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"Com	  podem	  aplicar	  des	  dels	  nostres	  llocs	  de	  treball	  una	  
compra	  pública	  responsable“	   



Con$nguts 

Sessió Formativa - 16 novembre 2018  10:00 – 14:00 (4 hores) 
Títol de la formació: "Com podem aplicar des dels nostres llocs de treball una compra pública responsable" 

Objectius Desenvolupament 
      
-  Capacitar i oferir les eines necessàries a tots els 

assistents, per fomentar la responsabilitat social 
corporativa de les administracions, a través de la 
compra i de la contractació pública.  

  

-  Introducció a l’RSC de l’Administració Pública 
-  Compra i contractació pública responsable 
-  Nou marc legal  
-  Bones pràctiques 
-  Dinàmica de treball en grup 

 

 



La	  responsabilitat	  social	  de	  
l’Administració	  Pública 

 

 

La	  responsabilitat	  social	  és	  un	  model	  de	  ges6ó	  que	  pot	  aportar	  a	  les	  
organitzacions	  una	  nova	  manera	  de	  fer	  que	  recolzi	  la	  propia	  missió:	  
-‐  incorporant	  les	  perspec$ves	  de	  les	  seves	  parts	  interessades	  en	  els	  seus	  

processos	  de	  creació	  de	  valor	  	  
-‐  aprofundint	  en	  el	  seu	  compromís	  amb	  la	  sostenibilitat	  global	  (social,	  

econòmica	  i	  ambiental)	  
	  
D'aquesta	  manera,	  les	  organitzacions	  podran	  avançar	  cap	  a	  un	  nou	  model	  
d'organització	  innovadora,	  que	  maximitza	  la	  creació	  de	  valor	  compar6t	  per	  a	  
les	  seves	  parts	  interessades	  i	  que	  ges6ona	  de	  manera	  responsable	  els	  seus	  
recursos	  i	  els	  impactes	  que	  la	  seva	  ac6vitat	  genera.	  

“Responsabilitat	  significa	  no	  
perdre	  mai	  la	  capacitat	  de	  

resposta”	  
Ortega	  y	  Gasset	  

	  



Definició de RS (ISO 26000): 

“Responsabilitat	  d’una	  organització	  davant	  dels	  impactes	  que	  les	  seves	  decisions	  i	  ac$vitats	  
ocasionen	  en	  la	  societat	  i	  el	  medi	  ambient,	  mitjançant	  un	  comportament	  è6c	  i	  transparent	  que:	  

•  Contribueixi	  al	  desenvolupament	  sostenible,	  incloent	  la	  salut	  i	  benestar	  de	  la	  
societat	  

•  Prengui	  en	  consideració	  les	  expecta6ves	  de	  les	  seves	  parts	  interessades	  
•  Compleixi	  amb	  la	  legislació	  aplicable	  i	  sigui	  coherent	  amb	  la	  norma$va	  internacional	  
de	  comportament,	  i	  

•  Es$gui	  integrada	  en	  tota	  l’organització	  i	  es	  por$	  a	  la	  pràc$ca	  en	  les	  seves	  relacions”	  

Comissió	  Europea	  

“La	  responsabilitat	  de	  les	  empreses	  pel	  seu	  impacte	  a	  la	  societat”.	  



Matèries fonamentals de la RS 
ISO 26000 

Governaça de 
l’organització Drets humans Pràctiques 

laborals 

Medi ambient 
Pràctiques 

justes 
d’operació 

Assumptes 
de 

consumidors 
Partcipació a 
la comunitat 

Matèries 



Responsabilitat 
social externa 

Responsabilitat 
social interna 

Dividim l’RSE en… 



•  Ges6ó	  de	  persones.	  Aprenentatge	  permanent,	  conciliació	  vida	  
laboral-‐familiar,	  diversitat,	  equitat	  retribu$va	  i	  de	  promoció	  laboral	  
per	  a	  dones,	  par$cipació	  en	  beneficis,	  millora	  de	  la	  capacitat	  
d’inserció	  professional.	  

•  Salut	  i	  seguretat	  en	  el	  lloc	  de	  treball.	  Contemplant	  també	  
les	  condicions	  de	  treball	  dels	  contrac$stes	  i	  proveïdors.	  

•  Adaptació	  al	  canvi.	  Aspecte	  formulat	  especialment	  com	  a	  
consideracions	  socials	  en	  les	  reestructuracions.	  

•  Ges6ó	  de	  l’impacte	  ambiental	  i	  dels	  recursos	  naturals.	  
Disminució	  del	  consum	  de	  recursos	  o	  de	  residus	  i	  emissions	  
contaminants.	  

Dimensió interna 



•  Comunitats	  locals:	  integració	  a	  l’entorn	  local	  amb	  mesures	  com	  
la	  col·∙laboració	  amb	  en$tats	  socials,	  contractació	  de	  persones	  
socialment	  excloses,	  patrocinis...	  

•  Socis	  comercials,	  proveïdors:	  RSE	  en	  tota	  la	  cadena	  de	  
producció	  i	  provisió.	  

•  Consumidors:	  L’RSE	  cap	  als	  consumidors	  és	  un	  aspecte	  
fonamental:	  “Com	  a	  part	  de	  llur	  RSE,	  s’espera	  que	  les	  empreses	  
inten$n	  oferir	  de	  manera	  eficaç,	  è$ca	  i	  ecològica	  els	  productes	  i	  
serveis	  que	  els	  consumidors	  necessiten	  i	  desitgen”.	  

•  Drets	  Humans:	  Es	  relaciona	  molt	  directament	  amb	  les	  
convencions	  i	  recomenacions	  de	  la	  OIT	  i	  de	  l’OCDE.	  	  

•  Problemes	  ecològics	  globals:	  Contribució	  a	  un	  
desenvolupament	  sostenible,	  fent	  referència	  a	  les	  disposicions	  en	  
aquesta	  mateixa	  línia	  del	  Pacte	  Mundial	  i	  de	  les	  directrius	  de	  
l’OCDE.	  

Dimensió externa 



• La	  RS	  incorpora	  estratègicament	  en	  els	  seus	  processos	  de	  creació	  de	  valor	  les	  
perspec6ves	  dels	  grups	  d’interès.	  

• Aquests	  exigeixen	  cada	  vegada	  més	  que	  les	  organitzacions	  desenvolupin	  les	  
seves	  ac6vitats	  d’una	  forma	  més	  rigorosa,	  complint	  amb	  els	  criteris	  de	  
transparència,	  rendició	  de	  comptes	  i	  coherència	  amb	  la	  ges$ó	  è$ca.	  

RESPONSABILITAT = RESPOSTA 
als interessos, expectatives i necessitats dels nostres grups d’interès 

Les parts interessades són aquells individus o grups que depenen d'una 
organització per aconseguir les seves pròpies metes i de qui depèn al seu 
torn l'organització 
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Una	  qües6ó	  d’ac6tud…	  



Ø  INNOVACIÓ	  

Ø  TRANSPARÈNCIA	  

Ø  EFICIÈNCIA	  I	  RENDIBILITATàCOMPETITIVITAT	  

Ø  DESENVOLUPAMENT	  SOSTENIBLE	  

Ø  CONFIANÇA	  

Ø  REPUTACIÓ	  I	  LEGITIMITAT	  

Ø  MÉS	  I	  MILLOR	  INFORMACIÓ	  (major	  control	  de	  riscos)	  

La	  RS	  genera	  VALOR	  

Per què i per a què 



MILLORA…	  	  

→ 	  	  L'eficiència	  en	  la	  ges$ó	  
→ 	  	  El	  clima	  de	  l'organització	  

→ 	  	  La	  compe$$vitat	  i	  la	  produc$vitat	  

→ 	  	  Els	  beneficis	  econòmics	  i	  la	  pròpia	  ges$ó	  

→ 	  	  La	  reputació	  i	  la	  visibilitat	  
→ 	  	  Impacta	  en	  els	  valors	  de	  l'entorn	  

Per què i per a què 



•  El	  progrés	  experimentat	  amb	  l’RSE	  i	  els	  èxits	  recollits	  han	  fet	  veure	  l’oportunitat	  de	  posar-‐los	  en	  
valor,	  establint	  una	  major	  vinculació	  d’aquests	  compromisos	  amb	  el	  territori	  i	  les	  seves	  parts	  
interessades.	  

•  L’Administració	  Pública	  es	  comença	  a	  plantejar	  un	  paper	  en	  la	  promoció	  d’aquesta	  inicia$va	  
sor$da	  de	  l’empresa	  envers	  un	  benefici	  global.	  Per	  la	  seva	  condició,	  pot	  liderar	  el	  
desenvolupament	  de	  la	  Responsabilitat	  Social	  en	  el	  marc	  territorial,	  impulsant	  recursos	  i	  
polí6ques	  que	  ordenin	  la	  inicia6va.	  

