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Preparant-nos pel futur
En els darrers anys des de l’Ajuntament de Manlleu estem desenvolupant un projecte global de suport i dinamització de l’economia social i solidària, donant suport a les iniciatives existents, fomentant
l’aparició de noves iniciatives i incorporant aspectes dins l’administració per potenciar aquest tipus d’economia. Precisament aquesta
guia de clàusules socials s’emmarca dins l’àmbit de la intervenció
pública per a l’impuls i foment de l’economia social i solidària.
Les administracions públiques som un gran agent generador d’activitat econòmica més enllà de les polítiques de desenvolupament local i promoció econòmica. Cal remarcar que la contractació pública
té un volum i una incidència molt important, determinant en molts
casos les característiques del teixit econòmic i empresarial dels territoris. Per tant, la definició d’uns criteris determinats en la contractació és un element prou decisiu per a l’economia dels municipis i la
seva ciutadania.
Una de les principals eines amb què compta l’Administració per
exemple per a la promoció de la inserció laboral de col·lectius en risc
d’exclusió és l’ús de les clàusules socials en els seus processos de
contractació. De les disposicions que regulen un contracte, les clàusules socials són aquelles que, més enllà de criteris exclusivament
econòmics, introdueixen aspectes de política social. Per exemple,
oportunitats de treball, feines dignes, compliment de drets socials
i laborals, inclusió social de persones en risc d’exclusió, criteris de
sostenibilitat, comerç just o incorporació d’aspectes rellevants de
responsabilitat social de les empreses en son unes bones mostres.
Des de l’Ajuntament de Manlleu considerem que és un gran instrument per millorar la nostra societat i crear ocupació per a col·lectius
en risc d’exclusió, i creiem que tenim un gran camp per córrer en
aquest punt.
Precisament, i en el cas que ens ocupa, aquesta guia respon a un
objectiu clar: permetre saber quines clàusules socials es poden introduir als concursos públics, des d’una vessant legal i normativa.
Es vol que sigui una guia clara i entenedora per a tot tipus de persones, sense necessitat que siguin expertes en temes jurídics per a
poder-ne fer ús.
La guia, així com tot el projecte de suport i dinamització de l’ESS,
compta amb el suport de la Xarxa d’ESS de Manlleu, espai format
per diferents iniciatives del territori. Creiem en la implicació i participació dels agents socials i econòmics per a desenvolupar unes
polítiques més adients i permetre un impacte més positiu al conjunt
de la ciutadania del municipi i del territori.
Eudald Sellarès i València
Regidor de Promoció Econòmica, Joventut i Indústria
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GUIA PRÀCTICA PER A LA INCLUSIÓ
I APLICACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS
EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE
L’AJUNTAMENT DE MANLLEU

El marc normatiu actualment vigent i vinculant en matèria de clàusules contractuals de caràcter social aplicable a l’Administració local catalana ve constituït essencialment a nivell estatal pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, el “TRLCSP”)
i, en l’àmbit de la Unió Europea, per la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de
2014 (a partir d’ara, la “Directiva comunitària”), esdevenint també un referent en aquest àmbit la Comunicació
interpretativa de la Comissió Europea de 15 d’octubre de 2001, sobre legislació comunitària de contractes públics i les
possibilitats d’integrar aspectes socials en dits contractes (la “Comunicació”).
Partint d’aquestes disposicions normatives a continuació pretenem exposar de manera succinta, entenedora i
pràctica les possibilitats que aquelles ofereixen a l’hora d’incorporar clàusules socials en els processos de contractació pública a convocar i adjudicar per l’Ajuntament de Manlleu.
Amb aquesta finalitat, en primer terme ens referirem als aspectes més essencials a considerar de les clàusules
socials en funció de la fases del procediment de contractació, junt a diverses explicacions tècniques i jurídiques que poden facilitar la seva comprensió, així com alguns advertiments i recomanacions per a la seva
implementació.
En segon lloc, ens referirem amb caràcter exemplificatiu al possible contingut dels diferents tipus de clàusules
socials en funció no només de la fase del procediment de que es tracti sinó també de les diferents temàtiques i
sensibilitats de tipus social que es pretenguin introduir en la contractació administrativa en cada cas.
Es tractarà en definitiva de proposar, a títol de model orientatiu, algunes clàusules específiques que podrien ser
incorporades als plecs de clàusules administratives, de tal manera que es faciliti la seva elaboració als òrgans
de contractació i al personal tècnic responsable de la seva redacció.
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ASPECTES A CONSIDERAR SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE LES CLÀUSULES SOCIALS
EN FUNCIÓ DE LA FASE DEL PROCEDIMENT

1.1. Objecte del contracte
El primer pas que s’ha de fer en el moment de dissenyar un procés de contractació pública susceptible d’incorporar clàusules socials consisteix en delimitar amb claredat l’OBJECTE del contracte incloent en el mateix de
forma explícita els aspectes socials que interessin en la convocatòria en qüestió.
Dit amb altres paraules, els contractes amb clàusules socials tenen necessàriament un doble objecte: per una
banda, el propi de l’obra, servei o subministrament que sigui i, per l’altra, el relatiu a les condicions socials o
mediambientals a exigir.
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Per exemple, si volguéssim convocar un concurs per a l’explotació d’un aparcament públic, només podríem
incloure clàusules socials en els criteris d’adjudicació si en el propi objecte del contracte es fes constar expressament alguna qüestió social:

«plec de prescripcions tècniques que ha de regir per a la concessió del servei d’explotació de
l’aparcament X, incloent la contractació de persones en situació o risc d’exclusió social».
En aquest sentit, el TRLCSP i la Comunicació de la Comissió de 15 d’octubre de 2011 són clars quan afirmen que l’objecte del contracte ha de ser determinat i que els criteris d’adjudicació han d’estar vinculats a l’objecte del contracte.
En definitiva, la incorporació de criteris socials ha d’aportar un avantatge específic en el propi contracte públic.
L’article 67.3 de la Directiva comunitària declara que cal considerar relacionats amb l’objecte del contracte qualsevol criteri d’adjudicació que, referint-se a l’obra, servei o subministrament que es pretén contractar,
valori qualsevol aspecte del conjunt del cicle de vida de l’objecte contractual malgrat que no es refereixi a les característiques materials de l’objecte.
Així, en l’àmbit de la compra pública hauran de considerar-se tots els factors que intervenen en la pròpia oferta
material de l’obra, servei o subministrament, com són els factors ambientals de la producció, comercialització i reciclatge o destrucció així com les condicions socials i laborals del procés productiu i d’execució del contracte públic.
Pel que fa al concret contingut d’aquestes clàusules socials susceptibles de ser introduïdes en aquest moment inicial
del procediment de contractació, a efectes merament expositius podríem distingir entre tres tipologies de contractes:
CONTRACTES DE SERVEIS A LES PERSONES: en aquest grup ens estem referint a la licitació de
serveis socials, sanitaris, educatius o culturals, en els que les entitats adjudicatàries presten un servei directe a la ciutadania.
Aquí es considerarà que l’eficiència i qualitat en la prestació del servei dependrà en gran mesura de factors
tals com l’existència d’unes condicions laborals i socials justes dels professionals que executen les prestacions, que s’ha de traduir en una adequada retribució salarial i en l’estabilitat laboral dins de l’entitat o
empresa prestadora. Es primarà, doncs, la qualitat i el bon servei a les persones destinatàries i no el preu
més baix oferit pels licitadors.
Amb aquesta finalitat, la definició de l’objecte del contracte determinarà expressament que es pretenen assolir objectius d’eficiència social, concretant-se en la mesura del possible quins són en cada cas: l’estabilitat
laboral, els salaris dignes de les persones treballadores que executin el contracte o la igualtat de gènere, per
exemple.
CONTRACTES DE SERVEIS I CONCESSIONS DE SERVEIS: ara ens referim a aquells contractes
que tenen per objecte la prestació de serveis logístics necessaris pel funcionament ordinari de l’Administració, com ara els serveis de neteja, manteniment, consultoria i estudis, etc.
En aquest cas, la solució és molt similar al cas anterior, ja que, en definitiva, el règim jurídic laboral del personal empleat condiciona la seva motivació, l’eficiència del seu treball, els riscos laborals que s’assumeixen
i, així mateix, té incidència en el preu finalment ofertat.
Per tant també en aquest cas en la definició de l’objecte del contracte s’anunciarà que s’incorporà com a
finalitat l’eficiència social, el que permetrà incloure clàusules en aquest sentit en moments posteriors del
procediment de contractació vinculats a la seva adjudicació i posterior execució.
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CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS: aquests consisteixen habitualment en el lliurament
d’uns bens en el que difícilment l’òrgan de contractació pot valorar els mitjans humans i materials emprats
per a la seva realització. En aquest cas les consideracions a introduir en els plecs de contractació podrien
anar referides al compliment i respecte de les normes socials i laborals de les persones treballadores que
intervenen en el procés productiu i la potenciació de la compra pública ètica i el comerç just.
Com en la resta de modalitats contractuals, s’haurà de fer constar en l’objecte del contracte aquesta eficiència social que es persegueix per mitjà del mateix.
En definitiva, l’objecte del contracte ha de fer referència a la temàtica o temàtiques socials, ambientals o
ètiques que es consideraran en el barem d’adjudicació, com pot ser la la perspectiva de gènere, la inserció
laboral, la qualitat en l’ocupació, el comerç just, l’accessibilitat o la integració de persones discapacitades,
entre d’altres.

1.2. Contractes reservats
Els contractes reservats és una de les novetats introduïdes per la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu
i del Consell, que té la seva translació en el nostre ordenament jurídic en la Disposició Addicional 5a del TRLCSP.
Aquestes disposicions permeten que una Administració Pública pugui preveure que una determinada licitació
vagi destinada exclusivament a Empreses d’Inserció, Centres Especials de Treball o Tallers Ocupacionals, sent
aquestes les úniques entitats que podrien resultar adjudicatàries en el procediment en qüestió.
Per tant, suposa que un contracte es pugui apartar de la concurrència pública -les empreses mercantils lucratives no podrien participar-, sense que això vulneri els principis de lliure competència i no discriminació.
En tot cas, la Llei exigeix que en l’anunci de licitació s’hagi d’advertir expressament aquesta particularitat, denominant al contracte en qüestió com a «Contracte Reservat».

1.3.- La solvència tècnica. Requisits de participació
El TRLCSP regula la solvència tècnica en els seus articles 74 a 79 i suposa un requisit per participar en la licitació, en virtut del qual les empreses han de demostrar que disposen de l’experiència, el personal i els mitjans
tècnics per executar degudament el contracte. Aquests requisits tenen caràcter selectiu ja que s’han d’acreditar
unes condicions mínimes per poder contractar amb l’Administració, segons estableix l’article 62.1. del TRLCSP.
En aquesta fase del procediment, doncs, seria admissible jurídicament seleccionar per participar en la licitació
-i, per tant, com a conditio sine qua non per accedir a la següent fase, de valoració- exclusivament a empreses
amb una solvència social acreditada.
No obstant és molt important tenir en consideració que s’ha de ser especialment curós a l’hora d’introduir clàusules socials en aquest moment del procediment de contractació, ja que una limitació d’aquest tipus concebuda
de forma general i per a tots els contractes podria vulnerar els principis bàsics que han de regir per imperatiu
legal en tota licitació, com són els de igualtat, no discriminació i lliure concurrència dels licitadors.
Per tant, no podem utilitzar el requisit de solvència tècnica social amb caràcter general.
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Però sí que existeixen supòsits concrets en els que seria possible exigir una solvència tècnica en matèria social,
que són aquells en els que l’especificitat i el contingut del contracte contemplen dita temàtica, el que lògicament
comporta l’exigència d’una solvència tècnica determinada. Dit amb altres paraules, quan per executar correctament el contracte siguin imprescindibles coneixements tècnics i/o que s’hi reculli experiència en la matèria
social.
En el plec haurà de concretar-se l’exigència concreta de capacitat tècnica social i s’indicaran els criteris objectius que s’utilitzaran per a la seva admissió, així com el nivell de capacitats específiques
requerides.
Ara bé, en tot cas ha d’evitar-se limitar la participació en el concurs a determinades modalitats d’empresa -empreses d’inserció, centres especials d’ocupació, cooperatives, etc.-, ja que es podria considerar una restricció
vulneradora de la lliure concurrència.

