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INSTRUCCIÓ PER A LA INCORPORACIÓ DE CRITERIS SOCIAL S EN ELS 
CONTRACTES PÚBLICS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS 
 
PREÀMBUL 
 
L’Institut Mallorquí d’Afers Socials manifesta, a través d’aquesta Instrucció, el seu 
interès per incorporar objectius socials en l’adjudicació i execució dels seus contractes 
públics, la qual cosa és completament conforme a la normativa de contractes públics: 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP) i la Directiva 
2004/18/CE, de 31 de març de 2004, del Parlament Europeu i del Consell, sobre 
procediments d’adjudicació de contractes públics d’obres, subministraments i serveis. 
 
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, en l’article 21, permet que les administracions 
aprovin instruccions o circulars, de forma que el òrgans administratius puguin establir 
criteris d’aplicació de normes, com en aquest cas la Llei de contractes del sector 
públic. 
 
A més, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) és un organisme autònom creat per i 
dependent del Consell de Mallorca, que es regeix pels seus Estatuts, aprovats pel Ple 
del Consell de Mallorca dia 1 d’octubre de 2007. L’article 2.1. dels Estatuts disposa 
que l’IMAS té per objecte l’exercici, de forma directa i descentralitzada, de les 
competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de 
serveis socials i menors. L’article 2.2. d’aquests Estatuts atribueix a l’IMAS, entre 
d’altres, les funcions d’atenció a les necessitats socials de la població de Mallorca, en 
especial dels col·lectius més desfavorits i el desplegament d’una oferta general i 
específica de programes, serveis i recursos orientada a la cobertura de les necessitats 
socials. El president de l’IMAS, conformement a l’article 7.2., té la plena competència 
per aprovar i aplicar aquesta Instrucció. 
 
Així mateix, l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix que són 
competències pròpies dels consells insulars els serveis socials i assistència social; el 
desplegament comunitari i la integració; la política de protecció i atenció a persones 
dependents, i les polítiques d’atenció a les persones i col·lectius en situació de 
pobresa o de necessitat social. I l’article 23 de la Llei autonòmica 8/2000, de consells 
insulars, preveu que els consells exerceixen les competències que els atribueixen les 
lleis de l’Estat i de la comunitat autònoma, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia i la 
legislació bàsica de l’Estat, per la qual cosa és plenament coherent utilitzar una política 
pública de considerable importància pressupostària com és la contractació pública per 
facilitar el benestar social i promoure la cohesió social. 
 
L’objectiu de la Instrucció consisteix a materialitzar amb plena seguretat jurídica les 
possibilitats d’incorporar diferents temàtiques socials en les distintes fases del  
procediment de licitació de contractes públics. En el procés d’elaboració hi han 
participat –a més dels serveis tècnics i jurídics de l’IMAS- diferents agents socials amb 
aportacions que s’han tingut en compte. El resultat es materialitza a través de 
clausulats concrets que s’han d’incorporar de forma preceptiva als contractes públics 
que encaixin en els supòsits establerts. 
 
Cal considerar la impossibilitat d’aplicar les mateixes clàusules a tots els contractes 
independentment de l’objecte, quantia o procediment d’adjudicació, per la qual cosa 
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s’estableixen uns supòsits generals en els quals s’aplicaran les clàusules i en altres 
casos caldrà personalitzar l’objecte contractual. De la mateixa manera, les quanties o 
ponderacions podran ser modulades segons el cas concret i serà possible excepcionar 
l’aplicació del clausulat social quan estigui degudament motivat. 
 
D’acord amb l’exposat, es dicta aquesta Instrucció que conté sis capítols. El primer 
tracta els contractes reservats que limiten la participació en el procés d’adjudicació a 
programes d’ocupació protegida; el capítol segon es refereix a la solvència tècnica i 
professional de caràcter social; el tercer regula la inclusió de clàusules socials com a 
criteri de valoració o adjudicació; el quart es refereix a les preferències en l’adjudicació; 
el capítol cinquè regula la inclusió de condicions especials d’execució del contracte;  i 
per últim el capítol sisè es reserva als òrgans competents en aquesta matèria. 
 
CAPÍTOL PRIMER. CONTRACTES RESERVATS 
 
Article 1. General 
 
Conformement a la disposició addicional setena de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic (LCSP) i l’article 19 de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de 
març de 2004, es reservarà la participació en l’adjudicació dels contractes que a 
aquest efecte es qualifiquen com a reservats, per ser adjudicats entre entitats en el 
marc de programes d’ocupació protegida. 
 
Article 2. Aplicació de la figura de contracte rese rvat 
 
1. Es podran qualificar com a contractes reservats aquells que siguin susceptibles de 
generar ocupació per a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral, els sectors 
d’activitats dels quals coincideixi amb els desplegats per entitats d’ocupació protegida 
capaces d’executar la prestació contractual amb les garanties que calguin. 

 
2. L’òrgan promotor de la contractació determinarà per a cada cas concret la 
qualificació com a contracte reservat d’aquell o aquells que cregui convenient i 
coherent amb les esmentades característiques. 
 
Article 3. Entitats beneficiàries dels contractes r eservats. 
 
1. Es reservarà la participació en l’adjudicació de contractes públics reservats a 
centres especials d’ocupació, empreses d’inserció sociolaboral, centres ocupacionals i 
entitats sens afany de lucre que despleguin programes d’ocupació protegida i tinguin 
per objectius la integració sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social. 

 
2. Les empreses a les quals es podran aplicar els contractes reservats hauran de 
complir els requisits establerts a la legislació aplicable i la seva activitat o objecte 
social haurà d’estar relacionat directament amb l’objecte del contracte. 
 