El concepte de Territori Socialment 
Responsable. Una nova dimensió en les 
relacions público-privades 

Font: “Territoris Socialment Responsables. Una 
oportunitat per a la millora del territori” 



Municipi, comarca, país que: 

•  Tendeix a la sostenibilitat 

•  Afronta proactivament la seva agenda, sobre els principals reptes 
econòmics, socials o ambientals sota el consens i l’alineació 
d’esforços. 

•  Dóna solució a problemàtiques globals i cobreix necessitats no 
cobertes. 

•   Impulsa les estratègies col·laboratives i el compromís 
multilateral. 

•  Elabora solucions eficients i innovadores que creïn valor per a 
totes les parts. 

•  Gestiona els propis actius alineant-los vers una visió sostenible del 
territori. 

Què	  és	  un	  Territori	  Socialment	  Responsable?	  



Font: “Territoris Socialment Responsables. Una oportunitat per a la millora del 
territori” 

Què	  és	  un	  Territori	  Socialment	  Responsable?	  



Font: “Territoris Socialment Responsables. Una oportunitat per a la millora del territori” 



Garrotxa	  –	  Codi	  Ges6ó	  Sostenible	  

La	  marca	  Ges$ó	  Sostenible	  Garrotxa	  Collsacabra	  
acredita	  que	  l'organització:	  
	  	  
§ Op$mitza	  la	  seva	  ges$ó	  empresarial,	  
incorporant	  valors	  de	  respecte	  per	  l'entorn	  i	  
per	  les	  persones.	  

§ Posa	  en	  valor	  la	  seva	  Responsabilitat	  Social	  
Empresarial	  i	  millora	  la	  reputació	  corpora$va,	  
a	  través	  de	  la	  publicació	  de	  la	  memòria	  de	  
sostenibilitat.	  

§ Dona	  valor	  afegit	  a	  la	  ges$ó	  responsable,	  
indicant	  i	  posant	  de	  relleu	  les	  especificitats	  i	  
singularitats	  del	  territori	  (iden$tat	  territorial)	  
on	  està	  ubicada	  l'organització	  i	  la	  forma	  com	  
aquesta	  contribueix	  al	  seu	  desenvolupament	  
sostenible	  i	  equilibrat	  (valorització	  del	  
territori).	  



Lluçanès, Moianès, Vall del Ges Orís i 
Bisaura i Cabrerès 
Territoris Serens 

Els	  Territoris	  serens	  són	  aquells	  que	  
apostem	  per	  un	  model	  de	  
desenvolupament	  
centrat	  en	  la	  gent	  que	  hi	  viu,	  potenciant	  la	  
par4cipació	  i	  el	  dinamisme	  dels	  agents	  i	  
recursos	  propis	  i	  fent	  de	  la	  serenitat	  un	  
paradigma	  de	  l'es5l	  de	  vida	  que	  s’hi	  
persegueix.	  

Treballem	  a	  par4r	  de	  tres	  àmbits,	  que	  són:	  
1. territori	  i	  entorn	  
2. treball	  i	  economia	  
3. cicle	  de	  vida	  

Des	  d'aquestes	  tres	  òp4ques	  volem	  estructurar	  polí4ques	  i	  projectes	  que	  no	  perdin	  de	  vista	  la	  "serenitat"	  
com	  a	  manera	  de	  fer	  i	  que	  s'apos4	  per	  un	  desenvolupament	  centrat	  en	  la	  gent	  que	  viu	  en	  aquests	  territoris.	  



Des6nació	  Turís6ca	  Socialment	  Responsable	  
al	  Penedès	  



Raval	  

L’objec6u	  del	  projecte	  és	  promoure	  la	  millora	  de	  
l’entorn	  i	  la	  qualitat	  de	  vida	  de	  les	  persones	  fent	  
del	  Raval	  un	  Territori	  Socialment	  Responsable	  
mitjançant	  la	  implicació	  de	  les	  persones	  que	  viuen	  
al	  barri	  i	  dels	  diferents	  agents	  socials,	  econòmics	  i	  
culturals	  que	  ja	  estan	  exercint	  la	  seva	  
Responsabilitat	  Social	  i	  mo$vant	  a	  la	  resta	  
d’agents	  amb	  presència	  al	  Raval	  a	  par$cipar,	  per	  
aconseguir	  un	  veritable	  impacte	  en	  el	  territori.	  



Compartim… 

•  Manteniu	  algun	  6pus	  de	  diàleg	  amb	  els	  vostres	  grups	  d’interès?	  

•  Amb	  quins	  grups	  d’interès?	  

•  Per	  quins	  canals	  o	  mecanismes?	  

•  Com	  valoreu	  aquests	  processos	  de	  diàleg?	  
	  	  



La	  compra	  pública	  en	  el	  foment	  de	  polí6ques	  
públiques	  

PER	  QUÈ?	  
•  Perquè	  la	  contractació	  pública	  representa	  aproximadament	  un	  

1/5	  del	  total	  del	  PIB,	  i	  1/3	  del	  pressupost	  total	  de	  les	  diferents	  
administracions	  públiques.	  

•  Perquè	  és	  la	  manera	  majoritària	  de	  prestar	  els	  serveis	  públics.	  
	  
•  Perquè	  pot	  ajudar	  a	  complir	  altres	  objec$us	  sectorials	  

mitjançant	  normes	  de	  contractació	  pública.	  



La	  compra	  pública	  en	  el	  foment	  de	  polí6ques	  
públiques	  

La	  Direc$va	  2014/24/UE	  sobre	  contractació	  pública	  determina	  que	  la	  
contractació	  pública	  ha	  de	  ser	  un	  instrument	  per	  aconseguir	  un	  
creixement	  intel·∙ligent,	  sostenible	  i	  integrador,	  i	  posa	  èmfasi	  en	  el	  
fet	  que	  els	  estats	  membres	  fomen$n	  l'accés	  a	  la	  contractació	  pública	  
a	  les	  pe$tes	  i	  mitjanes	  empreses,	  i	  a	  perseguir	  uns	  objec$us	  socials	  
comuns	  de	  tota	  la	  ciutadania.	  
	  
	  



Principis	  de	  la	  contractació	  pública	  

Principi	  d’igualtat:	  	  
Els	  òrgans	  de	  contractació	  han	  de	  donar	  als	  licitadors	  i	  candidats	  un	  
tractament	  igualitari	  i	  no	  discriminatori	  i	  han	  d’ajustar	  la	  seva	  actuació	  als	  
principis	  de	  transparència	  i	  proporcionalitat.	  En	  cap	  cas	  no	  es	  pot	  limitar	  
la	  par$cipació	  per	  la	  forma	  jurídica	  o	  l’ànim	  de	  lucre	  en	  la	  contractació,	  
excepte	  en	  els	  contractes	  reservats	  per	  a	  en$tats	  recollides	  a	  la	  disposició	  
addicional	  4	  de	  la	  LCSP.	  
	  
Principi	  de	  transparència	  i	  integritat:	  
La	  contractació	  no	  s’ha	  de	  concebre	  amb	  la	  intenció	  d’eludir	  els	  requisits	  
de	  publicitat	  o	  els	  rela$us	  al	  procediment	  d’adjudicació	  que	  correspongui,	  
ni	  de	  restringir	  ar$ficialment	  la	  competència.	  La	  ciutadania	  ha	  de	  saber	  
què	  es	  contracta,	  com,	  a	  qui	  i	  per	  quin	  preu:	  
•  Per	  fomentar	  la	  màxima	  transparència	  cal	  fer	  la	  màxima	  publicitat	  de	  

tots	  els	  aspectes	  del	  contracte.	  
•  Per	  dur	  a	  terme	  una	  contractació	  pública	  amb	  la	  màxima	  integritat	  cal	  

evitar	  els	  riscos	  de	  males	  pràc$ques.	  



Principis	  de	  la	  contractació	  pública	  

Principi	  de	  lliure	  competència:	  	  
Cal	  no$ficar	  a	  les	  autoritats	  autonòmiques	  de	  competència	  qualsevol	  fet	  
que	  pugui	  cons$tuir	  una	  infracció	  de	  la	  legislació	  de	  defensa	  de	  la	  
competència.	  
	  
Principi	  de	  publicitat:	  
Cal	  fer	  publicitat	  de:	  
•  la	  intenció	  de	  licitar	  un	  contracte	  públic	  amb	  la	  màxima	  antelació	  

possible,	  per	  permetre	  el	  màxim	  nombre	  d'empreses	  licitadores.	  
•  totes	  les	  dades	  del	  futur	  contracte.	  
•  el	  con$ngut	  dels	  plecs.	  
Hi	  ha	  d'haver	  un	  únic	  web	  (a	  Catalunya,	  la	  Plataforma	  de	  Serveis	  de	  
Contractació	  Pública)	  per	  a	  totes	  les	  licitacions	  que	  es	  duguin	  a	  terme.	  
	  