1.4. Criteris de preferència en cas d’empat
La Disposició Addicional 4a del TRLCSP contempla que els òrgans de contractació puguin establir en els plecs
de clàusules administratives particulars la preferència en l’adjudicació dels contractes per als següents tipus de
propostes realitzades per les entitats licitadores:
Les que en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un número de
treballadores amb discapacitat superior al 2%.
Les que es dediquin específicament a la promoció i inserció laboral de persones en situació d’exclusió
social, en el sentit de complir amb els requisits establerts per la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per tenir
la consideració d’Empresa de Inserció.
En el cas de les prestacions de caràcter social o assistencial, per les proposicions presentades per entitats
sense afany de lucre.
Per a les proposicions presentades per Organitzacions de Comerç Just, quan l’objecte del contracte admeti aquesta alternativa.

Dit això, és del tot rellevant considerar que aquests criteris de preferència només poden ser aplicats per tal de
DESEMPATAR, és a dir, en aquells casos en que la proposició presentada per una d’aquestes entitats a les que
ens acabem de referir IGUALI les condicions de la oferta econòmicament més avantatjosa des de la perspectiva
dels criteris que serveixin de base per a l’adjudicació.

1.5. Criteris d’adjudicació
L’article 150 del TRLCSP estableix que per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’hauran d’atendre a criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, com ara
les característiques mediambientals o aquelles vinculades amb la satisfacció d’exigències socials.
En aquest àmbit haurem de ser especialment rigorosos i cautelosos a l’hora d’incorporar clàusules socials, ja
que és a on més fàcilment es poden incórrer en eventuals il·legalitats i, en conseqüència, facilitar la impugnació
dels plecs.
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Així, en primer terme, com ja hem anticipat abans, és imprescindible que els criteris socials de valoració de les
ofertes i d’adjudicació del contracte guardin estricta relació amb l’objecte i l’execució del contracte i, que, per
tant, no suposin la valoració d’aspectes relatius a les entitats licitadores que s’excedeixin d’aquest àmbit. És a
dir, si valorem el fet que l’empresa licitadora disposi d’un 30% de persones discapacitades entre la seva plantilla, que subcontracti a una Empresa de Inserció o que tingui un comportament socialment responsable, només
podrem valorar aquestes circumstàncies en la mesura que estiguin directament vinculades amb la prestació
del contracte que ens ocupi, i no de forma més general respecte a tota l’activitat que desenvolupa aquella empresa globalment considerada.

1.6. Condicions d’execució
Un cop l’òrgan de contractació decideix quina és l’oferta més avantatjosa i adjudica l’obra o servei, s’inicia la
fase d’execució del contracte, respecte a la qual l’article 118 del TRLCSP estipula que es poden establir CONDICIONS ESPECIALS que podran referir-se, especialment, a consideracions de tipus mediambiental o social.
No ofereix dubtes que el marc normatiu aplicable legitima i promou la introducció de condicions d’execució de
caràcter social, amb la única prevenció de que ja s’hauran d’haver reflectit en l’anunci de licitació i en el plec o
en el contracte. Aquell precepte del TRLCSP esmenta diverses matèries a les que es podran referir aquestes
condicions especials d’execució (promoure l’ocupació, eliminar desigualtats entre homes i dones, afavorir la
formació en el lloc de treball, etc.), però s’ha d’entendre que no és un llistat tancat i que serà plenament vàlid
afegir en l’execució de la licitació de què es tracti altres exigències també de tipus de social.
Aquestes condicions es configuren com a veritables obligacions per a l’entitat adjudicatària en la fase d’execució del contracte, el que comporta que el seu incompliment podria suposar, en cas d’haver estat expressament
qualificada com a “essencial” la resolució anticipada del contracte.

2

PROPOSTA DE CONTINGUT DE LES CLÀUSULES SOCIALS EN FUNCIÓ DE LA FASE DEL
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ EN QUÈ S’INTRODUEIXIN I DE LA SEVA TEMÀTICA

2.1. Objecte del contracte
Quant a l’objecte del contracte, els possibles redactats a considerar serien els següents:

- «Constitueix l’objecte del contracte (…) mitjançant la contractació d’una empresa/entitat que contempli la prestació
del servei/ l’execució de l’obra d’acord amb un programa de treball i un projecte d’inserció sociolaboral de persones amb
discapacitat i/o persones amb risc d’exclusió»
- «Constitueix l’objecte del present plec la prestació del servei de (…), incorporant mesures de inserció, conciliació i estabilitat en l’ocupació».
- «És objecte del present contracte la contractació de (…) amb perspectiva de gènere » o «amb la finalitat de promoure
l’economia social i solidària ».
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2.2. contracteS RESERVATS

- «De conformitat amb la Disposició Addicional Cinquena del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, es reserva la participació en l’adjudicació d’aquest contracte per adjudicar-lo entre entitats en el marc de programes d’ocupació protegida».
- “Poden participar en aquest licitació els centres especials d’ocupació, empreses d’inserció sociolaboral, centres ocupacionals i entitats sense ànim de lucre, que desenvolupin programes d’ocupació protegida i tinguin per objecte la integració
sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió socials. Totes les entitats han d’estar constituïdes legalment i classificades degudament en els registres corresponents».
- “Conforme a l’establert en els articles 74 i 77 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de
26 de febrer de 2014 sobre contractació pública, es reserva el dret de participació en aquest procediment d’adjudicació
en tant que té per objecte serveis socials, culturals, i/o de salut, essent l’import del qual inferior a 750.000 euros, a les
entitats que compleixin els següents requisits:
(i) Que el seu objecte fundacional o estatutari es trobi vinculat amb l’objecte del contracte.
(ii) Que els beneficis es reinverteixin amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu de l’organització; o en cas que existeixin, es
distribueixin amb criteris de participació.
(iii) Que les estructures de l’organització es basin en la propietat de les persones contractades, o en principis de participació, o exigeixin la participació activa de les persones treballadores, usuàries o de les parts interessades.
(iv) Que l’Ajuntament no hagi adjudicat a l’entitat un contracte pels serveis en qüestió en els 3 anys precedents”.
2.3. La solvència tècnica. Requisits de participació.
Alguns exemples de clàusules poden ser:

- «S’exigeix com a requisit de solvència tècnica l’experiència, els coneixements i els mitjans tècnics i humans en matèria
d’inserció sociolaboral, que podrà acreditar-se per un o diversos dels mitjans següents: classificació o registre com empresa
d’inserció o acreditació del compliment dels requisits establerts per a aquesta tipologia d’empreses d’inserció per la Llei
44/2007, de 13 de desembre; certificats signats per organismes públics competents en la matèria que acreditin la trajectòria
i l’experiència del licitador; relació del personal integrat a l’empresa que ha de participar en la prestació del contracte referida específicament a incorporació sociolaboral, assenyalant la titulació, l’experiència professional i treball desenvolupats
similar; o el compromís de convenis o la subcontractació de la part del contracte relativa a la inserció laboral amb entitats
registrades o experimentades en la matèria.»
- «Per raó de la naturalesa i la classe especial de les prestacions objecte de contractació exigeixen garanties i condicions
també especials a qui les contracta, únicament poden ésser admesos com a concurrents els qui acompanyin la documentació que acrediti haver efectuat prestacions semblants».
- A més es podria introduir una clàusula que exigís que «s’haurà d’acreditar que entre els objectius estatutaris tinguin
incorporat un objectiu que estigui clarament vinculat a l’objecte del contracte».
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2.4. Criteris de preferència en cas d’empat

- «S’estableix en aquest plec la preferència per adjudicar els contractes per a les proposicions -sempre que aquestes igualin a les més avantatjoses respecte als criteris d’adjudicació- que presentin les empreses o entitats següents: les que en el
moment d’acreditar la solvència tècnica tinguin en la plantilla un número de treballadors amb discapacitat superior al
X%; les dedicades específicament a la promoció i la inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, o que tinguin
subscrit un conveni de col·laboració de programes de suport i acompanyament a l’ocupació; en el cas de prestacions de
caràcter social o assistencial, per a les proposicions presentades per entitats sense ànim de lucre, sempre que la finalitat o
l’activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte; en el cas dels contractes que tinguin com a objecte productes
en els quals hi hagi alternativa de comerç just, per a les proposicions que presentin les entitats reconegudes com organitzacions de comerç just».
2.5.- Criteris d’adjudicació
 uant als criteris d’adjudicació a introduir en els plecs, en aquest cas distingirem en funció de quina sigui la
Q
finalitat de caràcter social que es pretengui prioritzar en cada licitació:
INSERCIÓ SOCIOLABORAL

- “S’ha de baremar fins a X punts l’entitat licitadora que es comprometi a utilitzar, per executar el contracte,
un major número de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral, sempre que superi el percentatge mínim
establert com a condició d’execució.
La resta d’entitats que liciten obtindran una puntuació decreixent i proporcional segons la fórmula
següent:
(N / M) x P*
* On N és el “número de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral que ofereix contractar la licitadora”,
on M és “la millor oferta relativa a la contractació de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral” i on
P és “la puntuació màxima que s’acordi concedir a aquest criteri”.

- “S’ha de baremar fins a X punts el projecte d’inserció sociolaboral que ha presentat l’entitat licitadora, sempre
que es comprometi a contractar a empreses d’inserció laboral, centres especials de treball o entitats socials o solidàries sense afany de lucre en un percentatge superior al X % de la contractació.”.
ENTITATS SOCIALS I COOPERATIVES

- “S’ha de baremar fins a X punts el licitador que es comprometi a subcontractar un percentatge del pressupost
d’adjudicació del contracte a través d’empreses socials i/o cooperatives, regulades en la Llei 44/2015, de 14 d’octubre, de Societats laborals i participades i en la Llei catalana 12/2015, de 19 de juliol, de Cooperatives”.
- “S’ha de baremar fins a X 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
sense ànim de lucre, mitjançant el contracte civil o mercantil corresponent”.
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- Afegint, en tot cas, que “La puntuació s’obtindrà en proporció a l’import i el percentatge sobre el pressupost de contractació que es comprometi a subcontractar la persona licitadora amb les entitats descrites, establint, en tot cas, un màxim de X punts, d’acord amb la fórmula següent:
(PSub / PL) X 100*
* On PSub és el “pressupost que es compromet a subcontractar la persona licitadora” i el PL és el “pressupost
de licitació que consta en la proposta econòmica”.
- Així mateix, es pot introduir alguna limitació al respecte, en el sentit que “la valoració d’aquest criteri

es realitzarà mitjançant una ponderació aritmètica que considerarà el percentatge del preu del contracte que
s’ofereix voluntàriament subcontractar tenint en compte que el màxim de subcontractació, en aplicació d’aquest
criteri, no podrà superar el X % del preu del contracte ni tindrà una ponderació superior al X % de la puntuació
total destinada a la valoració total de les ofertes”.
FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

- “S’ha de baremar fins a X punts les entitats licitadores que es comprometin executar o prestar el contracte sota
criteris de l’economia social i solidària, l’aplicació de la qual suposi una millor qualitat de la prestació contractual,
de conformitat amb els següents criteris:
(i) Aplicació a l’execució del contracte dels principis d’equitat, treball, cooperació, sostenibilitat ambiental, manca
d’ànim de lucre i compromís amb l’entorn. Aquests principis hauran de plasmar-se en accions que s’aportaran a
l’execució contractual i hauran de detallar-se en la proposta tècnica.
(ii) Presentació d’una auditoria social de la seva activitat, o un altre sistema semblant de mesurament del seu
impacte social, econòmic i ambiental.
(iii) Execució de la prestació contractual sota criteris d’horitzontalitat i participació en la gestió i la presa de
decisions.
(iv) Reinversió dels beneficis amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu de l’organització; o en cas que existeixin, es
distribueixin amb criteris de participació.
(v) Que l’empresa o entitat es comprometi a utilitzar finances ètiques per a l’execució del contracte.
IGUALTAT DE GÈNERE