3. Les empreses d’inserció hauran d’estar legalment constituïdes i classificades 
d’acord amb la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les 
empreses d’inserció i conformement al Decret 60/2003, de 13 de juny, pel que es 
regula la qualificació de les iniciatives empresarials d’inserció i es crea el Registre 
d’Iniciatives Empresarials d’Inserció de les Illes Balears. 
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4. Els centres especials d’ocupació hauran d’estar legalment constituïts i registrats 
conformement al Reial Decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament dels centres especials d’ocupació. 
 
5. Els centres ocupacionals hauran d’estar legalment constituïts i registrats 
conformement al Reial Decret 2274/85, de 4 de desembre, pel qual es regulen els 
centres ocupacionals per a minusvàlids. 
 
6. Les entitats sens afany de lucre que tinguin per objecte la integració sociolaboral de 
les persones en situació o risc d’exclusió social, hauran d’estar legalment constituïdes i 
acreditar la figura d’ocupació protegida que específicament utilitzen. 
 
Article 4. Procediment de reserva. 
 
1. La qualificació com a contracte reservat s’haurà d’esmentar en el títol del contracte i 
en l’anunci de licitació.  

 
2. Un cop qualificat el contracte com a reservat, es podrà restringir la participació a una 
sola tipologia d’entitats o establir l’admissió de totes elles, atès que l’òrgan de 
contractació té la potestat d’optar per la finalitat que pretengui fomentar. 
 
3. Qualsevol entitat de la tipologia elegida –o de totes elles si no és idèntica- podrà 
participar en la licitació del contracte reservat en condicions d’igualtat i lliure 
concurrència, sempre que compleixi els requisits establerts de solvència i classificació. 
 
4. La reserva per a empreses d’inserció i entitats en el marc de programes d’ocupació 
protegida s’aplicarà exclusivament a través del contracte menor i del procediment 
negociat sense publicitat, amb els límits de quantia que estiguin vigents en cada 
moment.   
 
5. La reserva a centres especials d’ocupació o programes d’ocupació protegida quan 
almenys el 70 per cent de les persones treballadores siguin persones amb 
discapacitat, podrà aplicar-se sense límit de quantia i per a qualsevol sistema o 
procediment d’adjudicació, inclusivament la subhasta. 
 
CAPÍTOL SEGON. SOLVÈNCIA TÈCNICA AMB REQUISITS SOCI ALS 
 
Article 5. General 
 
La Llei 30/2007, de contractes del sector públic, en els articles 63 a 68, regula la 
solvència tècnica, un requisit sine qua non per participar en la licitació, per la qual cosa 
les empreses han d’acreditar fefaentment que compten amb experiència, personal i 
mitjans tècnics per executar degudament el contracte. Aquesta anàlisi prèvia d’aptitud 
suposa una garantia per a les administracions públiques i determina l’admissió o no de 
l’empresa concorrent a la licitació, amb l’objectiu que sols poden ser adjudicatàries 
aquelles degudament capacitades per prestar el contracte. 
 
Article 6. Solvència tècnica en matèria social 
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Si l’objecte contractual requereix aptituds específiques en matèria social, s’exigiran 
com a requisits de solvència tècnica l’experiència, els coneixements i els mitjans 
tècnics i humans que calguin en la referida temàtica social. 

 
L’exigència de capacitat tècnica social es farà en condicions de transparència, es 
justificarà en l’expedient i s’indicaran en el plec de condicions els criteris objectius que 
s’utilitzaran per a l’admissió, i també el nivell de capacitats específiques requerides. 
 
Les capacitats requerides seran proporcionades i coherents quant a l’objecte, el 
contingut i les característiques del contracte, i en cap cas suposaran un requisit 
injustificat que vulneri o limiti els principis bàsics d’igualtat, no discriminació i lliure 
concurrència dels licitadors, o generi obstacles a l’obertura dels contractes públics a la 
competència. 
 
Per garantir l’estricte respecte al principi de lliure concurrència i quan les 
característiques socials gaudeixin de substantivitat pròpia que les faci susceptibles 
d’execució separada, la solvència tècnica de caràcter social es podrà acreditar 
mitjançant el compromís de signar convenis o subcontractar amb entitats que acreditin 
aquesta solvència. 
 
Article 7.- Acreditació de la solvència en contract es l’objecte dels quals incorpori 
la inserció sociobaloral 
 
Si s’hagués establert com a condició especial d’execució l’exigència de contractar, en 
la plantilla que executarà el contracte, un nombre o un percentatge significatiu de 
persones en risc d’exclusió social, s’exigirà solvència tècnica i professional específica 
en la matèria conformement al que es disposa en aquest article. L’acreditació podrà 
fer-se per un o diversos dels mitjans següents: 

 
a) Classificació o registre com a empresa d’inserció –o equivalent- o mitjançant 
l’acreditació del compliment dels requisits establerts per a aquesta tipologia 
d’empreses, tot això conformement al Decret 60/2003, de 13 de juny (BOIB núm. 88, 
de 24 de juny) pel qual es crea el Registre d’Iniciatives Empresarials d’Inserció de les 
Illes Balears i en consonància amb la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la 
regulació del règim de les empreses d’inserció. 
 
b) Mitjançant certificacions firmades pels organismes públics competents en matèria 
d’inserció sociolaboral que acreditin la trajectòria i experiència del licitador. 
 
c) Mitjançant la relació del personal integrat o no a l’empresa que participarà en la 
prestació del contracte referida específicament a incorporació sociolaboral, amb 
indicació de la seva titulació, experiència professional i treballs similars desplegats. 
 
d) Mitjançant el compromís de signar convenis o subcontractar la part del contracte 
relativa a la inserció sociolaboral amb entitats registrades o acreditades i 
experimentades en la matèria. 
 
e) Per qualsevol altre mitjà de prova equivalent que l’empresa consideri oportú aportar. 
 
