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CAPÍTOL I. ASPECTES SOCIALS
1.

Foment dels objectius socials en la contractació 1

1.1. En els termes establerts per aquest article, els departaments, els organismes autònoms i les
empreses públiques de la Generalitat han de reservar determinats contractes administratius d’obres,
subministraments o serveis a centres d’inserció laboral de disminuïts, empreses d’inserció sociolaboral
regulades per la Llei 27/ 2002, del 20 de desembre, sobre mesures legislatives per a regular les
empreses d’inserció sociolaboral, o a entitats sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat la
integració laboral o social de persones amb risc d’exclusió social, sempre que compleixin els requisits
establerts per les normes de l’Estat i de la Generalitat que els siguin aplicables i que llur finalitat o llur
activitat, d’acord amb llurs normes reguladores, estatuts o regles fundacionals, tingui relació directa
amb l’objecte del contracte. 2
1.2. Els contractes reservats s’han de sotmetre sempre al règim jurídic establert per la normativa vigent
reguladora de la contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de garanties
provisionals o definitives.

1

Article 35 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives: aquest article s’ha
d’interpretar d’acord amb les modificacions posteriors de la normativa sobre contractació pública.
2
L’article 20 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/UE, estableix la possibilitat que els Estats
membres reservin el dret a participar en els procediments de contractació a tallers protegits i operadors
econòmics l’objectiu principal dels quals sigui la integració social i professional de persones discapacitades o
desafavorides o preveure l’execució dels contractes en el context de programes d’ocupació protegida, a condició
que al menys un 30% de les persones treballadores dels tallers, els operadors econòmics o els programes siguin
persones treballadores discapacitades o desafavorides.
Actualment poden ser contractes reservats tots els contractes amb independència del procediment utilitzat per
a la seva adjudicació. També poden reservar-se determinats lots del procediment d’adjudicació a les empreses
d’inserció o centres especials de treball.
No hi ha cap limitació respecte de l’objecte contractual i es poden reservar tant contractes de serveis com de
subministraments o obres.
Per tant, qualsevol contracte pot ser objecte de reserva, si bé, es recomana que abans de reservar aquella
licitació, l’òrgan de contractació comprovi que existeixen entitats de les esmentades a l’apartat anterior que
tinguin per objecte aquella activitat econòmica.
Els centres especials de treball han d’estar qualificats com a tal i inscrits en el registre de centres corresponent,
que en el cas de Catalunya és el Catàleg de serveis i productes dels centres especials de treball a Catalunya que
gestiona el Departament de Treball, Afers Socials i Família.
Les empreses d’inserció social han d’estar qualificades com a tal i inscrites en el registre corresponent, que en el
cas de Catalunya és el Registre administratiu d’empreses d’inserció de Catalunya que gestiona el Departament
de Treball, Afers Socials i Família.

3

1.3. El Govern ha de fixar, a l’inici de cada exercici, la quantia econòmica de la reserva social que ha
d’aplicar cada departament, incloent-hi els organismes o les empreses públiques vinculades o
dependents.
1.4. Les entitats que integren l’Administració local de Catalunya poden aplicar la reserva social
establerta per aquest article en els termes que estableixi l’acord corresponent del ple de la corporació.
1.5. Complementàriament a la reserva social establerta per aquest article, els departaments, els
organismes i les empreses de la Generalitat i, si escau, les entitats que integren l'Administració local
de Catalunya, tenint en compte les peculiaritats i les necessitats a satisfer en cada cas, han de
promoure també encàrrecs de gestió 3 per a l'execució de les prestacions corresponents a les empreses
públiques o a altres entitats del sector públic que tinguin per finalitat la inserció laboral de persones
discapacitades, la integració de persones amb risc d'exclusió social o la satisfacció del dret al treball
dels presos i els penats internats en establiments penitenciaris, i tinguin la consideració de mitjà propi
instrumental. El volum d'aquests encàrrecs en cap cas no pot comportar una disminució de la reserva
social establerta per aquest article per als centres, les entitats i les empreses del tercer sector. 4
2.

Contractes per serveis socials d’atenció a les persones 5

El Govern ha d’impulsar, d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública, la inclusió de
clàusules socials en tots els contractes de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic que
tinguin per objecte serveis socials d’atenció a les persones.
3.