- “S’ha de baremar fins a un màxim de X punts la integració de la perspectiva de gènere en l’oferta presentada,
d’acord amb els següents criteris:
(i) Fins a X punts, l’entitat licitadora que es comprometi a contractar per executar el contracte un major nombre
de dones, sempre que sigui superior a l’establert com a condició d’execució. La resta ha d’obtenir una puntuació
decreixent i proporcional, d’acord amb la fórmula següent:
(ND / MD) x P*
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* On ND és el “número de dones que ofereix contractar la licitadora per executar el contracte”, on MD és “la
millor oferta relativa a la contractació de dones que es compromet a contractar” i on P és “la puntuació màxima
que s’acordi concedir a aquest criteri”.

(ii) Fins a X punts, la incorporació en la proposta d’un Pla d’igualtat específica que l’entitat licitadora es compromet a aplicar en l’execució del contracte i que detalli les seves polítiques d’igualtat quant a l’accés a l’ocupació,
la classificació professional, la qualitat i l’estabilitat laboral, la durada i l’ordenació de la jornada laboral, o
d’altres aspectes laborals.
(iii) Fins a X punts, les mesures concretes de conciliació entre la vida personal, laboral i familiar que l’entitat
licitadora es compromet a aplicar per a la plantilla que assumeixi l’execució del contracte, en tant que millorin els
mínims estipulats per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d’homes i dones, i per
la Llei catalana 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
(iv) Fins a X punts, la incorporació en la proposta d’un Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la
resolució de situacions d’assetjament sexual i per raó del sexe, de conformitat amb el Conveni d’aplicació i amb
allò estipulat al respecte per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
i per la Llei catalana 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
PERSONES DISCAPACITADES

- “S’ha de baremar fins a un màxim de X punts la integració de la perspectiva de la inserció laboral de persones
amb discapacitat, d’acord amb el següent criteri:
Fins a X punts, l’entitat licitadora que es comprometi a contractar per executar el contracte un major nombre de
persones amb discapacitat igual o superior al 33%, sempre que superi el percentatge mínim establert com a condició d’execució. La resta ha d’obtenir una puntuació decreixent i proporcional, d’acord amb la fórmula següent:
(NPd / MPd) x P*
* On NPd és el “número de persones discapacitades que ofereix contractar la licitadora per executar el contracte”, on MPd és “la millor oferta relativa a la contractació de persones discapacitades que es compromet a
contractar” i on P és “la puntuació màxima que s’acordi concedir a aquest criteri”.

QUALITAT EN L’OCUPACIÓ

-“S’ha de baremar fins a un màxim de X punts la integració de la qualitat en l’ocupació de la proposta, d’acord
amb els següents criteris:
(i) Fins a X punts, l’entitat licitadora que es comprometi a contractar a persones amb contractes indefinits en
un percentatge superior a l’establert com a condició d’execució. La resta ha d’obtenir una puntuació decreixent i
proporcional, d’acord amb la fórmula següent:
(NCind / MCind) x P*
* On NCind és el “compromís sobre el número de contractes indefinits per executar el contracte”, on MCind és
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“la millor oferta de les entitats licitadores sobre el compromís de contractes indefinits per utilitzar en l’execució
del contracte” li on la P és “la puntuació màxima que s’acordi concedir a aquest criteri”.

(ii) Fins a X punts, l’entitat licitadora que presenti una proposta de persones treballadores amb més nombre de
dies treballats en els darrers dotze mesos naturals anteriors a la data de lliurament de l’oferta, les quals en tot
cas han de pertànyer a la plantilla de l’empresa i han d’estar vinculades a la realització del servei contractat. La
resta ha d’obtenir una puntuació decreixent i proporcional, d’acord amb la fórmula següent:
(NDtr / MDtr) x P*
* On NDtr és el “el número de dies treballats ens els darrers 12 mesos naturals anteriors”, on MDtr és “la
millor oferta de les entitats licitadores sobre els dies treballats ens els darrers 12 mesos naturals anteriors” i on la
P és “la puntuació màxima que s’acordi concedir a aquest criteri”.

(iii) Fins a X punts, a l’entitat licitadora que es comprometi a introduir millores sobre els conceptes salarials
bàsics fixats en el conveni col·lectiu que es consideri de referència. La resta ha d’obtenir una puntuació decreixent
i proporcional, d’acord amb la fórmula següent:
(ISal / MISal) x P*
* On ISal és “el “% del finançament del servei destinat a massa salarial, incloses les millores salarials sobre el
conveni col·lectiu aplicable”, on MISal és “la millor oferta de les entitats licitadores sobre dit %” i on la P és “la
puntuació màxima que s’acordi concedir a aquest criteri”.