CAPÍTOL TERCER. CRITERIS SOCIALS D’ADJUDICACIÓ 
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Article 8. General 
 
1. Conformement a l’article 134 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, es 
podran incorporar al Plec criteris d’adjudicació de caràcter social, vinculats a l’objecte 
del contracte, i les persones usuàries o beneficiàries de les quals pertanyin a 
categories de població especialment desfavorida. 
 
2. En aquells contractes que no precisin elaborar i aprovar plecs de clàusules 
administratives, es podran incloure els criteris establerts en el present capítol en els 
documents contractuals i de preparació del contracte. 
 
Article 9. Àmbit d’aplicació dels criteris socials d’adjudicació 
 
1. S’incorporaran criteris socials d’adjudicació en els contractes administratius d’obres, 
serveis, gestió de serveis públics i subministraments. 

 
2. Per a la incorporació de criteris socials de valoració de les propostes serà 
imprescindible que l’objecte i el títol del contracte facin referència expressa als criteris 
socials que en caracteritzen el contingut i naturalesa.  
 
Article 10. Ponderació dels criteris socials en el barem 
 
Els criteris d’adjudicació de caràcter social regulats en aquest capítol tindran una 
ponderació entre el 10 i el 25 per cent sobre el total del barem d’adjudicació. 
 
Article 11. Clausulats aplicables als criteris d’ad judicació de caràcter social 
 
En els contractes que compleixin els requisits establerts a l’article 9 d’aquesta 
Instrucció s’incorporaran un o diversos dels següents criteris socials: 
 
A) Creació d’ocupació per a persones discapacitades i/o vulnerables del mercat 
laboral:  Fins a 25 punts. 

 
Es puntuarà fins a 25 punts el licitador que es comprometi a ocupar per a l’execució 
del contracte a un major nombre de persones discapacitades i/o amb dificultats 
d’accés al mercat laboral, sempre que superi el percentatge mínim establert com a 
condició d’execució. 
 
La resta de licitadors obtindran una puntuació decreixent i proporcional, conformement 
a la següent fórmula: P = (NPD / MD) X 25 
 
Resultant: P (Puntuació obtinguda) = NPD (nombre de persones vulnerable del mercat 
laboral que es compromet a contractar el licitador) / MO (millor oferta sobre 
contractació de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral). 
 
B) Subcontractació amb entitats socials, solidàries o sens afany de lucre: fins a 20 
punts. 
 
Es puntuarà fins a 20 punts el licitador que es comprometi a subcontractar un 
percentatge del pressupost d’adjudicació del contracte a través d’empreses d’inserció, 
centres especials d’ocupació, o entitats socials o solidàries sens afany de lucre, 
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mitjançant el corresponent contracte civil o mercantil. Aquest criteri d’adjudicació podrà 
ser alternatiu o complementari amb la resta de criteris socials descrits en el present 
article. 
 
La puntuació s’obtindrà en proporció a l’import i percentatge sobre el pressupost de 
contractació que es comprometi a subcontractar el licitador amb les entitats descrites, 
establint, en tot cas, un màxim de 20 punts i d’acord amb la següent fórmula: P = 
(PCS/PL) X100. 
 
Resultant: P (Puntuació obtinguda) = PCS (pressupost que es compromet a 
subcontractar el licitador) / PL (pressupost de licitació contingut en la proposta 
econòmica). 
 
C) Igualtat d’oportunitats entre dones i homes: Fins a 20 punts. 
 
Es puntuarà fins a un màxim de 20 punts la integració de mesures específiques per a 
la igualtat entre dones i homes en l’oferta presentada, i es desglossarà la puntuació en 
un o diversos dels següents apartats: 

 
1. Es valorarà fins a 10 punts el licitador que es comprometi a contractar per a 
l’execució del contracte un major nombre de dones sempre que sigui superior a 
l’establert com a condició d’execució i sempre que el percentatge sobre el total de la 
plantilla sigui almenys cinc punts superior al percentatge mitjà recollit per gènere i 
branca d’activitat en l’Enquesta de Població Activa de l’Institut Nacional d’Estadística 
per al sector corresponent. La resta obtindrà una puntuació decreixent i proporcional, 
conformement a la següent fórmula: P = (ND / MOD) X 10. 
 
Resultant: P (Puntuació obtinguda) = ND (nombre de dones que es compromet a 
contractar el licitador per a l’execució del contracte) / MOD (millor oferta dels licitadors 
sobre el nombre de dones que es compromet a contractar). 

 
2. Es valorarà fins a 5 punts el licitador que es comprometi a contractar per a 
l’execució del contracte un major nombre de dones en llocs de responsabilitat. Aquesta 
clàusula s’aplicarà especialment en aquells sectors d’activitat notòriament feminitzats. 
La resta de licitadors obtindran una puntuació proporcional conformement a la següent 
fórmula: P = (NDR/MOR) X 5. 
 
Resultant: P (Puntuació obtinguda) = NDR (nombre de dones en llocs de 
responsabilitat que es compromet a contractar el licitador per a l’execució del 
contracte) / MOM (millor oferta dels licitadors sobre el nombre de dones en llocs de 
responsabilitat que es compromet a contractar). 

 
3. Es valorarà fins a 5 punts la incorporació en la proposta d’un pla d’igualtat específic 
que el licitador es compromet a aplicar en l’execució del contracte i que detalli les 
seves polítiques d’igualtat quant a l’accés a l’ocupació, classificació professional, 
qualitat i estabilitat laboral, durada i ordenació de la jornada laboral i altres. 
 
