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PART 1

1| INTRODUCCIÓ

L’Ajuntament de Granollers amb aquest document vol impulsar la Con-
tractació Pública Responsable com un sistema de contractació pública 
aplicable al conjunt de l’Ajuntament de Granollers i tots els poders adju-
dicadors dependents del mateix o amb participació majoritària d’aquest 
(en endavant, «Ajuntament de Granollers»), que respongui no només a 
criteris estrictament econòmics sinó donant importància a l’atenció de 
consideracions ètiques, socials i ambientals basades en la contractació 
de productes, obres i serveis respectuosos amb el medi ambient i que 
tinguin com objectiu l’equitat social. Amb aquesta pràctica s’aconse-
guirà una doble vessant estratègica:

- Fer compres, executar obres o prestar serveis de qualitat, en benefi-
ci de la ciutadania, l’entorn local i global, en el marc de la utilització 
eficient i eficaç dels recursos públics.

- Impulsar a que les empreses proveïdores incorporin aquests criteris 
en la seva activitat i en la pràctica habitual.

Amb la Contractació Pública Responsable, l’Ajuntament de Granollers 
té la voluntat de contribuir a un entorn més sostenible, cohesionat i 
compromès, reforçant la visió de la contractació pública des d’un prin-
cipi d’integritat, de bona governança, d’eficiència i d’innovació, i ade-
quant-la a la seva importància econòmica i social.

Per donar compliment a aquesta voluntat, l’Ajuntament de Granollers es 
centrarà en els següents objectius:

- Socials o laborals, amb la finalitat d’aconseguir la protecció, qualitat 
i estabilitat en el treball, inserció sociolaboral de les persones en 
risc d’exclusió social, l’equitat i la promoció de la igualtat d’oportu-
nitats entre homes i dones.

- Ètics, amb la finalitat de comprar aquells productes que s’hagin fa-
bricat tenint en compte el respecte dels drets humans, el foment del 
comerç just i la lluita contra la corrupció.
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- Ambientals, amb la finalitat de fomentar tècniques respectuoses 
amb el medi ambient, utilitzant productes sostenibles, eficients 
energèticament i minimitzant la generació de residus.

Aquests objectius responen a les línies d’actuació marcades sota el pa-
raigües de l’”Estratègia Europa 2020”, per aconseguir una economia in-
tel·ligent, sostenible i integradora, i concretades en la normativa vigent, 
en el marc de les Directives Europees de Contractació Pública 2014/24
i 2014/23 de Concessions i del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, que va aprovar el text refós de la Llei de Contractes del Sec-
tor Públic, que han estat la base en l’elaboració d’aquest document, 
complimentat per les diferents guies elaborades per la Junta Consul-
tiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, per 
l’Ajuntament de Barcelona, i alguns pronunciaments en matèria con-
tractual de diferents Tribunals de Recursos Contractuals.

La posada en pràctica d’aquests objectius implicarà tot un canvi estra-
tègic en la manera de formular les diferents contractacions de l’Ajun-
tament de Granollers que hauran d’adaptar-se als següents principis:

- Que no es valorarà únicament el preu del contracte sinó també, la 
seva qualitat social, ètica i ambiental.

- Quan es defineixi la prestació que volem executar s’haurà d’incloure 
les accions socials, ètiques o ambientals a realitzar, que han de res-
pondre a la finalitat que tingui l’Ajuntament, la naturalesa pròpia del 
contracte i les seves característiques.

- Les clàusules hauran d’adaptar-se a l’objecte del contracte, al seu 
import i durada, així com al sector de l’activitat en el qual es desen-
volupa, i han d’esser viables al llarg de l’execució de la contractació.

- La incorporació de les clàusules ha de complir amb els principis fo-
namentals de la normativa de la Unió Europea sobre contractació 
pública, principis de concurrència, llibertat d’accés a les licitacions, 
publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i 
igualtat de tracte entre els/les participants.

En el marc dels objectius esmentats aquest document pretén servir de 
guia a les persones que intervenen en els processos contractuals muni-
cipals amb la finalitat d’explicar com donar valor al contracte introduint 
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diferents criteris socials, ètics, i ambientals, atenent a la finalitat de 
l’organització, a la naturalesa del contracte i a les seves prestacions. 
Està diferenciat en dues parts:

- Part 1, Quins són els objectius socials, ètics i ambientals de l’Ajunta-
ment de Granollers que inclourà en la contractació pública i la forma 
de controlar el seu compliment.