(iv) Fins a X punts, a les propostes concretes que l’entitat licitadora es comprometi a aplicar al personal que ha
d’executar el contracte sobre condicions laborals i salarials que millorin el que disposa l’Estatut dels Treballadors
o el conveni col·lectiu del sector d’aplicació legal.
En el cas de millora de les condicions salarials, es poden valorar fins a X punts, considerant un punt per cada 5%
de millora salarial bruta respecte el que s’estableix per a cada categoria professional en el conveni col·lectiu del
sector d’aplicació legal i, si no n’hi ha, en relació amb el salari mínim interprofessional.
Si es tracta d’altres millores laborals s’ha de valorar fins a X punts l’entitat licitadora que en la seva proposta es
comprometi a aplicar millores laborals concretes i detallades a aquell del seu personal que executi el contracte, en
la mesura que millori el conveni col·lectiu aplicable o, si no n’hi ha, l’Estatut dels Treballadors.
(v) Fins a X punts, a les propostes concretes que l’entitat licitadora es comprometi a aplicar al personal que ha
d’executar el contracte per garantir que aquest pugui conciliar el temps laboral, familiar i personal. Es tindran
en especial consideració les mesures proposades de caire econòmic o assistencial que facilitin l’atenció de menors
o persones dependents, així com les mesures laborals tals com la facilitació de reduccions de jornada, excedències,
llicències o permisos de paternitat o de maternitat, l’adaptació o reassignació de serveis i horaris en funció de les
necessitats de conciliació, entre d’altres.
RESPONSABILITAT SOCIAL DELS LICITADORS

- “S’ha de baremar fins a un màxim de X punts la integració de la responsabilitat social de l’empresa a la proposta
tècnica presentada, d’acord amb els següents criteris:
(i) S’atorgaran X punts a les entitats licitadores que es comprometin a executar el contracte sota estàndards
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certificats de responsabilitat social de les empreses (SGE 21, SA8000, AA1000, ISO 26000, OHSAS 18001, o
equivalents), que acreditin per qualsevol mitjà de prova que compleixen els requisits exigits per aquestes certificacions, o bé presenti una posta concreta per la qual es comprometen a aplicar mesures de responsabilitat social de
les empreses en el marc de l’execució del contracte.
(ii) S’atorgaran X punts a les entitats licitadores que es comprometin 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 sense ànim de lucre.
La puntuació a atorgar s’establirà en proporció a l’import i el percentatge sobre el pressupost de contractació que es
comprometi a subcontractar la persona licitadora amb les referides entitats, fixant un màxim de X punts, d’acord
amb la fórmula següent:
(PSub/ POf) x 100
* On PSub és el “pressupost que es compromet a subcontractar la persona licitadora” i POf és el “pressupost
de licitació contingut en la proposta econòmica”.

(iii) S’atorgaran X punts a les entitats licitadores que es comprometin a destinar un percentatge de l’import d’adjudicació del contracte a finançar projectes d’interès social i solidari i/o que es comprometin a subscriure acords de
col·laboració amb el teixit associatiu local en accions d’interès social i comunitari relacionades amb l’execució del
contracte, concretant i detallant en la seva proposta tècnica la descripció, l’import i el volum d’aquestes actuacions
socials a desenvolupar en el marc de l’execució del contracte.
COMERÇ JUST

- “S’ha de baremar fins a un màxim de X punts la integració del comerç just en la proposta presentada. La puntuació s’ha d’obtenir en proporció a l’import i el percentatge sobre el pressupost de contractació de productes de
comerç just que la persona licitadora es compromet a utilitzar en l’execució del contracte, i s’ha d’establir en tot cas
un màxim de X punts, d’acord amb la fórmula següent:
(PCj/ POf) x 100
* On PCj és el “pressupost de comerç just que es compromet a contractar la persona licitadora” i POf és el “pressupost de licitació contingut en la proposta econòmica”.
Amb aquesta finalitat, es consideren de comerç just els productes que segueixen els paràmetres de la
Resolució del Parlament Europeu 2005/2245 (INI), iavalats per mitjà de la marca WFTO (World Fair
Trade Organizations), de la garantia del segell FLO (Fair Labelling Organisation) o de qualsevol altra
certificat equivalent.

2.6.- CONDICIONS d’EXECUCIó
Pel que fa les condicions d’execució a introduir en els plecs, també aquí diferenciarem en raó de diverses
àrees temàtiques d’interès social a què podrien anar referides les clàusules en aquest moment de la licitació de què es tracti:
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INSERCIÓ SOCIOLABORAL

- “L’entitat adjudicatària ha de destinar a la plantilla que executi el contracte almenys un X% de persones amb
dificultats d’accés al mercat laboral”.
ENTITATS SOCIALS I COOPERATIVES

- “L’entitat adjudicatària està obligada a subcontractar un X% del pressupost d’adjudicació del contracte amb
d’empreses socials i/o cooperatives, regulades, respectivament, en la Llei 44/2015, de 14 d’octubre, de Societats
laborals i participades i en la Llei catalana 12/2015, de 19 de juliol, de Cooperatives”.
- “L’entitat adjudicatària està obligada a subcontractar un X% del pressupost d’adjudicació del contracte amb
empreses d’inserció, centres especials d’ocupació o solidàries sense ànim de lucre, mitjançant el contracte civil o
mercantil corresponent.”.
IGUALTAT DE GÈNERE

- “L’entitat adjudicatària ha d’establir mesures d’afavoriment de la conciliació de la vida personal, familiar i
laboral de les persones adscrites a l’execució del contracte, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2007, de
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i per la Llei catalana 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes.·
- “Les entitats adjudicatàries amb més de 100 persones treballadores han d’acreditar el disseny i l’aplicació
efectiva del Pla d’igualtat previst a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, i per la Llei catalana 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes”.
- “L’entitat adjudicatària ha de contractar, per executar el contracte, un percentatge de dones superior en cinc
punts al percentatge mitjà que en concepte de taxa d’activitat li atribueix a aquest gènere la darrera enquesta de
població activa de l’Institut Nacional d’Estadística pel sector corresponent”.
- “L’entitat adjudicatària s’obliga a utilitzar, en tota la documentació, publicitat, imatge o material que es generi
amb motiu de l’execució del contracte, un llenguatge no sexista, evitant qualsevol imatge discriminatòria de
les dones o estereotips sexistes i fomentant una imatge amb valors d’igualtat, presència equilibrada, diversitat,
coresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de gènere.
Aquesta obligació de fer ús d’un llenguatge i unes imatges no sexistes tindrà la consideració de condició essencial de
l’execució i el seu incompliment serà causa de penalització econòmica de conformitat amb el Plec de Condicions”.
PERSONES DISCAPACITADES