4. Es valoraran fins a 10 punts les mesures concretes de conciliació entre la vida 
personal, laboral i familiar que el licitador es compromet a aplicar per a la plantilla que 
executi el contracte i que millorin els mínims establerts a la Llei 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva d’homes i dones. El licitador haurà de presentar una proposta 
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tècnica en què indicarà el calendari i el sistema d’avaluació sobre mesures concretes 
com: xec servei o accés a recursos que faciliten l’atenció de menors o persones 
dependents; millores sobre la reducció de jornada; excedències; permisos de 
paternitat o maternitat; flexibilització, adaptació o reasignació de serveis i horaris; o 
altres. 
 
D) Qualitat en l’ocupació: Fins a 15 punts. 
 
Es puntuarà fins a 15 punts la integració de la qualitat en l’ocupació de la proposta, i es 
desglossarà la puntuació en un o ambdós dels apartats següents: 

 
1. Es valoraran fins a 10 punts les propostes concretes i detallades que el licitador es 
compromet a aplicar al personal que executarà el contracte sobre condicions laborals i 
salarials que millorin allò que disposa l’Estatut dels Treballadors o el conveni col·lectiu 
del sector d’aplicació legal. 

 
2. Es valorarà fins a 5 punts el compromís del licitador per integrar la plantilla amb 
persones amb contractes indefinits en un percentatge superior a l’establert com a 
obligació en les condicions d’execució. S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa 
amb un major compromís de contractació indefinida i es puntuarà a la resta de 
licitadors de forma decreixent i proporcional conformement a la següent fórmula: P = 
(CCI/MOI) X 5. 
 
Resultant; P (Puntuació obtinguda) = CCI (compromís sobre el nombre de contractes 
indefinits per a l’execució del contracte) / MOI (millor oferta dels licitadors sobre el 
compromís de contractes indefinits a ocupar en l’execució del contracte). 
 
E) Qualitat social de la proposta: Fins a 25 punts 
 
1. Dimensió comunitària del projecte: 
 
Aplicació de metodologies i mecanismes de diàleg i participació dels agents implicats 
(òrgan contractant, professionals, usuaris i voluntaris) en el disseny, millora, execució i 
avaluació del contracte. 
− Coordinació i complementarietat amb entitats públiques o privades –en especial del 

Tercer Sector- en l’execució del contracte. 
− Participació en xarxes de treball o agrupacions d’entitats sobre la matèria objecte de 

contracte durant el període d’execució. 
− Participació de voluntariat: nombre de persones voluntàries que s’adscriuran a 

l’execució del contracte, descripció de tasques i volums de dedicació per a l’atenció 
als usuaris i usuàries i beneficiaris i beneficiàries de la prestació contractual. 

− Adaptació del contingut del contracte al territori i la identitat local i sociocultural. 
 
2. Transferència de coneixement del projecte. 
 
− Resultats formals de transferència: publicacions, conferències, estudis, 

comunicacions que l’adjudicatari es compromet a fer durant l’execució del contracte 
o en acabar en relació al desplegament, la prestació i les seves conclusions. 

− Informació i sensibilització social sobre la matèria objecte del contracte. Volum i 
descripció d’activitats de divulgació (conferències, sessions, participació en fòrums) 
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per a la informació i sensibilització sobre la matèria objecte del projecte que l’entitat 
es compromet a realitzar. 

 
3. Retorn social del contracte. 
 
− Descripció i volum d’actuacions que l’adjudicatari es compromet a desplegar amb 

fons propis en el marc de l’execució del projecte. 
− Compromís de manca d’afany de lucre quant a l’import d’adjudicació del contracte i 

compromís de destinar l’import econòmic superavitari de l’execució a finançar 
projectes d’interès social i solidari. Indicar quantia o percentatge. 

 
4. Adaptació del contingut del contracte a les necessitats dels grups receptors: 
 
− Accessibilitat del servei per a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. 
− Adaptació del contingut del projecte a grups determinats (immigrants, persones 

majors, infància, minories ètniques, joves, etc.). 
− Participació dels usuàries i usuàries en el disseny, millora i avaluació de l’execució 

del contracte. 
 
F) Projecte d’inserció sociolaboral: Fins a 25 punts 
 
Quan la inserció sociolaboral constitueixi l’objecte principal del contracte, es puntuarà 
fins a un màxim de 25 punts el projecte d’inserció sociolaboral presentat pel licitador, 
sempre que es comprometi a contractar persones vulnerables del mercat laboral en 
percentatge superior a l’establert com a condició d’execució. El licitador presentarà 
una proposta concreta i es desglossarà la puntuació conformement als apartats 
següents: 
 
− Nombre i percentatge de persones en situació o risc d’exclusió social que el licitador 

es compromet a contractar per a l’execució del contracte, en els perfils assenyalats a 
la Llei 44/2007, d’empreses d’inserció. 

− Disseny i metodologia dels itineraris personalitzats d’inserció. 
− Personal tècnic especialitzat en l’acompanyament vers la inserció. 
− Indicadors d’avaluació i seguiment dels processos d’inserció sociolaboral, 
− Pla de formació laboral i prelaboral en habilitats socials. 
− Proposta de coordinació en el territori amb altres dispositius públics o privats. 
− Mecanismes prevists per a la incorporació de les persones amb contractes d’inserció 

en el mercat laboral ordinari. 
 
Article 12. Selecció i ponderació dels criteris. 
 