- Part 2, Annexes en format fitxes que resumeixen les fases del con-
tracte on és poden incloure les clàusules socials, ètiques i ambien-
tals, i accions concretes que, responen a aquestes clàusules. Aques-
tes últimes recullen la tipologia de clàusula, l’objectiu que es pretén 
aconseguir, l’exemple concret de la clàusula, la fase contractual que 
es pot incloure i a quina tipologia de contractes es pot aplicar.

Per concloure aquesta introducció, i a efectes de donar a conèixer els 
serveis participants en l’elaboració d’aquest document, la redacció ha 
estat impulsada pel Servei de Contractació i Compres, comptant amb la 
participació de diferents Serveis municipals en diferents àmbits, i que 
treballen pels diferents col·lectius, en concret el servei de Medi ambient, 
la Unitat d’Obres i Serveis, el servei que treballa per la igualtat entre ho-
mes i dones, el servei de Promoció econòmica, i el servei d’atenció a la 
persona amb discapacitat.

2| CRITERIS SOCIALS, ÈTICS I AMBIENTALS

La contractació Pública de l’Ajuntament de Granollers tindrà en compte 
no només criteris estrictament econòmics sinó també consideracions 
ètiques, socials i ambientals. En aquest sentit els objectius abans enun-
ciats es materialitzaran en les següents mesures que incorporaran en 
les diferents fases contractuals. 

Socials 

- La Inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social,
- Garantir el compliment de la normativa laboral,
- Promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, 
- Estabilitat en l’ocupació,
- La prevenció de riscos laborals.
- Conciliació laboral, familiar, i personal
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Ètics 

- Contribuir al comerç just,
- Lluitar contra la corrupció
- Promoció dels drets humans
- Contribuir al comerç de proximitat

Ambientals:

- Utilitzar productes de baix consum de recursos i materials,
- Excloure les substàncies nocives per al medi ambient i la salut,
- Promoure l’eficiència energètica, les energies renovables i les tecno-

logies netes, 
- Reduir les emissions contaminants, 
- Minimitzar la generació de residus i incentivar la seva valorització 

energètica, així com l’economia circular.

Els criteris socials, ètics poden ser aplicats en els contractes d’obres, 
serveis, concessió de serveis i subministraments.

Els criteris ambientals es poden incorporar en les diferents tipologies 
de contractes de serveis, concessió de serveis, subministrament, i/o 
obres, prioritzant sis grups de productes i serveis:

- Serveis d’alimentació i de menjadors col·lectius.
- Equips ofimàtics.
- Paper.
- Productes i serveis de neteja.
- Subministrament d’electricitat i energia.
- Vehicles: flota municipal i utilitzats per empreses adjudicatàries de 

serveis municipals.

3| INCORPORACIÓ DELS CRITERIS SOCIALS, ÈTICS I AMBIENTALS EN 
LES DIFERENTS FASES CONTRACTUALS

L’Ajuntament de Granollers, els seus organismes autònoms i les empre-
ses municipals vinculades a aquest, inclouran les clàusules de caràcter 
social, ètic i ambiental establertes en el punt anterior, en funció de les 
característiques i naturalesa del contracte en totes les fases contrac-
tuals; 
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Les fase contractuals en que es poden incloure són les següents:

1. Fase de Preparació del Contracte/Plec de prescripcions tècniques i 
administratives: S’inclouen les característiques tècniques i obligacions 
del contracte que tenen caràcter contractual i són d’obligat compliment 
pels adjudicataris. Aquestes es definiran, tenint en compte criteris d’ac-
cessibilitat universal i de disseny per a tothom, i en el cas que l’objecte 
contractual afecti al medi ambient, es podrà incorporar criteris de sos-
tenibilitat i protecció del Medi ambient.

En el moment de definir l’objecte contractual, i les prestacions incloses 
en el mateix, s’haurà de tenir en compte el valor ètic/social/ambiental 
que se li vulgui atorgar, tenint en compte la naturalesa del contracte i 
les necessitats que es pretengui satisfer amb la seva celebració.

2. Fase de selecció del contractista/Solvència tècnica de l’empresa: Es 
podran introduir aspectes socials/ètics/ambientals en la solvència tèc-
nica de l’empresa, que hauran d’esser lògics, vinculats a l’objecte del 
contracte, objectius, proporcionals i raonables, ajustant-se als criteris, 
requisits i mitjans d’acreditació previstos a la normativa de contractació.

En el cas que es tracti de serveis de caràcter social o assistencial, i quan 
no sigui exigible la classificació, l’òrgan de contractació podrà introduir 
una solvència tècnica específica.

