Àrea de Cohesió Territorial,
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments
Intervenció a la Via Pública i Clavegueram

Informe Tècnic:
REVISIÓ JUSTIFICACIÓ APORTADA PER L’EMPRESA DESMONTES Y
CONSTRUCCIONES ROMERO, SA, DE L’OFERTA PRESENTADA A LA
LICITACIÓ DE LES OBRES:
PROJECTE EXECUTIU DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
DE SOBREEIXIDOR PER A LA CANALITZACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS
FINS A LA LLERA DEL RIU SEC (CAN GORGS) - LOT 2
En relació amb la documentació rebuda referent a la justificació de l’oferta realitzada per
l’empresa Desmontes y Construcciones Romero, SA, per al lot número 2 de les obres de
finalització de construcció de sobreeixidor per la canalització d’aigües residuals a la llera del
Riu Sec, i que, en aplicació del criteris detallats en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars, va estar identificada com a valor anormal o desproporcionada, s’informa a la
Mesa de Contractació del següent:

01

CAMÍ ACCÉS MANTENIMENT

G22D3011

m2

G2216101

m3

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió
Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió, mesurat sobre perfil teòric.
Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM
Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric

G2243011
G921U020

m2
m3

IMPORT PROPOSAT EN JUSTIFICACIÓ

Titol 3

IMPORT PROPOSAT INICIALMENT

LOT 2 - CAN GORGS

AMIDAMENTS

BB

PREU PROPOSAT EN JUSTIFICACIÓ

Capítol

PREU PROPOSAT INCIALMENT

Que en la documentació presentada, s’aporta una nova justificació dels preus considerats
per a les diferents unitats d’obra previstes al projecte, que és diferent a la que van
presentar inicialment en el sobre número 2 com a requisit obligatori, segons es detalla a
continuació. No obstant això, el fet de que en aquesta nova justificació s’hagin variat els
preus de de les unitats d’obra, no s’afectaria a l’import global del preu ofert, atès que ara
es diu que es redueix el % de les despeses generals del 13% proposat inicialment, al 10
% que ara aplicarien.
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Obra

01

PressupostCAN GORGS

Capítol

BB

LOT 2 - CAN GORGS

Titol 3

02

TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R642ZA

m3

F2RA71HZ

m3

Excavació, càrrega i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport
de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, tot mesurat
segons perfil teòric d'excavació o enderroc i sense aplicació de
coeficient d'esponajment.
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus banals, CER
200301, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, tot mesurat segons perfil
teòric d'excavació o enderroc i sense aplicació de coeficient
d'esponajment.
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PressupostCAN GORGS

Capítol

BB

LOT 2 - CAN GORGS

Titol 3

03

VARIS

XPA10014

pa

Partida alçada a justificar en concepte de Seguretat i Salut

XPA102X4

pa

Partida alçada a justificar per afectació temporal parcel·la adjacent i
restitució a estat inicial
Partida alçada a justificar en obra per a imprevistos

XPA102X2

pa

1.111,95
1.864,58
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8.366,38

104.161,43

106.922,34

62,00

22,51
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300.018,39
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Obra

909,00
1.668,60
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2.000,00

2.000,00
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2.000,00

2.000,00
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2.000,00

2.000,00
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TOTAL

2.000,00

2.000,00

4.600,00

4.600,75

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL LOT 2
Despeses Generals (D.G.):
Benefici Industrial (B.I.):
Subtotal:
I.V.A.
TOTAL OFERTA LOT 2:
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13%
6%
21%

298.757,24 € 306.483,72 €
38.838,44 € 30.648,37 €
17.925,43 € 18.389,02 €
355.521,11 € 355.521,11 €
74.659,43 € 74.659,43 €
430.180,54 € 430.180,54 €

Àrea de Cohesió Territorial,
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments
Intervenció a la Via Pública i Clavegueram

-

Que la justificació principal de l’oferta presentada per l’empresa es basa en que en relació
amb el tipus de material i quantitat total d’aquest (8.366,38 m³) que s’ha de portar a
abocador autoritzat per al seu tractament, han estimat que faran una classificació i triatge
d’aquest material en la zona d’emmagatzematge a on siguin dipositats inicialment, fent
una estimació de que seran capaços d’aconseguir classificar aquest material en les
següents tres tipologies de residus:
o
o
o

Terres 30% dels 8.366,38 m³ -> 2.509,91 m³
Runa 40% dels 8.366,38 m³ -> 3.346,56 m³
Banals 30% dels 8.366,38 m³ -> 2.509,91 m³

-

Que a partir d’aquests possibles volums estimats, i amb les despeses que preveuen haver
d’assumir per al garbellat i classificació en les tres tipologies descrites i el transport de les
mateixes als diferents abocadors en funció de la composició d’aquests, justifiquen un preu
mig per a la partida d’obra d’excavació, càrrega i transport a abocador autoritzat (Codi
partida: F2R642ZA) de 12,78 €/m³, que en aquest cas, és un preu molt superior al previst
al projecte que és de 4,97 €/m³.
Si finalment, malgrat fer les tasques de garbellat i classificació del material, no fos
possible classificar els residus en les tres tipologies que estimen i tot el material hagués
de ser considerat com a banal, tal i com es preveu al projecte, l’import que resultaria, a
partir de les dades aportades per l’empresa en la seva justificació, seria de 14,96 €/m³
encara més superior al previst al projecte, i per tant, l’import total d’aquesta partida, a
nivell d’execució material, seria de 125.161,04 €, en vers dels 41.580,91 € que es preveu
al projecte.