Principi	  d'eficiència:	  	  
Cal	  vetllar	  sempre	  per	  un	  ús	  eficient	  dels	  fons	  des$nats	  a	  la	  contractació	  
pública.	  Això	  implica	  anar	  més	  enllà	  del	  simple	  control	  de	  la	  despesa	  que	  
efec$vament	  suposi	  un	  contracte	  públic.	  



Contractació	  pública	  estratègica	  

•  Llei	  9/2017,	  de	  8	  de	  novembre,	  de	  contractes	  del	  sector	  públic	  
(LCSP):	  	  deixar	  de	  veure	  els	  contractes	  públics	  com	  una	  despesa	  
per	  passar	  a	  veure'ls	  com	  una	  inversió.	  	  

•  A	  par$r	  d'ara	  és	  necessària	  una	  estratègia	  per	  dur	  a	  terme	  
aquesta	  inversió,	  i	  això	  ens	  condueix	  a	  parlar	  de	  contractació	  
pública	  estratègica.	  

•  Per	  primera	  vegada	  en	  la	  legislació	  contractual,	  s'inclou	  l'obligació	  per	  a	  totes	  
les	  en$tats	  del	  sector	  públic	  de	  programar	  l'ac$vitat	  de	  contractació	  pública	  
que	  desenvoluparan	  en	  un	  exercici	  pressupostari	  o	  en	  períodes	  plurianuals,	  i	  
han	  de	  donar	  a	  conèixer	  el	  seu	  pla	  de	  contractació	  an$cipadament	  mitjançant	  
un	  anunci	  d'informació	  prèvia	  que	  almenys	  reculli	  els	  contractes	  subjectes	  a	  
regulació	  harmonitzada	  (art.	  28.4).	  

•  És	  important	  fer	  aquest	  exercici	  previ	  d'anàlisi	  per	  poder	  dissenyar	  
adequadament	  la	  programació	  contractual,	  preveure	  quines	  opcions	  haurem	  
d'implantar	  mitjançant	  la	  contractació	  i	  establir	  les	  mesures	  que	  considerem	  
prioritàries	  en	  funció	  dels	  nostres	  objec$us.	  



Contractació	  pública	  estratègica	  

La	  nova	  llei	  fomenta	  la	  incorporació	  de	  criteris	  socials	  en	  la	  
contractació	  pública:	  

•  En	  tota	  contractació	  pública	  s'incorporaran	  de	  manera	  
transversal	  i	  precep$va	  criteris	  socials,	  quan	  guardin	  relació	  amb	  
l'objecte	  del	  contracte.	  

•  Aquests	  criteris	  socials	  hauran	  d'estar	  vinculats,	  en	  tot	  cas,	  a	  la	  
finalitat	  del	  contracte.	  Fins	  ara,	  aquesta	  vinculació	  havia	  de	  ser	  
directa.	  La	  nova	  LCSP	  flexibilitza	  aquest	  requisit,	  a	  l'entendre	  
vinculat	  qualsevol	  criteri	  que	  es	  refereixi	  o	  integri	  les	  prestacions	  
que	  s'hagin	  de	  realitzar	  en	  virtut	  de	  l'esmentat	  contracte,	  en	  
qualsevol	  dels	  seus	  aspectes	  i	  en	  qualsevol	  etapa	  del	  seu	  cicle	  de	  
vida.	  Segueix	  sent	  recomanable	  incloure-‐ho	  a	  l’objecte,	  per	  
reforçar	  la	  dimensió	  social,	  mediambiental	  o	  è$ca	  del	  contracte,	  
i	  també	  per	  instruir	  a	  empreses	  i	  en$tats	  licitadores	  sobre	  el	  
compromís	  amb	  un	  model	  de	  contractació	  pública	  socialment	  
responsable.	  



Contractació	  pública	  estratègica	  

•  Regirà,	  com	  a	  principi	  fonamental	  dels	  criteris	  d'adjudicació	  dels	  
contractes	  públics,	  el	  de	  millor	  relació	  qualitat-‐preu,	  reemplaçant	  
així	  al	  de	  "oferta	  econòmicament	  més	  avantatjosa",	  que	  es	  podrà	  
avaluar	  d'acord	  amb	  consideracions	  socials.	  

•  Es	  poden	  exigir	  e6quetes	  específiques	  com	  a	  mitjà	  de	  prova	  de	  que	  
l'adjudicatari	  compleix	  les	  caracterís$ques	  socials	  exigides.	  

•  En	  defecte	  de	  previsió	  expressa,	  s'aplicaran	  criteris	  socials	  per	  al	  
desempat	  entre	  dues	  o	  més	  ofertes,	  havent	  d'atendre,	  per	  aquest	  
ordre,	  al	  major	  percentatge	  de	  (a)	  treballadors	  amb	  discapacitat	  o	  
en	  situació	  d'exclusió,	  (b)	  temporals,	  o	  (c)	  dones.	  



Mesures	  de	  contractació	  pública	  estratègica	  



Foment	  de	  mesures	  mediambientals	  

•  Les	  polí$ques	  públiques	  han	  de	  fomentar	  la	  protecció	  del	  medi	  
ambient.	  

•  Cal	  comprar	  productes	  i	  serveis	  que	  no	  afec$n	  nega$vament	  el	  
medi	  ambient.	  

•  S'ha	  elaborat	  un	  codi	  de	  contractació	  pública	  socialment	  
responsable.	  

•  S'han	  editat	  guies	  d'ambientalització	  de	  la	  contractació	  pública.	  

•  Possibilitat	  de	  tenir	  en	  compte	  aspectes	  mediambientals	  en	  el	  
càlcul	  del	  cicle	  de	  vida.	  



Foment	  de	  les	  pe6tes	  i	  mitjanes	  empreses	  
(pimes)	  

•  Foment	  de	  la	  subcontractació	  per	  permetre	  l'accés	  a	  més	  
contractes	  de	  les	  pimes	  (pagaments	  directes	  a	  
subcontrac$stes,	  etc.).	  

•  Obligatorietat	  de	  dividir	  els	  contractes	  en	  lots	  (si	  no,	  cal	  
jus$ficar-‐ho).	  

•  Creació	  d'un	  document	  europeu	  únic	  de	  contractació	  per	  fer	  la	  
declaració	  responsable.	  

•  Criteris	  de	  solvència	  limitats:	  no	  es	  pot	  exigir	  un	  volum	  de	  
negoci	  superior	  a	  1,5	  vegades	  el	  valor	  es$mat	  del	  contracte	  
(VEC),	  etc.	  



Foment	  de	  mesures	  d’innovació	  

Per	  afavorir	  la	  innovació	  en	  els	  contractes	  que	  licita	  el	  sector	  
públic,	  la	  LCSP	  estableix	  diversos	  mecanismes:	  

•  Un	  procediment	  específic	  d'associació	  per	  a	  la	  innovació.	  

•  La	  possibilitat	  de	  fer	  consultes	  preliminars	  al	  mercat	  (abans	  de	  
fer	  la	  licitació	  del	  contracte).	  

•  Permetre	  la	  possibilitat	  de	  variants	  en	  les	  ofertes	  que	  presen$n	  
les	  empreses	  licitadores	  ⇒	  Cal	  definir	  l'objecte	  del	  contracte	  
de	  manera	  que	  no	  només	  es	  pugui	  presentar	  una	  única	  solució.	  



Foment	  de	  mesures	  socials	  

•  Cal	  introduir	  en	  la	  contractació	  pública	  mesures	  que	  fomen$n	  
la	  responsabilitat	  social	  de	  les	  empreses	  licitadores	  com,	  per	  
exemple,	  valorar	  l'estabilitat	  de	  la	  plan$lla	  de	  l'empresa,	  les	  
seves	  condicions	  laborals	  (compliment	  de	  la	  norma$va	  
sectorial,	  etc.)	  i	  la	  igualtat	  de	  gènere	  entre	  les	  persones	  
treballadores.	  

•  De	  la	  mateixa	  manera,	  cal	  fomentar	  la	  inserció	  laboral	  de	  
col·∙lec$us	  desfavorits	  mitjançant	  la	  licitació	  de	  contractes	  
reservats:	  només	  hi	  poden	  licitar	  empreses	  de	  $pus	  social	  
(centres	  especials	  de	  treball	  d'inicia$va	  social	  i	  empreses	  
d'inserció).	  
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1.  La	  FASE	  D’ADMISSIÓ	  D’UNA	  OFERTA:	  
	  Com	  objecte	  del	  contracte:	  requisit	  per	  ser	  admès	  en	  el	  concurs	  –	  aquest	  cas	  
possibilita	  l’aplicació:	  

•  Contractes	  reservats	  per	  a	  centres	  especials	  de	  treball	  d'inicia$va	  social,	  
centres	  d'inserció	  o	  programes	  d'ocupació	  protegida	  (disp.	  Addic.	  4ª),	  	  

•  així	  com	  la	  reserva	  de	  certs	  contractes	  de	  prestació	  de	  serveis	  socials,	  
culturals	  i	  de	  salut	  per	  a	  determinades	  organitzacions	  que	  determinats	  
requisits	  per	  la	  seva	  raó	  social,	  repar$ment	  de	  beneficis,	  direcció	  i	  
organització	  de	  la	  propietat	  (Disp.	  Ad.	  48a).	  