3. Fase d’adjudicació:
En aquesta fase hi poden intervenir diferents criteris alhora de valorar 
l’oferta més avantatjosa:

3.1. Criteris de valoració de les propostes: Els criteris socials/ètics/am-
bientals poden ser subjectes d’aquesta valoració. Hauran de suposar 
una millora en les condicions de prestació dels serveis establert en els 
Plecs tècnics, essent ponderats d’una manera adequada i en funció de 
l’objecte contractual.

Per tal de fer efectiu el seguiment del contracte i de garantir el com-
pliment dels criteris en aquesta fase, s’hauran d’establir penalitats, 
d’acord amb l’art. 212.1 del TRLCSP i/o com a causa de Resolució con-
tractual, l’art. 223, f) del mateix cos legal.
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3.2. Preferència d’adjudicació en cas d’empats: Si un cop efectuada la 
ponderació de criteris de valoració establerts en el corresponent con-
tracte es produeixi un empat en la puntuació atorgada a dos o més ofer-
tes es podran utilitzar criteris socials i ètics per resoldre la igualtat en 
les puntuacions.

3.3. Justificació sobre la presentació de baixa temerària o anormalment 
baixa: En el supòsit que el contractista hagi presentat una baixa consi-
derada temerària, haurà de justificar entre d’altres, el compliment de 
les obligacions en matèria ambiental, social o laboral, establertes en 
els Plecs de Prescripcions tècniques/administratives, així com el com-
pliment de les obligacions establertes en matèria de subcontractació.

4. Fase execució del contracte : La inclusió de les diferents clàusules es 
podrà fixar mitjançant les condicions especials d’execució, les quals es 
refereixen a obligacions que ha de complir l’empresa durant l’execució 
del contracte.

Per tal de fer efectiu el seguiment del contracte i de garantir el com-
pliment dels criteris en aquesta fase, s’hauran d’establir penalitats, 
d’acord amb l’art. 212.1 del TRLCSP i/o com a causa de Resolució con-
tractual, l’art. 223, f) del mateix cos legal.

ALTRES MODALITATS CONTRACTUALS ON INCORPORAR CRITERIS 
SOCIALS, ÈTICS I/O AMBIENTALS

En la línia de suport a les PYMES (Petites i mitjanes empreses), i el 
foment dels valors identitaris del territori, com és el cas del foment del 
major teixit econòmic local es podran utilitzar les següents modalitats 
contractuals:

Contractes reservats

Es poden reservar la participació en els procediments d’adjudicació de 
determinats contractes a Centres Especials de Treball i/o a empreses 
d’Inserció Sociolaboral. La reserva es concretarà en l’objecte contrac-
tual i en les prestacions corresponents i que es fixarà anualment en el 
pressupost municipal.
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La subcontractació

Quan així ho estableixin en els Plecs de Clàusules administratives par-
ticulars, el contractista principal podrà subcontractar diferents treballs, 
que hauran de complir obligacions en matèria ambiental, social o labo-
ral, en els mateixos termes que el/la contractista principal.

4| PROPOSTA D’ACCIONS A INCORPORAR

La incorporació dels criteris socials, ètics i ambientals es concretarà en 
diferents accions de caràcter obligatori i de caràcter facultatiu:

- Accions d’aplicació obligatòria en tots el contractes, s’hauran d’in-
corporar en el Plec de clàusules tècniques i/o administratives i com 
a tal esdevindran obligacions del contracte. Aquestes accions es re-
cullen a l’annex 2. 

- Accions d’aplicació de caràcter facultatiu, es podran incloure d’una 
manera progressiva, segons la naturalesa del contracte, la seva ti-
pologia (contracte d’obres, de serveis, concessió de servei públic, i/o 
subministrament) i característiques, a proposta de l’Àrea Gestora i el 
Servei de contractació i aprovat per l’òrgan de contractació.

En el cas dels poders adjudicadors dependents de l’Ajuntament o amb 
participació majoritària d’aquest la proposta d’aquestes accions corres-
pon als seus òrgans gestors.

Aquestes accions de caràcter facultatiu es recullen a l’annex 3 i no te-
nen caràcter exhaustiu, és a dir, segons la naturalesa del contracte, la 
seva tipologia (contracte d’obres, de serveis, concessió de servei públic, 
i/o subministrament) i característiques, prèvia justificació a l’expedient 
de contractació, es podran modificar les accions de l’annex 3 o bé incor-
porar d’altres accions.
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5| ACREDITACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES DIFERENTS ACCIONS 
 SOCIALS, ÈTIQUES I AMBIENTALS

El personal responsable del contracte haurà de supervisar periòdica-
ment el compliment de les obligacions en relació a les accions socials/
ètiques/ambientals que s’hagin incorporat en els plecs com a obligació 
de l’empresa adjudicatària. La seva periodicitat i la forma serà concre-
tada en els Plecs que regiran el contracte.