-

Que continuant amb aquesta mateixa línia, en la partida d’obra prevista per a la deposició
controlada a dipòsit autoritzat dels residus (Codi partida: F2RA71HZ), justifiquen
igualment uns preus per cadascuna de les tipologies que estimen que podrien classificar
el material, resultant que, segons les seves dades i despeses associades, proposen un
preu de 23,08 €/m³, en vers els 62,00 €/m³ que preveu el projecte. En aquest cas, i
tornant a fer servir les dades indicades per l’empresa en els seus càlculs, si finalment tot
el material sortís com a residu banal, tal i com preveu el projecte, el preu resultant seria
de 65,07 €/m³, en aquest cas, superior inclús al previst al projecte i per tant, l’import total
d’aquesta partida, a nivell d’execució material, seria de 544.400,35 €, en vers dels
518.715,56 € que es preveu al projecte.

-

Que tenint en compte aquestes consideracions i malgrat que en el document de
justificació es fa constar que en l’oferta s’assumeix qualsevol variació en el percentatge
dels diferents residus existents en relació amb el desglossament que han previst a la
justificació i que s’aporta declaració de compromís de mantenir els preus oferts fins a la
finalització de les obres, resulta que aplicant els preus en aquestes dos partides d’obra
(Codis partides: F2R642ZA i F2RA71HZ) que es dedueixen de les justificacions aportades
per l’empresa, al pitjor dels escenaris possibles que seria el de que tot el material hagués
de ser considerat com a banal, tal i com preveu el projecte, i aplicant la resta de preus
proposats per l’empresa en aquesta justificació, juntament amb despeses generals del 10
% que diuen ara haver previst aplicar, el cost total de les obres per l’empresa seria
superior a l’import de licitació, tal i com es mostra en el quadre adjunt:
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LOT 2 - CAN GORGS

Titol 3

01

CAMÍ ACCÉS MANTENIMENT

G22D3011

m2

G2216101

m3

G2243011

m2

G921U020

m3

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió
Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió, mesurat sobre perfil teòric.
Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM
Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric

IMPORT RESULTANT

BB

AMIDAMENTS

Capítol

PREUS RESULTANTS D'APLICAR JUSTIFICACIÓ
AL CAS DE QUE TOT EL MATERIAL HAGUÉS
DE SER CONSIDERAT CON A BANAL
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0,47

225,00

105,75

1,95

67,50

131,63

2,29

225,00

515,25

24,71

45,00

TOTAL

1.111,95
1.864,58

Obra

01

Capítol

BB

PressupostCAN GORGS
LOT 2 - CAN GORGS

Titol 3

02

TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R642ZA

m3

F2RA71HZ

m3

Excavació, càrrega i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport
de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, tot mesurat
segons perfil teòric d'excavació o enderroc i sense aplicació de
coeficient d'esponajment.
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus banals, CER
200301, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, tot mesurat segons perfil
teòric d'excavació o enderroc i sense aplicació de coeficient
d'esponajment.
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669.561,39
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Titol 3

03

VARIS

XPA10014

pa

Partida alçada a justificar en concepte de Seguretat i Salut

XPA102X4

pa

XPA102X2

pa

Partida alçada a justificar per afectació temporal parcel·la adjacent i
restitució a estat inicial
Partida alçada a justificar en obra per a imprevistos

600,75

1,00

600,75

2.000,00

1,00

2.000,00

2.000,00

1,00

2.000,00

TOTAL

4.600,75

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL LOT 2
Despeses Generals (D.G.):
Benefici Industrial (B.I.):
Subtotal:
I.V.A.
TOTAL OFERTA LOT 2:
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10%
6%
21%

676.026,72 €
67.602,67 €
40.561,60 €
784.190,99 €
164.680,11 €
948.871,10 €

Àrea de Cohesió Territorial,
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments
Intervenció a la Via Pública i Clavegueram
CONCLUSIONS
A partir del que s’ha explicat anteriorment, s’ha detectat que:
-

La justificació aportada per l’empresa inclou una nova relació de preus per a les diferents
partides d’obra previstes al projecte, que és diferent al que es va aportar en el moment de
presentar la oferta, tal i com de forma obligatòria s’indicava al quadre resum del Plec de
Condicions Tècniques Particulars. Tot i això, com en la nova proposta han variat el % de
despeses generals previstes en la primera relació de preus, passant-lo del 13 % al 10 %,
l’import final de l’oferta és igual a la presentada inicialment.

-

Que la justificació principal de l’oferta presentada per l’empresa es basa en una estimació
de que faran una classificació i triatge del material que s’ha carregar, transportar i
depositar en abocador autoritzat, de tal forma que aconseguirien dividir el material en tres
tipologies (terres, runes i banals), de tal forma que el cost final seria inferior al previst al
projecte, però com el projecte preveia que tot el material seria de tipus “banal”, en aquest
possible escenari, tenint en compte les dades i costos aportats en la documentació
justificativa, resultaria que, malgrat que fan constar que en l’oferta s’assumeix qualsevol
variació en el percentatge dels diferents residus existents en relació amb el
desglossament que han previst a la justificació i que s’aporta declaració de compromís de
mantenir els preus oferts fins a la finalització de les obres, el cost per l’empresa seria
superior al preu de licitació, posant-se de manifest que en un dels escenaris possibles,
l’execució d’aquestes obres seria inviable econòmicament.

El que s’informa als efectes oportuns als membres de la Mesa de Contractació.
L’Enginyer tècnic d’obres públiques
Cap de la Secció d’Intervenció a la
Via Pública i Clavegueram

Andrés Miguel Rodríguez Valero

MESA CONTRACTACIÓ LICITACIÓ OBRES: PROJECTE EXECUTIU DE FINALITZACIÓ
DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓDE SOBREEIXIDOR PER A LA CANALITZACIÓ
D'AIGÜES PLUVIALS FINS A LA LLERA DEL RIU SEC (CAN GORGS)
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