	  
	  Prohibició	  per	  contractar:	  

•  No	  poden	  contractar	  amb	  les	  en$tats	  del	  sector	  públic	  les	  empreses	  en	  què	  
concorre	  alguna	  de	  les	  circumstàncies	  que	  estableix	  la	  LCSP,	  ja	  siguin	  
relacionades	  amb	  contractes	  previs	  amb	  el	  sector	  públic	  com	  no.	  

•  S’afegeix	  com	  a	  prohibició	  l’Incompliment	  de	  la	  quota	  d’inserció	  de	  
persones	  amb	  discapacitat	  i	  l’obligació	  de	  comptar	  amb	  un	  pla	  d’igualtat	  

Fases	  en	  les	  quals	  es	  poden	  incorporar	  clàusules	  socials	  
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DISPOSICIÓ	  ADDICIONAL	  QUARTA	  

S’han	  de	  fixar	  percentatges	  mínims	  de	  reserva	  del	  dret	  a	  par$cipar	  en	  els	  
procediments	  d’adjudicació	  de	  determinats	  contractes,	  o	  de	  determinats	  lots	  
d’aquests,	  a	  centres	  especials	  de	  treball	  d’inicia$va	  social	  i	  a	  empreses	  d’inserció,	  o	  
un	  percentatge	  mínim	  de	  reserva	  de	  l’execució	  d’aquests	  contractes	  en	  el	  marc	  de	  
programes	  d’ocupació	  protegida,	  a	  condició	  que	  el	  percentatge	  de	  treballadors	  
amb	  discapacitat	  o	  en	  situació	  d’exclusió	  social	  dels	  centres	  especials	  d’ocupació,	  
de	  les	  empreses	  d’inserció	  o	  dels	  programes	  sigui	  el	  que	  preveu	  la	  seva	  norma$va	  
de	  referència	  i,	  en	  tot	  cas,	  almenys	  del	  30	  per	  100.	  

En	  l’anunci	  de	  licitació	  s’ha	  de	  fer	  referència	  a	  aquesta	  disposició.	  

Fases	  en	  les	  quals	  es	  poden	  incorporar	  clàusules	  socials	  
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DISPOSICIÓ	  ADDICIONAL	  48:	  Reserva	  de	  certs	  contractes	  de	  serveis	  socials,	  
culturals	  i	  de	  salut	  a	  determinades	  organitzacions	  

Es	  poden	  reservar	  a	  determinades	  organitzacions	  el	  dret	  a	  par$cipar	  en	  els	  
procediments	  de	  licitació	  dels	  contractes	  de	  serveis	  de	  caràcter	  social,	  cultural	  i	  de	  
salut.	  

Aquestes	  organitzacions	  	  han	  de	  complir	  totes	  i	  cadascuna	  de	  les	  condicions	  següents:	  
a)  Que	  el	  seu	  objec$u	  sigui	  la	  realització	  d’una	  missió	  de	  servei	  públic	  vinculada	  a	  la	  prestació	  dels	  serveis	  que	  

recull	  l’apartat	  primer.	  

b)  Que	  els	  beneficis	  es	  reinverteixin	  amb	  la	  finalitat	  d’assolir	  l’objec$u	  de	  l’organització;	  o,	  en	  cas	  que	  es	  
distribueixin	  o	  redistribueixin	  beneficis,	  la	  distribució	  o	  redistribució	  s’ha	  de	  fer	  d’acord	  amb	  criteris	  de	  
par$cipació.	  

c)  Que	  les	  estructures	  de	  direcció	  o	  propietat	  de	  l’organització	  que	  execu$	  el	  contracte	  es	  basin	  en	  la	  propietat	  
dels	  empleats,	  o	  en	  principis	  de	  par6cipació,	  o	  exigeixin	  la	  par$cipació	  ac$va	  dels	  empleats,	  els	  usuaris	  o	  les	  
parts	  interessades.	  

d)  Que	  el	  poder	  adjudicador	  de	  què	  es	  trac$	  no	  hagi	  adjudicat	  a	  l’organització	  un	  contracte	  per	  als	  serveis	  en	  
qües$ó	  d’acord	  amb	  aquest	  ar$cle	  en	  els	  tres	  anys	  precedents.	  

Fases	  en	  les	  quals	  es	  poden	  incorporar	  clàusules	  socials	  

La	  durada	  màxima	  del	  contracte	  no	  ha	  d’excedir	  els	  tres	  anys.	  

En	  l’anunci	  que	  serveixi	  de	  mitjà	  de	  convocatòria	  de	  la	  licitació	  s’ha	  de	  fer	  referència	  a	  
aquesta	  disposició	  addicional.	  
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2.  La	  FASE	  DE	  VALORACIÓ	  –	  CRITERIS	  D’ADJUDICACIÓ:	  pluralitat	  de	  criteris	  

d'adjudicació	  amb	  base	  a	  la	  millor	  relació	  qualitat-‐preu;	  aquesta	  relació	  
s'avaluarà	  d'acord	  amb	  criteris	  econòmics	  i	  qualita$us,	  inclosos	  aspectes	  
mediambientals,	  socials,	  d'innovació	  i	  desenvolupament	  (ar$cle	  145).	  

	  Criteris	  d’adjudicació	  per	  desempat:	  l’ar$cle	  147	  inclou	  diversos	  criteris	  referits	  
	  al	  percentatge	  de	  persones	  amb	  discapacitat	  de	  l'en$tat	  licitadora,	  la	  condició	  
	  d'empresa	  d’inserció,	  en$tats	  sense	  ànim	  de	  lucre,	  organitzacions	  de	  comerç	  just	  
	  o	  un	  major	  nombre	  de	  mesures	  que	  afavoreixin	  la	  igualtat	  entre	  dones	  i	  homes.	  

	  
	  

Fases	  en	  les	  quals	  es	  poden	  incorporar	  clàusules	  socials	  



Ar6cle	  145.	  Requisits	  i	  classes	  de	  criteris	  d’adjudicació	  del	  contracte.	  

L’adjudicació	  dels	  contractes	  s’ha	  d’efectuar	  u$litzant	  una	  pluralitat	  de	  criteris	  d’adjudicació	  sobre	  
la	  base	  de	  la	  millor	  relació	  qualitat-‐preu.	  
	  
La	  millor	  relació	  qualitat-‐preu	  s’ha	  d’avaluar	  d’acord	  amb	  criteris	  econòmics	  I	  qualita$us,	  que	  
poden	  incloure	  aspectes	  mediambientals	  o	  socials,	  vinculats	  a	  l’objecte	  del	  contracte:	  
	  
•  Les	  caracterís6ques	  mediambientals	  es	  poden	  referir,	  entre	  d’altres,	  a	  la	  reducció	  del	  nivell	  

d’emissió	  de	  gasos	  d’efecte	  d’hivernacle;	  a	  l’ús	  de	  mesures	  d’estalvi	  i	  eficiència	  energè$ca	  i	  a	  la	  
u$lització	  d’energia	  procedent	  de	  fonts	  renovables	  durant	  l’execució	  del	  contracte;	  i	  al	  
manteniment	  o	  la	  millora	  dels	  recursos	  naturals	  que	  es	  puguin	  veure	  afectats	  per	  l’execució	  del	  
contracte.	  

•  Les	  caracterís6ques	  socials	  del	  contracte	  es	  refereixen,	  entre	  d’altres,	  a	  les	  finalitats	  següents:	  
al	  foment	  de	  la	  integració	  social	  de	  persones	  amb	  discapacitat,	  persones	  desafavorides	  o	  
membres	  de	  grups	  vulnerables	  entre	  les	  persones	  assignades	  a	  l’execució	  del	  contracte	  i,	  en	  
general,	  la	  inserció	  sociolaboral	  de	  persones	  amb	  discapacitat	  o	  en	  situació	  o	  risc	  d’exclusió	  
social;	  la	  subcontractació	  amb	  centres	  especials	  d’ocupació	  o	  empreses	  d’inserció;	  els	  plans	  
d’igualtat	  de	  gènere	  que	  s’apliquin	  en	  l’execució	  del	  contracte	  i,	  en	  general,	  la	  igualtat	  entre	  
dones	  i	  homes;	  el	  foment	  de	  la	  contractació	  femenina;	  la	  conciliació	  de	  la	  vida	  laboral,	  personal	  
i	  familiar;	  la	  millora	  de	  les	  condicions	  laborals	  i	  salarials;	  l’estabilitat	  en	  l’ocupació;	  la	  
contractació	  de	  més	  persones	  per	  a	  l’execució	  del	  contracte;	  la	  formació	  i	  la	  protecció	  de	  la	  
salut	  i	  la	  seguretat	  a	  la	  feina;	  l’aplicació	  de	  criteris	  è$cs	  i	  de	  responsabilitat	  social	  a	  la	  prestació	  
contractual;	  o	  els	  criteris	  referits	  al	  subministrament	  o	  a	  la	  u$lització	  de	  productes	  basats	  en	  
un	  comerç	  equita$u	  durant	  l’execució	  del	  contracte.	  