Les formes d’acreditació del compliment d’aquestes accions s’aniran 
incorporant en cada Plec de clàusules administratives i/o tècniques re-
guladores del contracte, valorant l’oportunitat, la proporcionalitat en re-
lació al valor social, ètic i/o ambiental que se li vulgui donar al contracte.

Amb l’objectiu d’analitzar els resultats del compliment efectiu dels cri-
teris socials/ètics/ambientals, a la finalització de cada contracte l’em-
presa adjudicatària presentarà un informe relatiu al compliment de 
les clàusules que li hagin estat exigides en els plecs i el seu impacte, 
d’acord amb la forma i periodicitat establerta en els Plecs.

La Comissió de treball creada per impulsar la Contractació Pública 
Responsable, serà l’encarregada de fer un seguiment de l’aplicació de 
les diferents clàusules en els Plecs que regulen la contractació, fent un 
resum anual de les contractacions realitzades, efectuant les correspo-
nenets recomanacions i proposant mesures adicionals i/o modificacions 
que consideri convenient per tal que la Taula de Contractació de l’Ajun-
tament en prengui coneixement i proposi les accions corresponents.

En el cas de la contractació reservada, la Taula de Contractació de 
l’Ajuntament de Granollers serà l’encarregada d’estudiar la tipologia 
de contractes que seran susceptibles de ser reservats i prioritzar als 
col·lectius o tipologies d’empresa que en siguin beneficiàries de forma 
anual. 
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PART 2

ANNEX I. FITXA RESUM D’INCORPORACIÓ DELS CRITERIS SOCIALS, ÈTICS 
I AMBIENTALS EN LES DIFERENTS FASES CONTRACTUALS

Fases contractuals Contractes que han d'incloure en el seu objecte 
accions de caràcter social/ètic/ambiental

Altres contractes

Preparació del contracte/PLECS 
TÈCNICS I ADMINISTRATIUS

Incorporar a les característiques tècniques, clàusules 
socials/ètiques/ambientals, vinculades a l'objecte del 
contracte

Com a CRITERI DE SELECCIÓ DEL 
CONTRACTISTA Solvència tècnica.

Afegir als requisits de solvència tècnica de l'empresa, 
clàusules socials/ètiques/ambientals vinculades a 
l'objecte del contracte.

Com a CRITERI DE VALORACIÓ del 
contracte

Incorporar criteris de valoració que facin referència 
a clàusules socials/ètiques/ambientals vinculades a 
l'objecte del contracte.

Únicament quan la 
seva inclusió tingui 
relació directa en la 
millora de la qualitat 
del servei.

Com a CRITERI DE PREFERÈNCIA 
en cas d'igualtat entre les ofertes 
econòmicament més avantatjoses.

En cas d'empat, donar preferència en l'adjudicació a la proposta presentada per 
l'empresa que, en el moment d'acreditar la solvència tècnica, compleixi amb els 
criteris socials, ètics i ambientals.

Com a CONDICIÓ ESPECIAL 
D'EXECUCIÓ del contracte

Incorporar clàusules socials/ètiques/ambientals, sempre que no tingui un efecte 
discriminatori directe o indirecte per als licitadors. Aquestes condicions han 
d'ésser complertes per l'empresa durant l'execució del contracte

Com a justificació DE BAIXES 
TEMERÀRIES

Incorporar clàusules socials/ètiques/ambientals per justificar que la proposta 
podrà ser executada o no

CONTRACTES RESERVATS Reserva de determinats contractes a col·lectius amb risc d'Inserció sociolaboral 
i empreses d'economia social

Com a SUBCONTRACTACIÓ La incorporació de clàusules socials/ètiques/ambientals es farà extensiva als 
subcontractistes
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ANNEX II. PROPOSTA D’ACCIONS DE CARÀCTER OBLIGATORI
   

Tipus criteri SOCIAL Accions caràcter obligatori Fase contractual Tipus contracte

Garantir el compli-
ment de la normativa 
laboral, i estabilitat en 
l'ocupació

Les especificacions tècniques de cada contracte, 
recollirà expressament l’obligació que els béns 
o serveis objecte del contracte es desenvolupin 
respectant les normes sociolaborals vigents a 
Espanya i en la Unió Europea i de l'Organització 
Internacional del Treball.