- “Les entitats adjudicatàries que comptin amb més de 50 persones en el total de la plantilla han d’acreditar
que està formada almenys per un X% de persones amb discapacitat igual o superior al 33%”.
- “Quant l’execució del contracte necessiti la contractació d’almenys 15 persones, l’empresa adjudicatària ha d’acreditar que almenys 1 de les persones que ha d’executar el contracte té una discapacitat igual o superior al 33%”.
- “Si hi ha el deure de subrogar el personal o altres circumstàncies en el moment d’iniciar l’execució del con-
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tracte impedissin complir els anteriors percentatges, l’entitat ha de contractar persones amb discapacitat en les
noves contractacions, baixes i substitucions que es produeixin o necessitin fins a assolir aquest percentatge”.
QUALITAT EN L’OCUPACIÓ

- “L’entitat adjudicatària es compromet a executar el contracte amb un percentatge de plantilla indefinida
d’un X%”.
- “Tot el personal treballador dependent de l’entitat adjudicatària ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social
i emparat pel contracte de treball corresponent, al qual s’ha d’aplicar inexcusablement el conveni col·lectiu d’empresa o del sector d’aplicació legal, l’Estatut dels Treballadors i la Llei general de la Seguretat Social, en funció
del tipus de tasca desenvolupada i la seva responsabilitat “.
- “L’entitat adjudicatària ha de respectar, durant l’execució del contracte, les millores salarials sobre el conveni
col·lectiu aplicable presentades en l’oferta “.
- “L’entitat adjudicatària i aquelles que subcontracti per a l’execució del contracte han d’integrar la prevenció de
riscos laborals en tota la cadena de comandament i complir les obligacions que estipulen la normativa aplicable
en matèria de seguretat i salut, amb especial atenció a l’existència del Pla de Prevenció de Riscos Laborals i la
formació adequada al lloc de treball que exigeix la Llei 31/1995, de 8 de novembre. L’entitat adjudicatària, en
el termini d’1 mes des de la formalització del contracte, haurà de presentar l’esmentat pla de prevenció i haurà
de designar un representant en matèria de salut laboral.
- “L’Administració pot sol·licitar i obtenir de l’entitat adjudicatària tota la informació que consideri oportuna
per garantir el compliment de la normativa sobre seguretat i salut laboral. Igualment podrà accedir als centres i
els llocs de treball on es duen a terme les tasques vinculades amb l’objecte del contracte per avaluar el compliment
de les mesures de prevenció de riscos laborals i salut laboral”.
- “En cas que l’entitat adjudicatària incompleixi els seus deures de pagament del preu respecte a alguna de les
empreses subcontractades en el termini estipulat per la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, l’òrgan de contractació efectuarà el pagament
directe al subcontractista afectat amb detracció del preu al contractista principal.
Aquesta obligació de pagament a subcontractistes i subministradors tindrà la consideració de condició essencial
de l’execució i el seu incompliment s’entendrà com una falta molt greu”.
- “En atenció als antecedents i a les especials característiques d’aquest contracte, l’entitat adjudicatària s’obliga
a mantenir durant la seva execució la plantilla ocupada per l’entitat contractista sortint, malgrat que pugui no
existir obligació legal o convencional de subrogació de de dita plantilla.
COMERÇ JUST

- “L’entitat adjudicatària està obligada a incloure en la prestació del servei o en el contingut del subministrament
productes de comerç just, d’acord amb els paràmetres de la resolució del Parlament Europeu 2005/2245 (INI)
i han de fer constar expressament que reuneixen els requisits i les característiques necessàries per ser considerats
com a tals: compra directa, pagament d’un preu just i parcialment anticipat, absència de venda monopolística,
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transparència, relacions a llarg termini ei estables amb el productor, condicions de producció respectuoses amb
les convencions de l’Organització Internacional del Treball, no discriminació entre home i dona, no utilització
del treball infantil, respecte al medi ambient, protecció als drets humans, respecte al desenvolupament endogen i
foment de l’autonomia de grups de població locals”.
3

FAQ. PREGUNTES FREQÜENTS

- Quan es parla d’empreses d’economia social i solidària, a què ens estem referint?
La Llei 5/2011, de 29 de març, d’Economia Social defineix com a tals a aquelles entitats -ja siguin cooperatives,
mutualitats, fundacions, associacions, societats laborals, empreses d’inserció o centres especials de treball,
entre d’altres tipologies-, que persegueixen bé l’interès col·lectiu dels seus integrants o bé l’interès general
econòmic o social, o tots dos, i sempre que actuïn de conformitat amb diversos principis orientadors: a)
primacia de les persones i de la finalitat social sobre el capital, que es concreta en la gestió autònoma i transparent, democràtica i participativa que prioritza la presa de decisions en funció de les persones i les seves
aportacions de treball i no tant en relació a les seves aportacions de capital; b) la promoció de la solidaritat
interna i amb la societat que afavoreixi el compromís amb el desenvolupament local, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la cohesió social, la inserció de persones amb risc d’exclusió social, la generació de
llocs de treball estables i de qualitat, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i la sostenibilitat; i c)
la independència respecte dels poders públics.

- Què s’ha d’entendre per «persones en risc d’exclusió»?
La Comissió Europea considera que una persona es troba en risc d’exclusió social quan concorren en ella
tres circumstàncies: (1) quan percep un import inferior al 60% del salari mínim interprofessional, incloent
els ajuts públics que pugui rebre, (2) quan existeix una situació de manca d’ocupació laboral de llarga durada en gran part dels membres de la família (més concretament es parla d’aquelles situacions en què només
s’hagin treballat un 20% dels dies que serien possibles considerant a tots els adults que convisquin al mateix
habitatge) i (3) quan no pugui accedir a més de 4 d’aquests 9 punts: pagament de lloguer i factures de serveis
públics, calefacció adequada, afrontar despeses inesperades, menjar carn, peix o proteïnes equivalents cada
dos dies, una setmana de vacances fora de casa, un cotxe, una rentadora, una televisió en color i un telèfon.
Una altra possible definició la trobem a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, d’Empreses d’Inserció, la qual
fixa una llista de col·lectius que poden ser contractats per aquestes empreses, en la mesura que es consideren integrats per persones en situació d’exclusió social desocupades i amb especials dificultats per a la seva
integració en el mercat de treball: perceptors de rendes mínimes d’inserció o que no puguin accedir-ne per
haver esgotat el període màxim de percepció legalment establert, joves majors de 18 anys i menors de 30
procedents d’institucions de protecció de menors, persones drogodependents o altres trastorns addictius
que es trobin en processos de rehabilitació o reinserció social, interns de centres penitenciaris i persones
procedents de centres d’allotjament alternatiu o de serveis de prevenció i inserció social autoritzats per les
Comunitats Autònomes.