Mesures de foment de l'ètica i la responsabilitat social 6

3.1. Els òrgans de contractació, per tal d'afavorir les empreses i entitats que tenen un nivell adequat
de compromís social, poden exigir en els plecs de clàusules administratives, ja sigui com a criteris de
solvència o com a condicions d'execució dels contractes, i amb la finalitat d'assegurar la qualitat de la
prestació, que el contractista compleixi uns requisits mínims salarials d'estabilitat i salut laboral, de
responsabilitat ambiental i de mesures de foment de la igualtat de gènere i de la conciliació personal
amb relació a l'objecte del contracte. Els criteris que s'estableixin han d'estar vinculats a l'objecte del
contracte, respectar els principis d'igualtat i no-discriminació i permetre d'obtenir l'oferta
econòmicament més favorable.

3

En cap cas es poden computar a efectes de l’assoliment dels objectius de reserva social els encàrrecs de gestió.
Apartat afegit en la redacció establerta per l'article 19 de la Llei 7/2004 del 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives.
5
Disposició addicional catorzena de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives.
6
Art. 159.2 de la Llei 5/2017, del 28 de maig, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
4
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3.2. El Govern, per mitjà de l'òrgan competent en matèria de contractació pública, ha de promoure,
entre altres mesures, la introducció en els plecs de clàusules de l'exigència d'una declaració
responsable o bé la inclusió d'una clàusula ètica per tal que els licitadors, adjudicataris i
subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometin a complir rigorosament la
legislació tributària, laboral i de seguretat social, i, específicament, a no fer operacions financeres
contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin
considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
3.3. En els contractes de serveis, el pressupost de licitació ha d'incorporar tots els costos directes i
indirectes associats a la prestació del servei. Entre aquests hi han de figurar els salarials, els de
seguretat social, els de formació permanent obligatòria, els corresponents a assegurances, els de
prevenció de riscos laborals, els de vigilància de la salut i els d'uniformes del personal, quan el contracte
estableixi l'obligació d'adscriure un nombre determinat de personal a l'execució del contracte. Els
costos salarials han de respectar els salaris derivats de l'aplicació del conveni sectorial que
correspongui.

CAPÍTOL II. ÒRGANS DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
4.

Òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat 7

4.1. Els consellers són els òrgans de contractació ordinaris de l'Administració de la Generalitat i estan
facultats per a adjudicar i formalitzar en llur nom, i dins l'àmbit de les competències de cada
departament, els contractes corresponents. No obstant això, l'adjudicació dels contractes menors
correspon als secretaris generals o a l'òrgan en qui es delegui.
4.2. Els representants legals dels organismes autònoms i de la resta d'entitats del sector públic són els
òrgans de contractació d'uns i altres segons la norma legal o reglamentària o la disposició estatutària
corresponent. S'ha de determinar per reglament la quantia a partir de la qual cal l'autorització del
conseller o consellera del departament al qual estiguin adscrits per a l'adjudicació i la formalització
dels contractes.
4.3. L'òrgan de contractació necessita l'autorització del Govern en els casos següents:
a) Si el pressupost del contracte és igual o superior a 12.000.000 d'euros, IVA exclòs, llevat del que
estableix la lletra c.
b) En els contractes de caràcter pluriennal, si es modifica el nombre d'anualitats establertes per la
Llei de finances públiques de Catalunya.
c) En el cas de la contractació d'estudis i dictàmens de pressupost superior a 30.000 euros, IVA exclòs.
7

Article 45 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

5

d) Si el pagament dels contractes es concerta mitjançant el sistema d'arrendament financer o
mitjançant el sistema d'arrendament amb opció de compra i el nombre d'anualitats és superior a
quatre anys a comptar de l'adjudicació del contracte.
4.3 bis. Resten excloses de l’obligació que estableixen les lletres a i b de l’apartat 3 les entitats que no
es financin amb aportacions provinents de l’Administració de la Generalitat, del Servei Català de la
Salut, de l’Institut Català de la Salut i dels organismes autònoms de caràcter administratiu. Tanmateix,
quan el contracte és igual o superior a dotze milions d’euros, amb l'IVA exclòs, cal comunicar-ho al
departament competent en matèria de finances. 8
4.4. Sens perjudici del que estableixen els apartats 1, 2 i 3, per ordre del conseller o consellera del
departament corresponent, es poden constituir juntes de contractació amb competència d'òrgan de
contractació per adjudicar els contractes menors d'obres, de subministraments i de serveis del
departament. L'acord de constitució de les juntes de contractació n'ha de determinar la composició.
4.5. Els òrgans competents en el sistema de contractació centralitzada són objecte de regulació per
reglament.
4.6. No obstant el que estableix l'apartat 1, el Govern pot actuar com a òrgan de contractació amb
relació a grans projectes estratègics de caràcter horitzontal i d'especial transcendència, amb la
deliberació prèvia del Consell Tècnic, en què s'hi apreciï la concurrència de circumstàncies
excepcionals. 9