Preparació 
contracte/
Plec tècnic i 
administratiu

Tots els 
contractes

Garantir el compli-
ment de la normativa 
laboral, i estabilitat 
en l'ocupació

Quan es contractin prestacions en les quals 
el component econòmic fonamental estigui 
constituït pel cost de la mà d'obra o en les quals 
s'incorporin clàusules de subrogació de les 
persones treballadores, haurà d'especificar-se 
que en la determinació del pressupost del 
contracte s'ha tingut en compte, el salari base 
i totes aquelles retribucions establertes en el 
Conveni, pactes o contractes laborals que resultin 
d'aplicació al contracte.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contractes 
de serveis, 
Concessions de 
serveis

Garantir el compli-
ment de la normativa 
laboral, i estabilitat 
en l'ocupació

En els contractes en què el component de mà 
d'obra sigui determinant en la prestació objecte 
del contracte, es produeixi una transmissió 
d'activitat, i el Conveni d'aplicació estableixi la 
subrogació de personal, s'haurà d'incorporar en 
el Plec tècnic la informació relativa al cost del 
personal i el Conveni, i altres pactes laborals 
d'aplicació.  

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contractes 
de serveis, 
Concessions de 
serveis

Prevenció de riscos 
laborals

Hauran d’incloure’s les següent especifica-
cions tècniques:

- Adopció de les mesures previstes en matèria de 
seguretat i salut en el treball  

- Adopció de les mesures necessàries per 
evitar que de l'execució del contracte puguin 
derivar-se danys al personal municipal o a la 
ciutadania en general.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

En tots els 
contractes
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Tipus criteri SOCIAL Accions caràcter obligatori Fase contractual Tipus contracte

Garantir el compli-
ment de la normativa 
laboral, i estabilitat 
en l'ocupació

Haurà d’incloure’s la següent especificació 
tècnica:

- L’empresa adjudicatària en el moment de 
formalitzar el contracte acreditarà mitjançant 
declaració responsable l’afiliació i l’alta en la 
Seguretat Social de les persones treballadores 
destinades a l’execució del contracte.

- Aquesta obligació s'estendrà a tot el personal 
subcontractat per l'empresa adjudicatària 
principal.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

En tots els 
contractes

Garantir el compli-
ment de la normativa 
laboral: protecció de 
la subcontractació

L'adjudicatari està obligat a abonar als subcon-
tractista el preu pactat en un termini que no pot 
ser més desfavorable que el que l'Ajuntament es-
tableixi per el pagament al contractista principal.

Preparació 
contracte/Plec 
Administratiu

En tots els 
contractes

Inserció socio-lab-
oral de persones en 
risc d'exclusió social

Aquells licitadors que comptin amb 50 o més 
treballadors, hauran d'acreditar que almenys 
el 2 % de la plantilla està composta per 
persones amb discapacitat, segons estableix 
el Reial Decret Legislatiu 1/2013 pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei general de 
drets de les persones amb discapacitat i 
de la seva inclusió social. Alternativament 
l'empresa licitadora podrà acreditar el seu 
compliment a través de les mesures alter-
natives alternatives previstes al Reial Decret 
364/2005, de 8 d'abril del Ministeri de Treball 
i Afers Socials.

Fase de selecció: 
solvència tècnica

En tots els 
contractes
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Tipus criteri SOCIAL Accions caràcter obligatori Fase contractual Tipus contracte

Promoció de la igualtat 
d'oportunitats entre 
homes i dones

En les Prescripcions tècniques s'hauran d'incor-
porar el principi de no discriminació per raó de 
gènere, evitant a més en tots els casos l'ús del 
llenguatge i imatges sexistes. Aquesta obligació 
serà extensiva a la documentació que presentin 
els licitadors.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Tots els 
contractes

Promoció de la igualtat 
d'oportunitats entre 
homes i dones

A l'inici d'execució del contracte l'empresa 
adjudicatària haurà de presentar un Pla d'igualtat 
entre homes i dones durant l'execució del 
contracte, en els termes que estableix la Llei 
orgànica 3/2007 sobre la igualtat efectiva entre 
homes i dones.

Fase execució En tots els 
contractes 
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Tipus criteri ÈTIC Accions caràcter obligatori Fase contractual Tipus contracte

Lluita contra la 
corrupció

S’inclourà en els Plecs de clàusules administrati-
ves, com a obligació essencial del contracte:

- Els licitadors que concorrin, les empreses 
filials, els contractistes, subcontractistes no 
realitzaran operacions financeres en paradisos 
fiscals, segons la llista de països elaborada 
per les Institucions Europees o avalades per 
aquests o en el seu defecte per l'Estat Espan-
yol, i que siguin considerades delictives, en els 
termes legalment establerts, com a delictes 
de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra 
la hisenda pública. Es presentarà declaració de 
responsable.