La selecció concreta dels criteris d’adjudicació de caràcter social assenyalats en 
l’article anterior es farà de la següent manera: 
 
1. L’objecte del contracte podrà assenyalar si es refereix a una de les temàtiques 
socials referides (inserció laboral, igualtat d’oportunitats, qualitat en l’ocupació o 
subcontractació amb entitats no lucratives), i en aquest cas es prendrà exclusivament 
aquest criteri i la puntuació indicada. 
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2. Si l’objecte contractual es refereix a diverses temàtiques socials, es repartirà la 
puntuació proporcionalment entre elles o conformement al repartiment que consideri 
l’òrgan de contractació. 
 
Article 13. Adaptació dels criteris 
 
La puntuació i ponderació dels criteris d’adjudicació de caràcter social s’haurà 
d’adaptar a les característiques de cada contracte, es podran suprimir qüestions no 
adequades, modificar les puntuacions i ponderacions assenyalades, o afegir diferents 
temàtiques no incorporades a la instrucció. 
 
Article 14. Excepcions i justificacions de la no in clusió 
 
Excepcionalment, l’òrgan de contractació podrà considerar que les característiques del 
contracte no són adequades per incorporar criteris socials d’adjudicació o que calen 
percentatges o puntuacions inferiors a les assenyalades. En aquests casos es 
justificaran les raons de la inconveniència en un informe motivat que s’incorporarà a 
l’expedient. 
 
Article 15. Criteris socials com a millora. 
 
1. Conformement a l’article 131 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, 
l’òrgan de contractació podrà prendre en consideració les millores que ofereixin els 
licitadors quan s’hagin de tenir en compte criteris distints del preu. 
 
2. Quan l’objecte contractual no faci referència a exigències socials els criteris socials 
s’inclouran –en tots els contractes públics independentment de l’import i termini 
d’execució- com a millores amb una ponderació màxima del 10% sobre el total del 
barem. En aquests casos, s’atorgaran fins a un 2% per cada un dels criteris establerts 
a l’article 11.A, 11.B, 11.C, 11.D i 11.E d’aquesta Instrucció. 
 
En tot cas, caldrà que el plec de clàusules administratives particulars prevegi 
expressament la possibilitat d’incorporar millores en les propostes dels licitadors, que 
s’indiqui en l’anunci de licitació i que es precisi sobre quines característiques socials 
concretes i en quines condicions queda autoritzada la seva presentació.  
 
CAPÍTOL QUART. PREFERÈNCIES SOCIALS EN L’ADJUDICACI Ó 
 
Article 16. General 
 
La disposició addicional sisena de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, estableix que els òrgans de contractació podran assenyalar en els plecs 
de clàusules administratives particulars la preferència en l’adjudicació dels contractes 
per a les proposicions –sempre que aquestes igualin en els seus termes la més 
avantatjosa quant a criteris d’adjudicació- que presenten les següents empreses: 
 
− Les que en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en plantilla un 

nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent. 
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− Aquelles dedicades específicament a la promoció i inserció laboral de persones en 
situació d’exclusió social. 

 
− En el cas de prestacions de caràcter social o assistencial per a les proposicions 

presentades per entitats sens afany de lucre, sempre que la seva finalitat o activitat 
tingui relació directa amb l’objecte del contracte. 

 
− En el cas dels contractes que tinguin com a objecte productes en els que existeixi 

alternativa de comerç just, per a les proposicions presentades per aquelles entitats 
reconegudes com a organitzacions de comerç just. 

 
Article 17. Aplicació de les preferències en les ad judicacions 
 
1. En tots els contractes s’incorporarà una clàusula que estableixi la preferència en 
l’adjudicació de contractes per a les entitats descrites a l’apartat anterior. 
 
2. De manera especial, l’òrgan de contractació sol·licitarà la presentació d’ofertes o 
propostes, quan es tracti d’un contracte menor o un procediment negociat, a les 
entitats que coincideixin amb les característiques de les assenyalades en la disposició 
addicional sisena i l’objecte social de les quals coincideixi amb l’objecte contractual. 
 
CAPÍTOL CINQUÈ. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DE TIPUS SOCIAL 
 
Article 18. General 
 
La Directiva Comunitària 2004/19/CE, en l’article 26, i també la Llei 30/2007, de 
contractes del sector públic, en l’article 102, han establert de manera inequívoca que 
es podran incorporar al contracte condicions especials d’execució de tipus social. 
Aquestes condicions es configuren com a obligacions per a l’adjudicatari en la fase 
d’execució del contracte. 
 
Article 19. Àmbit d’aplicació de les condicions soc ials d’execució 
 
1. Les condicions especials d’execució de tipus social regulades en aquest capítol 
s’incorporaran a tots els contractes que requereixin la contractació laboral de personal. 
2. Les condicions especials d’execució de caràcter social seran adequades a la 
naturalesa de la prestació contractual i hauran de figurar a l’anunci de licitació i en el 
Plec.  
 
3. En els contractes que no requereixin l’elaboració i aprovació dels plecs de clàusules 
administratives particulars, els criteris establerts en el capítol present s’inclouran en els 
documents contractuals i de preparació del contracte que, si pertoca, es facin. 
 
Article 20. Clausulats socials aplicables a les con dicions especials d’execució 
 
En els contractes que compleixin els requisits establerts a l’article 19 d’aquesta 
Instrucció s’incorporaran les següents condicions especials d’execució de caràcter 
social: 
 
A) Discapacitat 
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1. Les empreses que comptin amb més de 50 treballadors o treballadores en el total 

de la plantilla, hauran d’acreditar que està formada, almenys, per un 2% de 
persones amb discapacitat igual o superior al 33%. 

 
2. Quan l’execució del contracte requereixi la contractació d’almenys 15 persones, 

l’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que almenys una de les persones que 
executaran el contracte té una discapacitat igual o superior al 33%. 

