LLEI 31/12 mesures fiscals i administratives de la Generalitat de
Cayalunya, de 31 de desembre 2002.

Mesures administratives
Capítol I
Mesures amb relació a les finances i el patrimoni de la Generalitat
Secció primera
Mesures en matèria de contractació
Article 35
Foment dels objectius socials en la contractació
1. En els termes establerts per aquest article, els departaments, els organismes
autònoms i les empreses públiques de la Generalitat han de reservar determinats
contractes administratius d’obres, subministraments o serveis a centres d’inserció
laboral de disminuïts i a entitats sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat la
integració de persones amb risc d’exclusió social, sempre que compleixin els
requisits establerts per les normes de l’Estat i de la Generalitat que els siguin
aplicables i que llur finalitat o llur activitat, d’acord amb llurs normes reguladores,
estatuts o regles fundacionals, tingui relació directa amb l’objecte del contracte.
2. Els objectes contractuals susceptibles de reserva són les obres i els serveis de
conservació i manteniment de béns immobles; els serveis de missatgeria,
correspondència i distribució, d’arts gràfiques, de neteja i bugaderia, de
restauració, de recollida i transport de residus, i també els serveis i els
subministraments auxiliars per al funcionament de l’Administració. No obstant això,
per acord del Govern es pot ampliar la reserva a altres objectes contractuals,
depenent de l’adequació de les prestacions a les peculiaritats dels centres i les
entitats a què es refereix aquest article.
3. Els contractes reservats són exclusivament els que s’adjudiquen com a contracte
menor o per procediment negociat per raó de la quantia econòmica, d’acord amb
els llindars establerts per la legislació de contractes de les administracions
públiques. Amb els mateixos límits quantitatius aplicables als procediments
negociats, els òrgans de contractació poden no utilitzar els procediments derivats
del sistema de contractació centralitzada quan es pretengui adjudicar, mitjançant
reserva social, alguna de les prestacions a què es refereix l’apartat 2.
4. En tot cas, els contractes reservats s’han de sotmetre al règim jurídic establert
per la normativa vigent reguladora de la contractació pública, sense que en cap cas
es pugui requerir la constitució de garanties provisionals o definitives.
5. Per a garantir l’efectivitat del que estableix aquest article, el Govern ha de fixar a
l’inici de cada exercici un percentatge mínim de reserva, que s’ha d’aplicar sobre
l’import total adjudicat l’exercici anterior mitjançant contractes menors o
procediments negociats per raó de la quantia per cada departament, organisme o
empresa en tots els seus contractes administratius. Aquest percentatge no ha de
superar el 20% del dit import.

6. Les entitats que integren l’Administració local de Catalunya poden aplicar la
reserva social establerta per aquest article en els termes que estableixi l’acord
corresponent del ple de la corporació.