- En el supòsit que aquestes empreses tinguin 
relació amb els paradisos fiscals sense incórrer 
en les actuacions il·legals descrites a l'apartat 
anterior, presentaran declaració de responsable, 
els moviments financers i tota la informació 
relativa a aquesta situació

Preparació 
contracte/Plec 
Administratiu

En tots els 
contractes

Lluita contra la 
corrupció

Com a documentació administrativa, l'empresa 
adjudicatària presentarà declaració de responsa-
ble de no haver efectuat donació alguna a partits 
polítics o a les fundacions vinculades a partits 
polítics durant els darrers 2 exercicis

Preparació 
contracte/Plec 
administratiu

Tots els con-
tractes

Promoció drets humans Les prescripcions tècniques es redactaran, 
excepte en casos degudament justificats, de 
manera que es tingui en compte la Convenció de 
Nacions Unides sobre els drets de les persones 
amb diversitat funcional, així com els criteris 
d'accessibilitat universal i de disseny universal 
o disseny per a totes les persones, tal com són 
definits aquests termes en la legislació vigent

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Tots els con-
tractes
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Tipus criteri 
AMBIENTAL

Accions caràcter obligatori Fase contractual Tipus contracte

Utilitzar productes de 
baix consum.

Exclusió de substàn-
cies nocives.

Els productes alimentaris i/o aliments sòlids a 
oferir, han d’ésser produïts de forma ecològica 
tal com estableix el Reglament (CE) 889/2008 
i Reglament CE 834/2007 sobre producció i 
etiquetat de productes ecològics, o normativa que 
els substitueixin

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

-Contractes de 
servei d’alimen-
tació i menjadors 
col·lectius.

Exclusió de substàn-
cies nocives i promoure 
l'eficiència energètica

Els frigorífics i congeladors que s’hagin de fer 
servir no hauran de contenir substàncies que 
esgotin la capa d’ozó, hauran de complir amb el 
sistema d’etiquetatge ENERGY STAR i amb l’Eti-
queta comunitària (classificació A) o equivalent 
sobre consum d’aigua.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contractes de 
servei d’alimen-
tació i menjadors 
col·lectius.

Minimitzar la generació 
de residus

Els aliments i les begudes se serviran amb gots, 
vaixella, coberts, estovalles i tovallons reutilitza-
bles o de materials compostables.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contractes de 
servei d’alimen-
tació i menjadors 
col·lectius.

Minimitzar la generació 
de residus

El paper eixugamans seran fets de material 
reciclat o de fibra verge procedent de cultiu 
de gestió forestal sostenible, d›acord amb els 
requeriments de l’Etiqueta ecològica de la Unió 
Europea o equivalents.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contractes de 
servei d’alimen-
tació i menjadors 
col·lectius.

Minimitzar la generació 
de residus i exclusió de 
substàncies nocives

Les bosses d’escombraries tindran més del 95% 
de plàstic reciclat post consum en compliment de 
la norma UNE-EN 13592:2003.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contractes de 
servei d’alimen-
tació i menjadors 
col·lectius.
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Tipus criteri 
AMBIENTAL

Accions caràcter obligatori Fase contractual Tipus contracte

Utilitzar productes 
de baix consum de 
recursos i materials, i

exclusió de substàn-
cies nocives

S’inlourà en els Plecs tècnics que els productes 
de neteja que s’utilitzin:

 - S’hauran de fer servir baietes de microfibra 
reutilitzables. 

 - No inclouran cap ingredient amb indicacions 
de perill, segons les descrites en la Directiva 
67/548/CEE, la Directiva 1999/45/CE i les seves 
modificacions.

 - El productes de neteja d’us general, i de neteja 
per a cuines, banys i vidres no superaran el 
contingut d’1 g de fòsfor/100gr producte, ni 
contindran biocides classificats com a R50/53 
i R51/53.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contractes 
de Servei de 
neteja d’edificis 
i equipaments 
municipals

Excloure les substàn-
cies nocives

Promoure l’eficiència 
energètica, 

Reduir les emissions 
contaminants, 

Tots els productes han portar l’etiqueta ENERGY 
STAR i l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea 
o equivalents, com a garantia del compliment 
dels criteris del contingut de mercuri en la 
il·luminació de fons dels monitors LCD i nivell de 
potència sonora.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contractes de 
subministrament, 
lloguer o mante-
niment d’equips 
ofimàtics.