 
3. Si hi hagués deure de subrogar el personal o altres circumstàncies en el moment 

d’iniciar-se l’execució del contracte que impedissin complir el percentatge 
assenyalat, l’empresa haurà de contractar persones amb discapacitat en les noves 
contractacions, baixes i substitucions que es produeixin o calguin fins a assolir 
aquest percentatge. 

 
4. Complementàriament o subsidiàriament, l’adjudicatari podrà acreditar-ne el 

compliment a través de les mesures alternatives de la Llei 13/1982, de 13 d’abril, 
d’integració social de minusvàlids, les previstes en el Reial Decret 27/2000, de 14 
de gener, i en l’Ordre Ministerial de 24 de juliol de 2000. 

 
B) Creació d’ocupació per a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral. 
 
1. L’empresa adjudicatària haurà d’ocupar en la plantilla que executi el contracte 

almenys un 10% de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral. 
 
2. Si existís el deure de subrogar el personal o altres circumstàncies en el moment 

d’iniciar-se l’execució del contracte que impedissin complir el percentatge 
assenyalat, l’empresa haurà de contractar aquest perfil de persones en totes les 
noves contractacions, baixes i substitucions que calguin o es produeixin fins a 
assolir aquest percentatge. 

 
3. Complementàriament o subsidiàriament, l’adjudicatari podrà acreditar-ne el 

compliment a través del compromís de subcontractació amb una empresa 
d’inserció per idèntic percentatge del pressupost d’adjudicació del contracte. 

 
C) Estabilitat laboral. 
 
L’empresa adjudicatària es compromet a executar el contracte amb un percentatge de 
plantilla indefinida que es fixarà entre el 40 i el 80 per cent segons l’objecte contractual 
i el sector d’activitat. 
 
D) Igualtat entre dones i homes. 
 
1. L’adjudicatari haurà d’establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral de les persones adscrites a l’execució del contracte 
conformement al que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes. 

 
2. Les empreses amb més de 250 treballadors i treballadores hauran d’acreditar el 

disseny i aplicació efectiva del Pla d’Igualtat previst a la Llei 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva d’homes i dones. 
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3. En aquells sectors d’activitat amb subrepresentació de dones, l’adjudicatari haurà 

de contractar per a l’execució del contracte un percentatge superior en cinc punts 
el percentatge mitjà recollit per gènere i branca d’activitat en l’Enquesta de 
Població Activa (EPA) de l’Institut Nacional d’Estadística per al sector 
corresponent. El Pec haurà d’especificar per a la data indicada el percentatge mitjà 
de dones en aquest sector d’activitat conformement a l’estadística de l’EPA. 

 
E) Seguretat i salut laboral. 
 
L’empresa adjudicatària i, si pertoca, la subcontractista, es comprometen a integrar la 
prevenció en tota la cadena de comandament i complir les obligacions de la Llei de 
prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre, i la Llei 54/2003, de 12 
de desembre), i també a presentar en el termini màxim de 3 mesos des de la 
formalització del contracte el Pla de Riscos Laborals, a designar un representant en 
matèria de salut laboral i acreditar que el personal ha rebut la formació necessària 
sobre prevenció de riscos laborals. 
 
F) Inserció sociolaboral 
 
Aquesta clàusula només es podrà incloure per a contractes específics dirigits a 
empreses d’inserció o amb fort contingut laboral. 
 
1. En els contractes l’objectiu contractual dels quals sigui expressament la inserció 

sociolaboral i en el contingut dels quals s’indiqui expressament que l’adjudicatari 
haurà d’executar un projecte d’inserció sociolaboral, s’establirà en el clausulat 
l’obligació d’ocupar entre la plantilla que executarà el contracte un percentatge 
d’entre el 30 i el 50 per cent de persones en situació o risc d’exclusió social. 

 
2. S’estableix a l’Annex II d’aquesta Instrucció la metodologia i obligacions detallades 

d’aquesta condició, i aquest Annex II ha de formar part del Plec amb ple caràcter 
contractual, i amb el caràcter de condició especial d’execució i condició contractual 
de caràcter essencial. 

 
Article 21. Compatibilitat entre condicions d’execu ció i criteris d’adjudicació 
 
Les condicions especials d’execució de caràcter social podran ser compatibles amb els 
criteris d’adjudicació de caràcter social. Per això, hi haurà d’haver coherència entre 
ambdós, de manera que la condició d’execució exigeixi un percentatge mínim que 
qualsevol adjudicatari hagi de complir, mentre que el criteri d’adjudicació puntuï els 
licitadors que voluntàriament millorin aquest percentatge. 
 
Article 22. Adaptació dels criteris a les caracterí stiques del contracte 
 
La redacció de les condicions especials d’execució de tipus social i les obligacions 
concretes s’estableixen amb criteris de caràcter general, sense perjudici que puguin 
adaptar-se a les característiques de cada contracte o incrementar els percentatges 
assenyalats, eliminar algunes exigències o afegir temàtiques no incorporades a la 
Instrucció com comerç just o el compliment de les Convencions de la OIT. 
 
Article 23. Excepcions i justificació de la no incl usió 
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Excepcionalment, l’òrgan de contractació podrà considerar que les característiques del 
contracte no són les adequades per incorporar condicions especials d’execució o que 
cal un percentatge inferior d’exigència a l’establert. En aquests casos, es justificaran 
les raons de la inconveniència en un informe motivat que s’incorporarà a l’expedient. 
 
Article 24.  Compromís d’adhesió 
 
Els licitadors han de presentar el document d’adhesió i compromís amb les condicions 
especials d’execució de caràcter social que s’estableix a l’annex I. 
 