CAPÍTOL III. CENTRAL DE COMPRA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
5. Creació de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya10
5.1. Es crea la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya i s’adscriu al departament
competent en matèria d’economia.
5.2. L’àmbit d’actuació de la Central de Compra Pública està referit, en els termes que
reglamentàriament es determinin, a l’Administració de la Generalitat i als ens, els organismes i les

8

Article 45 Apartat 3 bis) afegit per art. 218 de la LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
9
Apartat afegit per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic.
10
Disposició addicional segona (apartat 1) de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic,

6

entitats que conformen el seu sector públic. Així mateix, l’àmbit d’actuació de la Central de Compra
Pública es pot referir també, en els termes que reglamentàriament es determinin, a les entitats que
conformen l’Administració local, les universitats públiques, i també a la resta d’institucions públiques
de Catalunya.
5.3. La Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya té com a finalitat contribuir a assolir
els objectius d’estabilitat pressupostària, d’estalvi econòmic i de l’ús eficient dels recursos públics,
mitjançant l’aplicació dels sistemes de racionalització de la contractació pública.
5.4. L’actuació de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya s’ha d’ajustar als
principis d’igualtat, transparència i no-discriminació. Així mateix, la seves decisions han d’estar
orientades a la compra socialment responsable, i han d’atendre la consecució d’objectius socials, la
protecció del medi ambient i el foment de la innovació, quan estiguin relacionades amb l’objecte dels
contractes i comportin directament o indirectament un avantatge econòmic.
5.5. El desplegament reglamentari del que estableix aquest precepte s’ha de dur a terme en el termini
d’un any a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei. 11
6. Règim de contractacions conjuntes
6.1. Els ens, els organismes i les entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes,
concloure acords marc i articular sistemes dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de
la normativa de contractació pública, amb l’acord previ corresponent, sempre que el recurs a aquests
instruments no s’efectuï de manera que la competència es vegi obstaculitzada, restringida o falsejada.
6.2. L’acord de contractació conjunta ha de contenir, en tot cas, la determinació dels ens, els
organismes o les entitats del sector públic que hi intervenen; la designació de l’òrgan de contractació;
l’àmbit d’aplicació objectiu i el règim jurídic aplicable a la licitació conjunta; el percentatge de
finançament que assumeix cada ens, organisme o entitat que hi intervé, si s’escau; i les condicions a
què se subjectaran els contractes que en resultin.
6.3. El règim jurídic aplicable a les contractacions conjuntes és el que correspon als ens, els organismes
o les entitats que tenen caràcter d’administració pública a l’efecte de la normativa de contractes del
sector públic, si alguna de les entitats que participa en la contractació té aquest caràcter. En cas
contrari, el règim jurídic aplicable a les contractacions esmentades és el corresponent a les entitats
que tenen caràcter de poder adjudicador, d’acord amb la mateixa normativa o, si cap de les entitats
participants en la contractació conjunta té el caràcter de poder adjudicador, el corresponent als altres
ens, organismes o entitats del sector públic.
11

Disposició addicional segona (apartat 1) de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
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L’informe justificatiu de la contractació conjunta, en el qual s’han de recollir les necessitats que es
pretén de cobrir, i també la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, ha de contenir en
qualsevol cas una justificació expressa dels elements de disseny de la contractació, inclosa l’eventual
divisió en lots del seu objecte.12
6.4. Poden actuar com a òrgans de contractació de les contractacions conjuntes tant els òrgans de
contractació dels ens, els organismes o les entitats del sector públic que hi participen, com una entitat
creada específicament amb aquesta finalitat.
6.5. En l’àmbit del Servei Català de la Salut, els titulars de centres, serveis i establiments integrats en
el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat) poden efectuar contractacions
conjuntes després de comunicar-ho al Servei i és aplicable el règim establert en aquest apartat 2 a les
contractacions conjuntes que aquells acordessin. El departament competent en matèria de salut ha
d’adoptar les mesures adients per a fomentar l’establiment d’acords de contractació conjunta entre
els centres, serveis i establiments integrats en el Siscat. 13
7. Reconeixement d’efectes de les inscripcions al Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya
D’acord amb el que disposa la legislació de contractes del sector públic, l’Administració de la
Generalitat i els ens, els organismes i les entitats que conformen el seu sector públic, i també les
entitats que conformen l’Administració local, les universitats públiques i la resta d’institucions
públiques de Catalunya, han de reconèixer plens efectes jurídics a les inscripcions de les empreses al
Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya. 14