Utilitzar productes de 
baix consum.

- El paper d’oficina reciclat, serà fabricat amb un 
100% de fibra de paper recuperat, lliure de clor 
( ECF, o TCF) i garantir el compliment de les 
normes ISO 9706 i DIN 6738.

- El paper d’oficina blanc serà fabricat a base de 
fibra verge de producció legítima o sostenible ( 
FSC o PEFC) i lliure de clor elemental (ECF).

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contracte de 
subministrament 
de paper
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Tipus criteri 
AMBIENTAL

Accions caràcter obligatori Fase contractual Tipus contracte

Promoure l’eficiència 
energètica, les ener-
gies renovables i les 
tecnologies netes, 

Reduir les emissions 
contaminants, 

Totes les modalitats de vehicles han de complir:

- El Reglament (CE) n.º 715/2007 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2007 
quant a les emissions de diòxid de carboni i 
consum combustible.

- El Reglament (UE) núm. 459/2012 de la 
Comissió i el Reglament (UE) núm. 168/2013 
del Parlament europeu i del Consell, quant a 
emissió de gasos.

- Han de tenir capacitat d›utilitzar energia 
renovable.

- Les emissions de soroll seran inferiors a les 
establertes per la Directiva 92/97/CEE.

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Contracte de 
subministrament 
de vehicles 
de turismes, 
vehicles lleugers 
i motocicletes,

Utilitzar productes 
de baix consum de 
recursos i materials.

Reduir les emissions 
contaminants

Minimitzar la generació 
de residus i incentivar 
la seva valorització 
energètica, així com 
l’economia circular.

Les empreses adjudicatàries hauran de complir 
tots els requisits de gestió ambiental que disposa 
l’Ajuntament de Granollers

Preparació 
contracte/Plec 
tècnic

Tots els con-
tractes
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ANNEX III. PROPOSTA D’ACCIONS DE CARÀCTER FACULTATIU
 

Tipus criteri SOCIAL Accions caràcter facultatiu Fase contractual Tipus contractes

Inserció socio-laboral 
de persones en risc 
d'exclusió social

En els contractes que tinguin per objecte la 
prestació o gestió de serveis de caràcter social 
o assistencial, es podrà incloure requisits de 
solvència tècnica específics, com és el cas:

- Experiència de 5 anys en la prestació de serveis 
o en la gestió de centres dedicats a les perso-
nes amb dificultats d'inserció sociolaborals

- Experiència del personal tècnic integrades o no 
en l'empresa, que participaran en l'execució del 
contracte, acreditant la titulació, i experiència 
professional relacionada amb la prestació de 
serveis o en la gestió de centres, dedicats a les 
persones amb dificultats d'inserció sociolabo-
rals, de al menys 6 mesos.

 - En el cas d'empreses dedicades a la reinserció 
sociolaboral, dels col·lectius amb dificultats 
d'inserció, si s'escau, ha d'estar inscrit al 
Registre oficial corresponent

Fase de selecció: 
solvència tècnica

En els contractes 
de serveis i con-
cessió serveis

Inserció socio-laboral 
de persones en risc 
d'exclusió social 

En aquells contractes que el seu objecte faci 
referència al foment de l’ocupació de persones 
amb dificultats particulars d’inserció sociolaboral 
exceptuant aquells contractes amb possibilitat de 
subrogació de personal, es podrà valorar:

- Valoració de la contractació de persones amb 
dificultats d’inserció sociolaboral per sobre d’un 
determinat percentatge.

- Valorar la Subcontractació amb Centre Especials 
de Treball o amb Empreses d’Inserció Sociola-
boral, o amb empreses d’economia social per 
sobre del percentatge estipulat en els plecs 
tècnics

Fase d’adjudica-
ció: 3.1

En tots els 
contractes
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Tipus criteri SOCIAL Accions caràcter facultatiu Fase contractual Tipus contractes

L'estabilitat en 
l'ocupació

Valorar la major estabilitat laboral en la plantilla 
de l'empresa contractista, agafant de base l'esta-
bilitat en la relació laboral estable de la majoria 
de la plantilla, a partir dels darrers 2 anys

Fase d’adjudica-
ció: 3.1

En tots els 
contractes

Inserció socio-laboral 
de persones en risc 
d'exclusió social

En aquells contractes que un cop efectuada la 
ponderació de criteris de valoració es produeix 
un empat en la puntuació atorgada, es podran 
incorporant les següents clàusules:

- Tindran preferència aquelles empreses 
públiques o privades que hagin acreditat, en el 
moment de demostrar la seva solvència tècnica, 
disposar del major percentatge de persones 
treballadores amb discapacitat superior al 2% a 
la seva plantilla.