Fases	  en	  les	  quals	  es	  poden	  incorporar	  clàusules	  socials	  



Ar6cle	  145.	  Requisits	  i	  classes	  de	  criteris	  d’adjudicació	  del	  contracte.	  

Els	  criteris	  a	  què	  es	  refereix	  l’apartat	  1	  que	  han	  de	  servir	  de	  base	  per	  a	  l’adjudicació	  del	  contracte	  
s’han	  d’establir	  en	  els	  plecs	  de	  clàusules	  administra$ves	  par$culars	  o	  en	  el	  document	  descrip$u,	  i	  
han	  de	  figurar	  en	  l’anunci	  que	  serveixi	  de	  convocatòria	  de	  la	  licitació,	  per	  la	  qual	  cosa	  han	  de	  
complir	  els	  requisits	  següents:	  
a.  En	  tot	  cas	  han	  d’estar	  vinculats	  a	  l’objecte	  del	  contracte.	  
b.  S’han	  de	  formular	  de	  manera	  objec6va,	  amb	  ple	  respecte	  als	  principis	  d’igualtat,	  no-‐

discriminació,	  transparència	  i	  proporcionalitat,	  i	  no	  han	  de	  conferir	  a	  l’òrgan	  de	  contractació	  
una	  llibertat	  de	  decisió	  il·∙limitada.	  

c.  Han	  de	  garan$r	  la	  possibilitat	  que	  les	  ofertes	  siguin	  avaluades	  en	  condicions	  de	  competència	  
efec$va	  i	  han	  d’anar	  acompanyats	  d’especificacions	  que	  perme$n	  comprovar	  de	  manera	  
efec$va	  la	  informació	  facilitada	  pels	  licitadors	  amb	  la	  finalitat	  d’avaluar	  la	  mesura	  en	  què	  les	  
ofertes	  compleixen	  els	  criteris	  d’adjudicació.	  En	  cas	  de	  dubte,	  s’ha	  de	  comprovar	  de	  manera	  
efec$va	  l’exac$tud	  de	  la	  informació	  i	  les	  proves	  facilitades	  pels	  licitadors.	  

Fases	  en	  les	  quals	  es	  poden	  incorporar	  clàusules	  socials	  



Ar6cle	  146.	  Aplicació	  dels	  criteris	  d’adjudicació.	  

•  Quan	  només	  s’u$litzi	  un	  criteri	  d’adjudicació,	  aquest	  ha	  d’estar	  relacionat	  amb	  els	  costos,	  que	  
pot	  ser	  el	  preu	  o	  un	  criteri	  basat	  en	  la	  rendibilitat,	  com	  el	  cost	  del	  cicle	  de	  vida.	  

•  Quan	  s’u$litzi	  una	  pluralitat	  de	  criteris	  d’adjudicació,s’ha	  de	  donar	  preponderància	  als	  que	  
facin	  referència	  a	  caracterís$ques	  de	  l’objecte	  del	  contracte	  que	  es	  puguin	  valorar	  mitjançant	  
xifres	  o	  percentatges	  ob$nguts	  a	  través	  de	  la	  mera	  aplicació	  de	  les	  fórmules	  que	  estableixen	  
els	  plecs.	  

•  Excepte	  quan	  es	  prengui	  en	  consideració	  el	  preu	  exclusivament,	  s’ha	  de	  precisar	  en	  el	  plec	  de	  
clàusules	  administra$ves	  par$culars	  o	  en	  el	  document	  descrip$u	  la	  ponderació	  rela$va	  
atribuïda	  a	  cadascun	  dels	  criteris	  de	  valoració,	  que	  es	  pot	  expressar	  fixant	  una	  banda	  de	  valors	  
amb	  una	  amplitud	  màxima	  adequada.	  

Fases	  en	  les	  quals	  es	  poden	  incorporar	  clàusules	  socials	  



Ar6cle	  147.	  Criteris	  de	  desempat.	  

•  Proposicions	  presentades	  per	  aquelles	  empreses	  que,	  al	  venciment	  del	  termini	  de	  
presentació	  d’ofertes,	  $nguin	  en	  la	  seva	  plan$lla	  un	  percentatge	  de	  treballadors	  
amb	  discapacitat	  superior	  al	  que	  els	  imposi	  la	  norma6va.	  	  Preferència	  en	  
l’adjudicació	  del	  contracte	  el	  licitador	  que	  disposi	  del	  percentatge	  més	  alt	  de	  
treballadors	  fixos	  amb	  discapacitat	  en	  la	  seva	  plan$lla.	  

•  Proposicions	  d’empreses	  d’inserció	  que	  compleixin	  els	  requisits	  que	  estableix	  la	  
norma$va	  esmentada	  per	  tenir	  aquesta	  consideració.	  

•  En	  l’adjudicació	  dels	  contractes	  rela$us	  a	  prestacions	  de	  caràcter	  social	  o	  
assistencial,	  les	  proposicions	  presentades	  per	  en6tats	  sense	  ànim	  de	  lucre,	  amb	  
personalitat	  jurídica,	  sempre	  que	  la	  seva	  finalitat	  o	  ac$vitat	  $ngui	  relació	  directa	  
amb	  l’objecte	  del	  contracte,	  segons	  resul$	  dels	  seus	  respec$us	  estatuts	  o	  regles	  
fundacionals	  i	  figurin	  inscrites	  en	  el	  registre	  oficial	  corresponent.	  

•  Les	  ofertes	  d’en$tats	  reconegudes	  com	  a	  organitzacions	  de	  comerç	  just	  per	  a	  
l’adjudicació	  dels	  contractes	  que	  $nguin	  com	  a	  objecte	  productes	  en	  els	  quals	  hi	  
hagi	  alterna$va	  de	  comerç	  just.	  

•  Proposicions	  presentades	  per	  les	  empreses	  que,	  al	  venciment	  del	  termini	  de	  
presentació	  d’ofertes,	  incloguin	  mesures	  de	  caràcter	  social	  i	  laboral	  que	  
afavoreixin	  la	  igualtat	  d’oportunitats	  entre	  dones	  i	  homes.	  

Fases	  en	  les	  quals	  es	  poden	  incorporar	  clàusules	  socials	  
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3.  A	  la	  FASE	  D’EXECUCIÓ	  DEL	  CONTRACTE:	  l'ar$cle	  202	  assenyala	  que	  les	  
condicions	  especials	  d'execució	  es	  poden	  referir,	  en	  especial,	  a	  consideracions	  
econòmiques,	  relacionades	  amb	  la	  innovació,	  de	  $pus	  mediambiental	  o	  de	  $pus	  
social	  i	  obligant	  a	  introduir	  en	  el	  plec	  clàusules	  administra$ves	  par$culars	  
almenys	  una	  de	  les	  condicions	  especials	  legalment	  previstes.	  Finalment,	  amplia	  
les	  possibilitats	  de	  penalització	  amb	  sancions	  econòmiques	  o	  la	  resolució	  del	  
contracte	  a	  tota	  la	  cadena	  de	  subcontractació	  de	  l'execució	  contractual.	  

	  L’ar$cle	  129	  detalla	  la	  informació	  sobre	  les	  obligacions	  rela$ves	  a	  la	  
	  fiscalitat,	  la	  protecció	  del	  medi	  ambient,	  l’ocupació	  i	  les	  condicions	  
	  laborals	  i	  de	  contractar	  un	  percentatge	  específic	  de	  persones	  amb	  
	  discapacitat.	  
	  
	  L’ar$cle	  130	  estableix	  les	  condicions	  de	  subrogació	  en	  contractes	  de	  treball.	  
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Ar6cle	  129.	  Informació	  sobre	  les	  obligacions	  rela6ves	  a	  la	  fiscalitat,	  la	  protecció	  del	  
medi	  ambient,	  l’ocupació	  i	  les	  condicions	  laborals	  i	  de	  contractar	  un	  percentatge	  
específic	  de	  persones	  amb	  discapacitat.	  