CAPÍTOL IV. MODIFICACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONTRACTES PÚBLICS
8.
Règim de modificació o resolució de contractes públics com a conseqüència de mesures
d'estabilitat pressupostària
8.1. Als efectes del que disposa la legislació de contractes del sector públic, les modificacions de
contractes administratius que es duguin a terme durant l'exercici pressupostari de 2017 derivades de
l'aplicació de les mesures d'estabilitat pressupostària s'entenen fetes per raons d'interès públic.

12

Superat pel Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en materia de Contractació pública.
Disposició addicional segona (apartat 1) de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
14
Disposició addicional segona (apartat 1) de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
13

8

8.2. Els plecs de clàusules administratives de les noves contractacions han d'incorporar les previsions
requerides per la legislació de contractes del sector públic respecte de l'eventual modificació o
resolució contractual amb motiu de l'aplicació de les mesures d'estabilitat pressupostària que
corresponguin. 15

CAPÍTOL V. MESURES DE CARÀCTER PRESSUPOSTARI – FINANCER
9.

Finançament d’obres públiques mitjançant la concessió de domini públic

9.1. La construcció i la conservació d’obres públiques que, per llur naturalesa i característiques, no
puguin ésser susceptibles d’explotació econòmica, pot ésser objecte d’un contracte d’execució o
manteniment d’obra pública, per al qual s’ha d’establir com a contraprestació total o parcial, una
concessió de domini públic sobre la zona de serveis o àrea d’influència en la qual s’integra l’obra.
9.2. La part del cost de les obres que, si és el cas, no quedi compensada amb el dret d’explotació de la
zona de serveis o àrea d’influència, pot ésser objecte d’un pagament ajornat fins al màxim de deu anys
des de la finalització de les obres.
9.3. La preparació del contracte, les formes i els procediments de selecció dels contractistes, inclosa
l’adjudicació, i el règim jurí dic d’execució de les obres són els que la legislació de contractes de les
administracions públiques estableix per als contractes d’obres. 16

CAPÍTOL VI. TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN
10. Mesures de promoció de la lliure concurrència i la publicitat contractual
10.1. L'ús de procediments que limitin la lliure concurrència, com el procediment d'urgència, les
pròrrogues i les modificacions contractuals, requereix un informe justificatiu de l'adequació de la
mesura proposada amb relació a la finalitat del contracte. Aquest informe s'ha de publicar a la
Plataforma de Serveis de la Contractació Pública i al Portal de la Transparència de la Generalitat.
10.2. En els contractes en què existeixi l'obligació de subrogació de personal, l'òrgan de contractació
ha d'establir en els plecs de clàusules penalitats per a l'empresa que no faciliti o faciliti de manera
incorrecta les dades del personal que s'ha de subrogar.
10.3. Els òrgans de contractació, en cas que detectin l'existència d'un conflicte d'interessos durant la
tramitació o execució d'un contracte, ho han de comunicar a la Comissió d'Ètica en la Contractació

15

Disposició addicional primera de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
16
Article 28 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

9

Pública de la Generalitat de Catalunya. Aquesta comissió, amb l'informe previ de l'òrgan competent
de la Generalitat en matèria de contractació pública, ha de determinar si existeix o no la situació de
conflicte d'interessos. S'entén que hi ha conflicte d'interessos quan es dona alguna de les situacions a
què fa referència l'article 24 de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública. S'ha de prestar
una atenció especial als serveis públics de l'àmbit social i sanitari adreçats a les persones.
10.4. Els òrgans de contractació han de publicar íntegrament els informes de valoració de les
proposicions a la Plataforma de Serveis de la Contractació Pública de la Generalitat llevat de la
informació declarada confidencial. 17

