsable jurídic
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