Article 25. Efectes de l’incompliment de les condic ions socials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució de caràcter social es consideraran obligacions 
contractuals de caràcter essencial, i l’òrgan de contractació podrà optar, en cas 
d’incompliment per: 
 
1. Resoldre el contracte per incompliment culpable segons l’article 206.g) de la Llei 
30/2007, de contractes del sector públic, la qual cosa comporta inhabilitació per licitar 
durant el termini de dos anys en qualsevol procediment públic de licitació 
conformement a l’article 49.2.e.) de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic. 
 
2. Continuar l’execució del contracte amb la imposició d’una penalitat equivalent al 10 
per cent del pressupost d’adjudicació, conformement a l’article 196.1 de la Llei 
30/2007, de contractes del sector públic. 
 
CAPÍTOL SISÈ. COMPETÈNCIES. 
 
Article 26. Facultats i competències 
 
Correspon a l’òrgan promotor de la contractació determinar: 
 
a) L’aplicació a un contracte determinat de la figura de contracte reservat. 
b) La ponderació global dels criteris d’adjudicació sobre el total del barem 

d’adjudicació que estableix l’article 10 d’aquesta Instrucció. 
c) La selecció de la temàtica o temàtiques socials entre els distints criteris 

d’adjudicació establerts en el clausulat de l’article 11 d’aquesta Instrucció, la qual 
cosa inclou l’anàlisi de pertinència de la redacció amb l’objectiu i les 
característiques contractuals. 

d) La puntuació concreta de cada criteri o criteris d’adjudicació establerts en l’article 
11 d’aquesta Instrucció o, si pertoca, de les millores socials assenyalats en l’article 
15. 

e) La redacció dels informes d’excepció a l’aplicació dels criteris socials i/o de les 
condicions especials d’execució de caràcter social segons determinen els articles 
14 i 23 de la Instrucció. 

f) La modificació, adaptació, addició, minoració o eliminació dels criteris socials i/o de 
les condicions especials d’execució de caràcter social establerts en aquesta 
Instrucció per adaptar-los a les característiques de cada contracte. 

g) El seguiment i verificació de les condicions especials d’execució de caràcter social i 
dels compromisos adquirits per l’adjudicatari quant als criteris d’adjudicació de 
tipus social. En aquest sentit, l’IMAS informarà el Consell Assessor de Serveis 
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Socials en el que hi participen sindicats, entitats del tercer sector i representants de 
partits polítics, de la posada en pràctica d’aquesta instrucció, de les licitacions amb 
criteris socials que s’han tramitat i dels resultats obtinguts. 

 
Disposició final única. Entrada en vigor 
 
La present Instrucció entrarà en vigor el dia següent de l’aprovació per la Presidència 
de l’IMAS. 
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ANNEX I. DECLARACIÓ D’ADHESIÓ A LES OBLIGACIONS DE CARÀCTER 
SOCIAL 
................................................................................. , amb DNI............................, com 
a............................................. (administrador/a; gerent; representant legal) de 
l’empresa .............................................. i amb poder suficient per obligar-me en aquest 
acte. 
 
DECLAR: 
 
Que conec i accept íntegrament els continguts establerts en el “Plec de clàusules 
administratives que han de regir la contractació de ..................................................... 
que incorporen condicions especials d’execució de tipus social” 
 
I MANIFEST sota la meva responsabilitat que: 
 
1. L’empresa es compromet a integrar en la plantilla que executarà el contracte un 

mínim d’un ..... % de persones amb discapacitat igual o superior al 33%, o bé a 
complir alternativament les mesures previstes en el Reial Decret 27/2000 de 14 de 
gener i l’Ordre Ministerial de 24 de juliol de 2000, mitjançant la mesura de 
...........................  

2. L’empresa es compromet a reservar un ...% dels llocs de treball necessaris per a 
l’execució del contracte perquè siguin ocupats per persones amb dificultats d’accés 
a l’ocupació, o bé a subcontractar amb una empresa d’inserció el ...% del 
pressupost de licitació. 

3. L’empresa en compromet a integrar a la plantilla que executarà el contracte a un 
mínim d’un ...% de plantilla indefinida. 

4. L’empresa es compromet a dissenyar i a aplicar mesures de conciliació de la vida 
familiar, laboral i personal. I es compromet a integrar a la plantilla que executarà el 
contracte un ...% de dones, considerant que la representació mitjana femenina 
segons l’INE per al sector corresponent és del ...%. 

5. L’empresa es compromet a respectar els principis i obligacions establertes a la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i 
també a garantir la igualtat entre dones i homes en la plantilla que executarà el 
contracte. 

6. Considerant que l’empresa té una plantilla superior a 250 treballadors i 
treballadores, es compromet a acreditar el disseny i aplicació efectiva en el marc 
d’execució del contracte del Pla d’Igualtat previst a la Llei 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva d’homes i dones. 

7. L’empresa adjudicatària i, si escau, les possibles empreses subcontractades, es 
comprometen a l’estricte compliment de la normativa sobre prevenció de riscos 
laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre, i Llei 54/2003, de 12 de desembre), i 
també a presentar en el termini màxim de 3 mesos des de la formalització del 
contracte el Pla de Riscos Laborals, a designar un representant en matèria de salut 
laboral i acreditar que el personal ha rebut formació necessària sobre prevenció de 
riscos laborals. 

 
I, en prova de conformitat, sign aquesta declaració.  
.............., ......... de......................... de 20...... 
 
Firma i segell de l’empresa 
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ANNEX II. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ RELATIVES  A LA 
IMPLANTACIÓ D’UN PROJECTE D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
 
En els contractes l’objectiu contractual dels quals sigui expressament la inserció 
sociolaboral i en el contingut del qual s’indiqui expressament que l’adjudicatari haurà 
d’executar un projecte d’inserció sociolaboral, s’aplicarà el protocol següent, 
comprensiu de les condicions especials d’execució específiques per al desplegament 
d’un projecte d’inserció sociolaboral. 
 