•  L’òrgan	  de	  contractació	  pot	  assenyalar	  en	  el	  plec	  l’organisme	  o	  els	  organismes	  
dels	  quals	  els	  candidats	  o	  licitadors	  puguin	  obtenir	  la	  informació	  per$nent	  sobre	  
les	  obligacions	  rela$ves	  a	  la	  fiscalitat,	  a	  la	  protecció	  del	  medi	  ambient	  i	  a	  les	  
disposicions	  vigents	  en	  matèria	  de	  protecció	  de	  l’ocupació,	  igualtat	  de	  gènere,	  
condicions	  de	  treball	  i	  prevenció	  de	  riscos	  laborals	  i	  inserció	  sociolaboral	  de	  les	  
persones	  amb	  discapacitat,	  i	  a	  l’obligació	  de	  contractar	  un	  nombre	  o	  percentatge	  
específic	  de	  persones	  amb	  discapacitat	  que	  són	  aplicables	  als	  treballs	  efectuats	  en	  
l’obra	  o	  als	  serveis	  prestats	  durant	  l’execució	  del	  contracte.	  

•  Quan	  es	  facili$	  aquesta	  informació	  s’ha	  de	  sol·∙licitar	  als	  licitadors	  que	  manifes$n	  
haver	  $ngut	  en	  compte	  en	  l’elaboració	  de	  les	  seves	  ofertes	  les	  obligacions	  
derivades.	  	  

Fases	  en	  les	  quals	  es	  poden	  incorporar	  clàusules	  socials	  



Ar6cle	  130.	  Condicions	  de	  subrogació.	  

•  En	  algun	  $pus	  de	  contractes	  de	  serveis,	  el	  personal	  que	  els	  presta	  se	  subroga	  des	  
de	  l'empresa	  que	  prestava	  el	  servei	  a	  la	  nova	  empresa	  que	  resul$	  adjudicatària	  del	  
concurs.	  

•  Quan	  una	  llei,	  un	  conveni	  col·∙lec$u	  o	  un	  acord	  de	  negociació	  col·∙lec$va	  d’eficàcia	  
general	  imposi	  a	  l’adjudicatari	  l’obligació	  de	  subrogar-‐se	  en	  les	  relacions	  laborals,	  
l’òrgan	  de	  contractació	  ha	  de	  facilitar	  en	  els	  plecs	  la	  informació	  sobre	  les	  
condicions	  dels	  contractes	  dels	  treballadors	  als	  quals	  afec$	  la	  subrogació,	  que	  
resul$	  necessària	  per	  permetre	  una	  avaluació	  exacta	  dels	  costos	  laborals	  que	  
implica	  aquesta	  mesura.	  

•  Quan	  l’empresa	  que	  es$gui	  efectuant	  la	  prestació	  objecte	  del	  contracte	  que	  s’ha	  
d’adjudicar	  sigui	  un	  centre	  especial	  de	  treball,	  l’empresa	  que	  resul$	  adjudicatària	  
té	  l’obligació	  de	  subrogar-‐se	  com	  a	  ocupador	  de	  totes	  les	  persones	  amb	  
discapacitat	  que	  es$guin	  desenvolupant	  la	  seva	  ac$vitat	  en	  l’execució	  del	  
contracte	  referit.	  

Fases	  en	  les	  quals	  es	  poden	  incorporar	  clàusules	  socials	  



Ar6cle	  202.	  Condicions	  especials	  d’execució	  del	  contracte	  de	  caràcter	  social,	  è6c,	  
mediambiental	  o	  d’un	  altre	  ordre.	  
Mediambiental:	  
•  Reducció	  de	  les	  emissions	  de	  gasos	  d’efecte	  d’hivernacle,	  	  
•  manteniment	  o	  la	  millora	  dels	  valors	  mediambientals	  que	  es	  puguin	  veure	  afectats	  

per	  l’execució	  del	  contracte,	  
•  ges$ó	  més	  sostenible	  de	  l’aigua,	  
•  foment	  de	  l’ús	  de	  les	  energies	  renovables,	  	  
•  promoció	  del	  reciclatge	  de	  productes	  i	  ús	  d’envasos	  reu$litzables	  
•  impuls	  del	  lliurament	  de	  productes	  a	  granel	  i	  la	  producció	  ecològica.	  

Fases	  en	  les	  quals	  es	  poden	  incorporar	  clàusules	  socials	  



Ar6cle	  202.	  Condicions	  especials	  d’execució	  del	  contracte	  de	  caràcter	  social,	  è6c,	  
mediambiental	  o	  d’un	  altre	  ordre.	  
Socials	  o	  rela$ves	  a	  l’ocupació:	  	  
•  fer	  efec$us	  els	  drets	  reconeguts	  en	  la	  Convenció	  de	  les	  Nacions	  Unides	  sobre	  els	  drets	  de	  les	  

persones	  amb	  discapacitat,	  
•  contractar	  un	  nombre	  de	  persones	  amb	  discapacitat	  superior	  al	  que	  exigeix	  la	  legislació,	  
•  promoure	  l’ocupació	  de	  persones	  amb	  dificultats	  especials	  d’inserció	  en	  el	  mercat	  laboral,	  en	  

par$cular	  de	  les	  persones	  amb	  discapacitat	  o	  en	  situació	  o	  risc	  d’exclusió	  social	  a	  través	  
d’empreses	  d’inserció,	  

•  eliminar	  les	  desigualtats	  entre	  l’home	  i	  la	  dona,	  afavorint	  l’aplicació	  de	  mesures	  que	  fomen$n	  
la	  igualtat	  entre	  dones	  i	  homes	  a	  la	  feina,	  

•  afavorir	  una	  par$cipació	  més	  alta	  de	  la	  dona	  en	  el	  mercat	  laboral	  i	  la	  conciliació	  del	  treball	  i	  la	  
vida	  familiar,	  

•  combatre	  l’atur,	  en	  par$cular	  el	  juvenil,	  el	  que	  afecta	  les	  dones	  i	  el	  de	  llarga	  durada,	  
•  afavorir	  la	  formació	  en	  el	  lloc	  de	  treball,	  
•  garan$r	  la	  seguretat	  i	  la	  protecció	  de	  la	  salut	  al	  lloc	  de	  treball	  i	  el	  compliment	  dels	  convenis	  

col·∙lec$us	  sectorials	  i	  territorials	  aplicables,	  
•  mesures	  per	  prevenir	  la	  sinistralitat	  laboral,	  
•  garan$r	  el	  respecte	  als	  drets	  laborals	  bàsics	  al	  llarg	  de	  la	  cadena	  de	  producció	  mitjançant	  

l’exigència	  del	  compliment	  de	  les	  convencions	  fonamentals	  de	  l’Organització	  Internacional	  del	  
Treball	  

Fases	  en	  les	  quals	  es	  poden	  incorporar	  clàusules	  socials	  
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA CAIXA 
D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA  
 
Priorització de la participació dels col.lectius de persones en situació de 
vulnerabilitat social a través d’entitats i empreses d’inserció sociolaboral 
 
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona tenen signat un conveni de col·laboració per 
al desenvolupament del pla de gestió integral per a la conservació dels 
sistemes naturals de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 
Els objectius del conveni donen prioritat a la participació dels col·lectius de 
persones en situació de vulnerabilitat social a través d’entitats i empreses 
d’inserció sociolaboral. 
 
Més informació: 
http://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/nota-de-premsa/-/journal_content/56_INSTANCE_0MoY/
553295/1227555 
 

Exemples	  
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AJUNTAMENT	  DE	  BARCELONA	  
	  
Mesura	  de	  govern	  per	  a	  la	  contractació	  pública	  responsable	  amb	  criteris	  socials	  i	  
ambientals	  a	  l'Ajuntament	  de	  Barcelona	  
	  
L’any	  2013	  l’Ajuntament	  va	  aprovar	  un	  decret	  que	  fixava	  que	  qualsevol	  empresa	  
contractada	  per	  l'Ajuntament	  de	  Barcelona	  havia	  de:	  	  

•  respectar escrupolosament la LISMI (contractació 2% persones 
amb discapacitat) 

•  incorporar en la  seva plantilla un 5% de persones en risc 
d'exclusió 

•  subcontractar com a mínim el 5% del pressupost amb CETs i 
empreses d'inserció 

Decret d’alcaldia: http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret-contractacio-responsable-2013_22164.pdf 
Vídeo divulgatiu de la mesura: http://www.youtube.com/watch?v=MHV78f5sIYA 
Presentació pública de la mesura: http://www.slideshare.net/Barcelona_cat/contractaci-pblica-responsable 

Exemples	  
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A	  més	  d’aquestes	  condicions	  d’execució,	  incorporava	  un	  conjunt	  de	  requisits	  per	  contractar	  i	  
garan6r	  la	  solvència	  tècnica:	  

•  Compliment	  de	  la	  legislació	  en	  matèria	  d’integració	  social	  i	  laboral	  de	  les	  persones	  amb	  discapacitat	  
•  Requisits	  de	  solvència	  tècnica	  específics	  per	  als	  contractes	  de	  caràcter	  social	  o	  assistencial	  
•  Requisits	  de	  solvència	  tècnica	  específics	  en	  contractes	  rela$us	  a	  exclusió	  social	  
•  Requisits	  i	  solvència	  ambiental	  

A	  més	  de	  per	  la	  incorporació	  de	  clàusules	  socials	  i	  ambientals,	  aquesta	  mesura	  va	  ser	  innovadora	  
per	  l’escala	  o	  l’àmbit	  del	  decret	  de	  contractació	  responsable:	  aplicat	  a	  totes	  les	  gerències,	  tots	  els	  
districtes,	  totes	  les	  empreses	  municipals,	  i	  tots	  els	  contractes	  per	  defecte,	  per	  disseny;	  i	  en	  el	  cas	  de	  
que	  no	  sigui	  possible,	  jus$fiqui	  per	  que	  no	  pot	  ser.	  