- Existeix algun tipus de limitació pel que fa al contractes reservats que pot subscriure una Administració?
Els contractes reservats es poden aplicar a qualsevol objecte contractual i sector d’activitat. La normativa no
estableix cap condicionant al respecte.
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Qüestió diferent és que sigui aconsellable que abans de qualificar un contracte com a reservat es comprovi
si existeixen Empreses d’Inserció o Centres Especials de Treball que operin en el sector d’activitat de què es
tracti i disposin de la capacitat adequada per prestar o executar adequadament el contracte.
Tampoc existeix cap limitació a l’hora d’escollir la tipologia de contracte i el procediment d’adjudicació quan
d’un contracte reservat es tracta. Dit amb altres paraules, pot qualificar-se com a reservat un contracte
d’obres, de gestió de serveis públics, de subministrament, de col·laboració del sector públic i privat i els
administratius especials. De la mateixa manera, aquest contracte reservat pot adjudicar-se a través d’un
procediment obert, restringit o negociat, un contracte menor o un acord marc.
Finalment, no existeix cap llindar econòmic pel que fa a l’import màxim de la licitació d’un contracte reservat.

- De quina manera es pot controlar el compliment de les clàusules socials un cop adjudicat el contracte?
Com succeeix en relació amb qualsevol altre aspecte vinculat a l’execució d’un contracte administratiu, hem
de tenir especialment en compte que per molt que la gestió d’un servei públic sigui adjudicat a un tercer
aquest fet no disminueix en absolut la responsabilitat de l’Administració pel seu adequat funcionament, com
ho demostra el fet que el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic reguli mecanismes que poden
ser accionats per l’òrgan de contractació com el rescat de la concessió, l’assumpció temporal de l’execució
directa del servei en casos en què no el presti o no el pugui prestar el concessionari (art. 285) o la potestat
d’ordenar variacions i/o modificacions del servei que aconsellin l’interès públic (art. 282).
L’Administració, en definitiva, apareix configurada legalment com una garant de la correcta prestació del
servei públic i per això està obligada a controlar-lo, per molt que sigui gestionat de forma indirecta per part
d’un tercer, potestat de control que, com no, també s’estén al correcte compliment de les clàusules socials.
En aquest sentit, els articles 249 i 279 del mateix Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en
relació amb les concessions administratives d’obres i/o de serveis, reconeixen en favor de l’Administració
contractant, amb caràcter general, la seva potestat de vigilar i controlar el compliment de les obligacions del
concessionari, podent inspeccionar el serveis, les seves obres, instal·lacions i locals, així com la documentació relacionada amb l’objecte de la concessió, conservant a més els poders de policia necessaris per assegurar
la bona marxa del servei públics que gestioni el concessionari.

- Els contractes menors permeten la introducció de clàusules socials?
No existeix cap inconvenient legal per tal que en l’adjudicació d’un contracte menor es puguin introduir
clàusules socials. En aquest sentit s’ha de recordar que un contracte menor pot adjudicar-se directament
a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, però res impedeix que l’òrgan de contractació, per a la seva adjudicació, acordi seguir
qualsevol dels procediments que preveu la Llei per a la generalitat dels contractes públics (obert, restringit
o negociat).

- Es pot introduir com a clàusula social l’exigència que l’empresa adjudicatària respecti, com a
mínim, un determinat nivell salarial -el previst al conveni del sector- respecte a aquells dels seus
treballadors destinats a l’obra o al servei adjudicats?
Per aquells casos en què s’introdueix un previsió d’aquest tipus com a criteri de valoració de les ofertes,
algun tribunal administratiu de contractes del sector públic ja ha tingut oportunitat de pronunciar-se al
respecte i ho ha fet en el sentit de considerar que serà admissible fer-ho si, analitzades les circumstàncies del
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cas concret, la introducció d’aquest criteri, per una banda, no genera cap tipus de discriminació ni és susceptible de crear desigualtat i distorsions entre els licitadors i si, per l’altra, no desvirtua el principi general
d’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa, essent aquesta última la finalitat que, segons la Llei,
ha de regir la ponderació de les ofertes per seleccionar un adjudicatari (arts. 150 i següents del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic).
A més, el contingut d’aquesta clàusula haurà de tenir una relació directa amb l’objecte del contracte que es
licita, en el sentit que es pugui arribar a considerar que que afegeix qualitat al servei per sobre del mínim exigit en els Plecs de forma valorable, i, a més, haurà de mantenir certa proporcionalitat amb la resta de criteris
d’adjudicació contemplats al Plec.
Quan, en canvi, una clàusula d’aquest tipus sigui prevista com a condició especial de l’execució del contracte,
per tal que sigui vàlida s’haurà de justificar no tant que la prestació serà millor gràcies a ella qualitativament
parlant -com quan es configura com un criteri d’adjudicació-, sinó que es tracta d’una obligació que contribuirà a què l’objecte del contracte s’executi en la forma requerida per l’òrgan de contractació.
Més concretament, serà admissible una clàusula d’aquest tipus en fase d’execució quan l’òrgan de contractació posi de relleu l’existència de circumstàncies que poden posar en entredit la correcta execució del contracte com a conseqüència del baix nivell salarial que se satisfà als treballadors per sota del preu del conveni del
sector, i tindrà la seva màxima raó de ser en aquells supòsits en què es tracti d’un servei en el qual la despesa
de mà d’obra tingui un pes important i es pretenguin garantir les seves condicions laborals, en tant que existeixi l’obligació convencional de subrogar al personal que vingués executant el contracte.
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