1. L’adjudicatari haurà d’ocupar entre la plantilla que executarà el contracte un 
percentatge fixat del ...% entre els perfils descrits en el plec. 
 
2. El percentatge esmentat es considerarà sobre la plantilla mitjana de l’empresa 
dedicada a l’execució del contracte i prenent com a referència el nombre de jornades 
laborals anuals que figuri a la proposta tècnica del licitador, de forma que el nombre de 
contractacions sigui proporcional al nombre d’hores prestades i no recaigui, aquest 
percentatge, sobre el personal amb jornades reduïdes o encarregat de baixes i 
substitucions. 
 
3. Un cop adjudicat el contracte, es farà una primera reunió, de la qual se n’estendrà 
acta, entre el personal designat per fer-ne seguiment i el representant que designi 
l’empresa adjudicatària en la qual es tractaran, entre d’altres, les següents qüestions: 

− Explicació detallada a l’empresa del contingut i obligacions derivades de la 
condició d’execució relativa a la inserció sociolaboral o a la contractació de 
persones en situació o risc d’exclusió social. 

− Definició específica dels perfils professionals a contractar que requereixi l’empresa 
per a l’execució del contracte 

− Acord i concreció del nombre de llocs de treball que seran coberts a través de la 
reserva expressada en la present clàusula i també les dates aproximades 
d’incorporació de les persones a contractar. El nombre i les dates de contractació 
podran variar, d’acord amb l’IMAS, al llarg de la prestació del servei per adaptar-se 
a les necessitats de l’empresa, com puguin ser la disposició en la seva pròpia 
plantilla de les persones necessàries, les baixes, substitucions i noves 
incorporacions que es vagin necessitant. 

− Condicions laborals (horari, salari, vacacions, etc.), que en tot cas hauran de 
respectar el conveni d’empresa o del sector. 

− El sistema establert per al seguiment de la inserció sociolaboral o la incorporació 
laboral. 

− Designació de la persona de referència de l’empresa contractista per a totes les 
qüestions relacionades amb les obligacions de caràcter social. 

 
4. En tot cas, s’haurà de complir el percentatge establert, prenent com a càlcul tot el 
temps de prestació del servei i el nombre total de jornades de treballa prestades pels 
treballadors i treballadores. 
 
5. Un cop resolta la licitació i formalitzat el contracte administratiu, l’empresa 
adjudicatària, d’acord amb el que s’hagi acordat quant a dates i nombre de 
treballadors, seleccionarà i contractarà els treballadors i les treballadores d’entre les 
persones candidates (2 o 3 per lloc de treball) preseleccionats pels dispositius 
d’inserció i ocupació. 
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6. En el termini d’un mes des què es realitzin les contractacions del personal 
establertes en la present condició d’execució i l’acord posterior, l’empresa adjudicatària 
comunicarà les dades relatives als treballadors treballadores seleccionats i presentarà 
a l’efecte còpia de l’alta a la Seguretat Social i del contracte de treball, i traslladarà 
aquesta informació al programa d’acompanyament laboral 
 
7. Amb caràcter semestral i mentre duri la prestació del contracte, l’empresa 
adjudicatària haurà de presentar els TC1 i TC2 i el llibre de matrícula de l’empresa al 
responsable del contracte per comprovar el compliment efectiu de l’obligació de tenir 
en la plantilla que executi el contracte el percentatge fixat de persones procedents dels 
programes d’incorporació i acompanyament laboral municipals. 
 
8. L’empresa manté per complet les seves atribucions en la relació laboral i, per tant, la 
facultat d’emprendre les accions disciplinàries pertinents, encara que ho hagi de 
comunicar a l’entitat adjudicatària, a l’efecte exclusiu de complir la reserva de llocs de 
treball. En aquest cas (i en el de les baixes laborals de llarga durada) es farà una nova 
selecció per cobrir novament el lloc objecte de reserva d’acord amb el sistema 
assenyalat abans 
 
9. Gestió d’incidències. Si l’empresa detecta problemes laborals, disciplinaris o de 
competències professionals amb algun treballador o treballadora podrà optar per 
comunicar-ho al programa d’acompanyament laboral perquè pugui intervenir, tot això 
sense menystenir les atribucions de l’empresa en l’àmbit de la relació laboral. 
 
10. Subrogació de les obligacions. En el supòsit que l’empresa adjudicatària 
subcontracti l’execució de part del contracte, l’obligació que es deriva de la reserva de 
llocs de treball serà assumida igualment i íntegrament per la o les empreses 
subcontractades. 
 
11. L’empresa contractista podrà complir la clàusula social de manera alternativa 
mitjançant la subcontractació amb una empresa d’inserció l’execució de la part 
proporcional del contracte que suposaria complir per ella mateixa la reserva dels llocs 
de treball. 
 
12. Una vegada concretades les persones a contractar, s’acordarà amb elles el procés 
de seguiment personalitzat en aquesta etapa del seu itinerari d’inserció individual. El 
seguiment de l’itinerari es farà de manera que no pertorbi l’horari de feina ni suposi un 
factor diferenciador o estigmatitzant a la persona contractada. 
 
13. L’IMAS exercirà les seves facultats de control i avaluació de l’execució del 
contracte i del compliment de la clàusula, i podrà recollir de l’empresa adjudicatària la 
documentació assenyalada o altra que cregui pertinent, i també podrà mantenir 
reunions de seguiment o informes periòdics d’avaluació. 