Exemples	  
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“8	  lliçons	  apreses	  per	  l’elaboració	  d’un	  decret	  de	  contractació	  responsable	  ”	  	  
Josep	  M.	  Miró	  (Director	  de	  Projectes	  d’Innovació	  Social	  de	  l’Àrea	  de	  Qualitat	  de	  Vida	  
de	  l’Ajuntament	  de	  Barcelona)	  	  

1.  “GRUP	  MIXT	  DE	  CONTRACTACIÓ	  RESPONSABLE	  
2.  INSERCIÓ	  LABORAL	  DE	  PERSONES	  EN	  RISC	  
3.  DECRET	  D’ALCALDIA	  
4.  LIDERATGE	  
5.  SEGURETAT	  JURÍDICA	  
6.  A	  TOTS	  ELS	  CONTRACTES	  
7.  BARCELONA	  ACTIVA	  
8.  ALTRES	  FACTORS	  CLAU	  (controlar	  els	  impactes,	  formació,	  suport	  a	  altres	  ajuntaments,	  

modificació	  plecs	  generals,	  guia	  contractació	  responsable,	  comunicació).	  

L’experiència	  de	  l’Ajuntament	  de	  Barcelona,	  així	  com	  d’altres	  ajuntaments	  arreu	  de	  l’Estat,	  apunta	  cap	  a	  una	  
estratègia	  municipal	  global	  de	  compra	  pública	  socialment	  responsable	  que,	  més	  enllà	  d’experiències	  de	  
contractació	  concretes,	  perme6	  situar	  aquesta	  matèria	  com	  a	  polí6ca	  transversal,	  amb	  aplicació	  en	  totes	  les	  
àrees	  municipals,	  avançant	  en	  el	  camí	  de	  la	  responsabilitat	  social	  dels	  Ens	  Locals.	  
Per	  això,	  les	  ordenances,	  com	  a	  normes	  jurídiques	  generals	  dictades	  pel	  consell	  deliberant	  o	  per	  l’autoritat	  
municipal	  competent,	  poden	  ser	  la	  via	  per	  a	  la	  seva	  concreció.	  
	  

Exemples	  
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Nou decret 2017 

•  Regula la contractació pública sostenible que s’aplica en tots els tipus de contractes i inclou 
mesures socials, ambientals i d’innovació. 

•  A partir d’ara, els plecs de clàusules inclouran requisits per reduir la importància de l’oferta 
econòmica en els concursos públics per potenciar els drets socials i laborals, la protecció 
de les petites i mitjanes empreses i l’economia cooperativa, social i solidària. 

•  Fixa també criteris a favor del comerç just, la igualtat de gènere, el respecte a la diversitat 
funcional, no sexista, i el respecte a la conciliació. 

•  El Govern municipal vol promoure a través de la contractació pública les empreses que 
tinguin un model de negoci amb responsabilitat social per afavorir un desenvolupament 
econòmic més social, més just i més sostenible. 

Exemples	  
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AJUNTAMENT	  DE	  VILANOVA	  I	  LA	  GELTRÚ	  
Inclusió	  de	  clàusules	  socials	  i	  mediambientals	  a	  la	  fase	  de	  valoració	  dels	  plecs	  
	  
Dins	  la	  voluntat	  d’implantació	  d’una	  polí$ca	  de	  Responsabilitat	  Social	  a	  l’Ajuntament	  de	  
Vilanova	  i	  la	  Geltrú,	  entre	  d’altres	  actuacions	  s’ha	  realitzat:	  	  

•  Creació	  d’una	  comissió	  de	  compres	  i	  contractació	  pública	  responsable	  el	  juny	  de	  
2012.	  

•  Creació	  d’una	  base	  de	  dades	  de	  les	  caracterís$ques	  de	  tots	  els	  contractes	  
($pologia,	  descripció,	  import,	  durada	  i	  venciment,	  pròrrogues..)	  

•  Incorporació	  en	  els	  criteris	  d’avaluació,	  de	  clàusules	  socials	  i	  mediambientals	  en	  
els	  diferents	  concursos	  que	  es	  van	  convocant.	  

•  Anàlisi	  de	  l’impacte	  dels	  criteris	  de	  valoració	  socials	  i	  mediambientals	  en	  els	  
diferents	  contractes	  adjudicats.	  

• Mecanismes	  de	  control	  de	  l’execució	  del	  contracte	  per	  comprovar	  que	  les	  
prescripcions	  incloses	  en	  el	  contracte	  sobre	  aquestes	  matèries	  s’executen	  
correctament.	  

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vng/customProf 

Exemples	  

Els	  principals	  plecs	  als	  quals	  s’han	  incorporat	  clàusules	  socials	  i/o	  medioambientals	  són:	  	  
•  Ges$ó	  del	  servei	  de	  bar	  -‐cafeteria	  i	  consergeria	  del	  centre	  cívic	  Tacó	  	  
•  Serveis	  de	  neteja	  de	  les	  dependències,	  edificis	  i	  equipaments	  municipals.	  
•  Ampliació	  i	  millora	  del	  pas	  sota	  via	  del	  carrer	  de	  la	  llibertat	  	  
•  Organització	  i	  ges$ó	  del	  centre	  obert	  	  
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AJUNTAMENT	  DE	  CORNELLÀ	  DE	  LLOBREGAT	  
Anunci	  de	  Contractació	  pública	  per	  el	  manteniment	  d’espais	  verds.	  Publicat	  en	  el	  
Butlle�	  Oficial	  de	  la	  Província	  de	  Barcelona	  el	  18	  d’Octubre	  de	  2008	  (BOPB	  251.	  Pàgina	  
28).	  Contractació	  mitjançant	  concurs	  reservat	  amb	  procediment	  obert	  (segons	  la	  
disposició	  addicional	  setena	  de	  la	  Llei	  30/2007)	  de	  reserva	  per	  a	  centres	  especials	  
d’ocupació	  per	  la	  prestació	  dels	  serveis	  de	  manteniment	  dels	  espais	  verds	  i	  de	  l’arbrat	  
viari	  i	  la	  pintura	  dels	  bancs	  de	  l’Ajuntament	  de	  Cornellà	  de	  Llobregat.	  
	  
AJUNTAMENT	  DE	  VILAFRANCA	  DEL	  PENEDÈS	  
Contracte	  de	  ges$ó	  indirecta	  per	  concessió	  administra$va	  del	  servei	  públic	  de	  neteja	  i	  
manteniment	   de	   les	   zones	   verdes,	   elements	   vegetals	   viaris	   i	   parcs	   de	   Vilafranca	   del	  
Penedès.	   Prestació	   del	   servei	   d’acord	   amb	   un	   programa	   de	   treball	   i	   un	   projecte	  
d’ajustament	   personal	   per	   la	   inserció	   sociolaboral	   de	   persones	   amb	   discapacitats	   i	   o	  
risc	  d’exclusió	  social.	  
	  

Exemples	  
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AJUNTAMENT	  DE	  TERRASSA	  
Contracte	  de	   serveis	  de	  neteja	   i	   tractament	  d’aigües	  de	   les	  basses	   i	  els	  estanys	  de	   la	  
ciutat:	  Ajuntament	  de	  Terrassa	  (2011).	  El	  plec	  de	  clàusules	  administra$ves	  par$culars	  
preveu,	  en	  l’apartat	  rela$u	  als	  criteris	  d’adjudicació,	  que	  l’òrgan	  de	  contractació	  pugui	  
atorgar	  fins	  a	  un	  màxim	  de	  15	  punts	  a	  aquelles	  empreses	  públiques	  o	  privades	  que,	  en	  
el	   moment	   d’acreditar	   la	   solvència	   tècnica,	   $nguin	   en	   plan$lla	   un	   nombre	   de	  
treballadors	  amb	  discapacitat	  superior	  al	  2	  per	  cent.	  Addicionalment,	  s’estableix	  com	  a	  
condició	  especial	  d’execució	  que	   si	  el	   contrac$sta	  necessités	   contractar	  nou	  personal	  
per	  a	   l’execució	  del	  contracte,	  haurà	  de	   tractar-‐se	  de	  personal	  en	  situació	  d’atur	  que	  
es$gui	  inscrit	  en	  els	  serveis	  públics	  d’ocupació.	  