CAPITOL VII. CONTRACTES MENORS
11. Contractes menors18
11.1. Tenen la consideració de contractes menors els que no excedeixen de la quantia màxima
establerta per a cada modalitat contractual, segons el que determina la legislació de contractes del
sector públic.
11.2. La tramitació de l'expedient dels contractes menors, amb caràcter general, exigeix:
a) El certificat d'existència d'un crèdit adequat i suficient.
b) L'aprovació de la despesa.
c) La incorporació de la factura corresponent, que ha de complir els requisits establerts per reglament.
11.3. En els contractes menors d'obres cal, a més, el pressupost d'aquestes obres, sens perjudici que
hi hagi un projecte si ho requereixen normes específiques.
12. Elaboració d’un informe justificatiu per part de l’òrgan de contractació19
La formalització de més de dos contractes menors consecutius amb idèntic objecte i adjudicatari en un
període de temps inferior a un any o la formalització de contractes menors amb idèntic objecte i
destinatari durant tres anys consecutius requereix l'emissió d'un informe justificatiu per part de l'òrgan
de contractació, en el cas de serveis i subministraments superiors a 5.000 €, IVA exclòs, i en el cas de
contractes d'obra d'un import superior a 12.000 €, IVA exclòs. Aquest informe s'ha de publicar a la
Plataforma de Serveis de la Contractació Pública i al Portal de la Transparència de la Generalitat.

17

Article 159 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
Article 46 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.
19
Article 159 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
18

10

13. Contractes fets per persones físiques com a membres d’un òrgan col·legiat
Els contractes que tenen per objecte tasques d'assessorament, treballs tècnics, ponències, peritatges
o similars fets per persones físiques com a membres d'un òrgan col·legiat s'han de tramitar com a
contractes menors i l'existència del contracte s'ha d'acreditar per mitjà de la designació o
nomenament. El reconeixement de l'obligació s'efectua amb la conformitat prèvia del secretari de
l'òrgan col·legiat amb el servei prestat i la factura o el document equivalent, d'acord amb les tarifes
establertes en les disposicions de creació de l'òrgan. 20

20

Article 159 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
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ANNEX
DISPOSICIONS SUPERADES PEL NOU MARC LEGAL
Aspectes socials
Resten modificats els següents apartats:
a) Els objectes contractuals susceptibles de reserva són les obres i els serveis de conservació i
manteniment de béns immobles; els serveis de missatgeria, correspondència i distribució, d’arts
gràfiques, de neteja i bugaderia, de restauració i de recollida i transport de residus, i els serveis i
els subministraments auxiliars per al funcionament de l’Administració.
No obstant això, els òrgans de contractació poden ampliar la reserva a altres objectes contractuals,
depenent de l’adequació de les prestacions a les peculiaritats dels centres, les empreses i les
entitats a què es refereix aquest article. (Es modifica la redacció de la DA 5ª TRCSP. I es suprimeix
quins objectes contractuals són susceptibles de reserva)
b) Els contractes reservats són exclusivament els adjudicats com a contracte menor o per procediment
negociat per raó de la quantia econòmica, d’acord amb els llindars establerts per la legislació de
contractes de les administracions públiques.
c) Amb els mateixos límits quantitatius aplicables als procediments negociats, els òrgans de
contractació poden no utilitzar els procediments derivats del sistema de contractació centralitzada
quan es pretengui adjudicar, mitjançant reserva social, alguna de les prestacions a què fa
referència l’apartat 2. (Apartat suprimit amb l’entrada en vigor del Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.)
d) “Les entitats a què fa referència l’apartat 1 que vulguin ésser contractades en compliment de les
mesures regulades per aquest article s’han d’inscriure prèviament en el Registre de Licitadors de la
Generalitat”. 21
e) L’import fixat no ha de superar el 20% de l’import contractat l’exercici anterior mitjançant
contractes menors o procediments negociats per raó de la quantia en els contractes que tenen per
objecte les prestacions a què fa referència el primer incís de l’apartat 2. (apartat suprimit amb
l’entrada en vigor del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.)

21

Article 19 de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres
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Central de compra pública de la Generalitat de Catalunya
Es suprimeix la part final del següent amb l’entrada en vigor del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matèria de contractació pública:
L’informe justificatiu de la contractació conjunta, en el qual s’han de recollir les necessitats que es
pretén de cobrir, i també la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, ha de contenir en
qualsevol cas una justificació expressa dels elements de disseny de la contractació, inclosa l’eventual
divisió en lots del seu objecte.
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