Exemples	  
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AJUNTAMENT	  DE	  CORNELLÀ	  DE	  LLOBREGAT	  

Establiment	  de	  criteris	  per	  promoure	  la	  creació	  d'ocupació	  per	  als	  col·∙lec$us	  amb	  
especials	  dificultats:	  

Exemples	  
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MANCOMUNITAT	  LA	  PLANA	  

Exemples	  
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AJUNTAMENT	  DE	  GIRONA	  

Exemples	  
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1.  La	  teva	  administració,	  ha	  portat	  a	  terme	  alguna	  actuació	  per	  a	  la	  
promoció	  de	  la	  contractació	  responsable?	  

2.  En	  cas	  afirma$u,	  pots	  exposar	  l’impacte	  que	  ha	  $ngut	  la	  mesura?	  

3.  Quines	  són	  les	  principals	  dificultats	  per	  impulsar	  aquest	  $pus	  de	  
mesura?	  

CONEIXEMENT	  DE	  PRÀCTIQUES	  REALITZADES	  PER	  PART	  DELS	  
ASSISTENTS	  

Compartim… 
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The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then 
insert it again.

Sabem quin impacte tenen les inversions 
que fem?RESULTATS vs IMPACTE 

•  Quin tipus de canvi estem generant?  
•  Quins són els grups d’interès als que estem aportant valor? Quin impacte estem 

generant en aquests grups? 
•  Quin retorn econòmic genera la nostra activitat i com reverteix en la societat? 
•  Com contribuïm a la millora social? 
•  Quin impacte tenim en el nostre entorn? 
 



 Existeix una creixent acceptació de la necessitat de disposar de millors 
fórmules de quantificar el valor social, econòmic i mediambiental. Ens 
podem referir a “impacte”, “retorn”, “benefici”, “valor”…..però les preguntes 
són les mateixes ….. 
 Quin tipus de canvi i quant d’aquest canvi estem realitzant… 
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Un dels problemes als que s’enfronta la nostra societat és el desconeixement d’aquest impacte o 
valor social aportat per cadascun dels actors que la conformen. 
 
És doncs necessari disposar d’un sistema que mesuri el valor social i permeti, al seu torn, 
identificar la generació del mateix.  
 
Avaluar l’ impacte social ajuda a les institucions a planificar millor, a ser més eficaces i eficients i a 
assignar millor els seus recursos, molts cops, escassos. 

Conèixer el valor social 



	  És	  el	  resultat	  generat	  quan	  els	  recursos,	  processos	  i	  polí6ques	  es	  
combinen	  per	  generar	  millores	  en	  la	  vida	  de	  les	  persones	  o	  de	  la	  
societat	  en	  el	  seu	  conjunt.	  

	  
	  Un	  sistema,	  que	  es	  mou	  pel	  valor	  financer	  amb	  caràcter	  preferent	  i	  que	  
es	  mostra	  obsolet	  i	  incapaç	  de	  resoldre	  problemes	  estructurals,	  no	  
deixant	  de	  crear	  situacions	  injustes	  i	  insostenibles,	  necessita	  reinventar-‐
se	  i	  crear	  espais	  de	  sor$da.	  

	  
	  El	  valor	  social	  i	  el	  valor	  mediambiental	  aporten	  con6ngut	  i	  sen6t	  a	  un	  
canvi	  socioeconòmic	  coherent	  amb	  les	  necessitats	  del	  planeta.	  
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Què és el valor social? 



	  Necessitem	  conèixer	  per	  poder	  reconèixer	  i	  valorar.	  És	  indiscu$ble	  que	  
el	  que	  no	  es	  coneix	  no	  existeix,	  de	  manera	  que,	  di�cilment,	  la	  societat	  ho	  
podrà	  valorar.	  

	  
	  U6litats	  del	  coneixement	  del	  valor	  social:	  
–  Conèixer	  no	  només	  l'eficàcia	  sinó	  l'eficiència	  dels	  diferents	  actors	  en	  

la	  generació	  del	  valor	  social	  i	  mediambiental.	  
–  Jus6ficar	  davant	  els	  inversors,	  públics	  i	  privats,	  el	  rendiment	  de	  les	  

inversions	  que	  ha	  des$nat	  a	  la	  generació	  de	  valor	  social.	  
–  Millorar	  la	  capacitat	  de	  comunicació	  dels	  actors	  socials	  amb	  la	  resta	  

del	  sistema.	  
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Per què mesurar el valor social? 



 
 

•  Consolidació fiscal 

•  Context d’austeritat 

•  Reducció pressupostària 

Crisi en les 
polítiques 

socials 
públiques 

•  RSE: abordar problemes 
socials / ambientals des del 
context empresarial 

•  Emergència  3Sector i  
4Sector 

Innovació en 
empreniment 

social i 
empresarial 

Creixent 
interès per la 
medició de 
l’impacte 

social 

Necessitat de 
noves 

mètriques de 
mesurament 

… En un context que ens exigeix  REPENSAR, 
ACTUALITZAR i POSAR EN VALOR els retorns i impactes 

de les polítiiques socials…   
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Fuente: “Métodos propuestos para la medición del impacto 
social en la legislación de la Comisión Europea y en la práctica 
relativa a: FESE y EaSI Subgrupo de GECES sobre medición 
del impacto 2014. 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13401&langId=es  

1.  Identificar objectius: de les diferents parts 
implicades que pretenen el mesurament i del 
servei objecte de la mateixa. 

2.  Identificar les parts interessades: Qui obté 
guanys, qui aporta què i de quina manera. 

3.  Fixar un mesurament rellevant: partint d'una 
constatació de la teoria del canvi i dels 
resultats definits, desenvolupar una sèrie de 
mesures que reflecteixin, de manera justa i útil, 
el que s'està aconseguint i determinar com 
s'haurien de presentar, de forma senzilla i 
clara, per atendre les necessitats de les parts 
interessades. 

4.  Mesurar, validar i valorar: avaluar si els 
resultats previstos s'aconsegueixen realment a 
la pràctica, si són evidents per a la part 
interessada que se n'hauria de beneficiar i si 
tenen valor per a l'esmentada part. 

5.  Informar, aprendre i millorar: a mesura que 
es presten els serveis i s'obtenen 
mesuraments de la seva efectivitat, s'informa 
d'aquests resultats amb regularitat i d'una 
manera significativa als públics intern i extern. 

El	  procés	  de	  la	  medició	  d’impacte	  social	  
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La	  cadena	  de	  valor	  social	  

Inputs Activitats Outputs Outcomes Impactes 

Planificació del treball Planificació dels resultats 

Recursos 
(econòmics, 
humans) 
invertits en 
l’activitat 

Accions 
concretes de 
l’organització 

Euros, nombre 
de persones... 

Desenvolupament 
i implementació de 
projectes. 
Exemple: 
construcció d’una 
escola. 

Resultats, 
productes 
tangibles de 
l’activitat 

Nombre de 
persones 
participants, 
nombre 
d’accions 
formatives, 
nombre 
d’escoles 
construides… 

Canvis que 
resulten de 
l’activitat 

Efectes sobre 
el grup de 
beneficiaris (per 
exemple, 
augment de 
l'accés a 
l'educació) 

Resultats ajustats pel 
que hauria ocorregut 
de qualsevol forma, 
l'acció d'altres i 
conseqüències 
inesperades 
Reconeixement dels 
canvis a l'acció de 
l'organització (per ex. 
Nombre real de nens 
que vénen regularment 
a les classes i que no 
haurien pogut participar 
en classes sense 
l'existència d'aquesta 
escola) 
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Reflexionem…	  

•  Quin	  $pus	  de	  mesurament	  porteu	  a	  terme	  a	  la	  vostra	  administració?	  

•  Quina	  informació	  compar$m	  amb	  els	  grups	  d’interès?	  
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Exemples	  
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Exemples	  

Per cada euro 
invertit (1€) per les 
administracions 
públiques (via 
subvencions del 
cost salarial, 
bonificacions de 
la seguretat 
social, i 
subvencions a les 
unitats de suport), 
el CET ha retornat 
a la societat amb 
la seva activitat 
4,49 € en retorns 
economics, 
socials i 
ambientals (2013).  
 

CET del Taller Àuria Cooperativa 



SROI	  SAD	  Bcn	  
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Planificació	  estratègica	  de	  les	  compres	  d’un	  àrea	  per	  a	  l’any	  2019	  
	  
1.  Seleccioneu	  un	  àrea/ins$tució	  d’entre	  les	  del	  grup	  de	  treball	  

2.  Iden$fiqueu	  els	  productes/serveis	  que	  haurem	  de	  comprar	  o	  contractar	  durant	  
l’any	  i	  concreteu:	  

Cas pràctic 

Producte/
servei	  

Actuacions	  
preparatòries	  

Objecte	  
contracte	  

Criteris	  socials/
mediambientals	  

Actors	  clau	   Possibles	  
dificultats	  