- Tindran preferència aquelles empreses 
públiques o privades, o aquelles empreses 
dedicades a la promoció i inserció laboral de 
persones en risc d’exclusió social, regulades a 
la Llei 44/2007

Fase d'adjudica-
ció: 3.2

En tots els 
contractes

Estabilitat en l'ocu-
pació

En aquells contractes de serveis que tinguin com 
a destinataris persones físiques, ja sigui públic en 
general o personal de l'Ajuntament, organismes 
autònoms o entitats dels sector públic, es podrà 
valorar:

- Valoració del compromís dels licitadors 
d'adscriure a l'execució del contracte mitjans 
personals o materials que facilitin l'accés al 
servei i la seva adaptació a les persones amb 
diversitat funcional.

Fase d'adjudica-
ció: 3.1

En els contractes 
de serveis i con-
cessió serveis
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Tipus criteri SOCIAL Accions caràcter facultatiu Fase contractual Tipus contractes

Estabilitat en l'ocu-
pació

En aquells contractes que la mà d'obra és una 
part important del contracte, en matèria de 
justificació de baixes temeràries s'incorporarà el 
següent:

- Es desestimaran aquelles ofertes que un 
cop estudiades resultin desproporcionades o 
temeràries, per contemplar els costos laborals 
del personal adscrit al contracte, per sota 
del nivell de retribució salarial total segons 
conveni, pactes laborals d'aplicació

Fase d'adjudica-
ció: 3.3

En els contractes 
de serveis i con-
cessió serveis

Garantir la normativa 
laboral i l'estabilitat en 
l'ocupació

En aquells contractes que la major part del 
preu està destinat al pagament de mà d’obra, 
amb l’existència de Convenis Col·lectius, i per 
contribuir a una millor qualitat del servei:

- Valorar el compromís de que durant l’execució 
del contracte, l’empresa adjudicatària mantindrà 
les condicions laborals i socials dels treballa-
dors en el moment de la presentació de l’oferta, 
d’acord amb les condicions establertes en el 
Conveni d’aplicació

- Valorar el compromís de que durant l’execució 
del contracte, l’empresa adjudicatària aug-
mentarà les condicions laborals i socials dels 
treballadors en el moment de la presentació de 
l’oferta, d’acord amb les condicions establertes 
en el Conveni d’aplicació

- Valorar el compromís de la presentació d'un 
Pla de formació que contribueixi a una major 
qualitat del servei, etc.

Fase d'adjudica-
ció: 3.1

En els contractes 
de serveis i con-
cessió serveis
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Tipus criteri SOCIAL Accions caràcter facultatiu Fase contractual Tipus contractes

Promoció de la igualtat 
d'oportunitats entre 
homes i dones

En aquells contractes que es vulguin desenvo-
lupar polítiques públiques en matèria d'igualtat 
de gènere:

- Valorar les millores sobre els mínims establerts 
de mesures específiques d'igualtat de gènere, 
adoptades en els plecs de prescripcions tèc-
niques.

Fase d'adjudica-
ció: 3.1

En tots els 
contractes

Promoció de la igualtat 
d'oportunitats entre 
homes i dones

En aquells contractes que un cop efectuada la 
ponderació de criteris de valoració es produeix 
un empat en la puntuació atorgada, tindran 
preferència:

- Les empreses que presentin declaració res-
ponsable en la qual manifestin que compleixin 
amb les obligacions exigides per l’article 45 de 
la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes i l’adopció 
de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de 
discriminació laboral entre dones i homes.

Fase d’adjudica-
ció: 3.2

En tots els 
contractes

Inserció socio-laboral 
de persones en risc 
d’exclusió social

Condicions especials d’execució,

- L’empresa haurà de contractar persones amb di-
ficultats particulars d’inserció sociolaboral, per 
sobre d’un determinat percentatge, establert 
en els plecs

- L’empresa haurà de Subcontractar amb 
empreses Especials de Treball, o amb Empreses 
d’Inserció Sociolaboral, o amb empreses 
d’economia social, amb un % del pressupost 
d’adjudicació

- L’empresa haurà de contractar un número de 
persones amb dificultats particulars d'inte-
gració sociolaborals, en els casos de noves 
contractacions, o per cobriment de baixes i 
substitucions.

Fase execució En els contractes 
de serveis i con-
cessió serveis
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Tipus criteri SOCIAL Accions caràcter facultatiu Fase contractual Tipus contractes

Garantir la normativa 
laboral i l'estabilitat en 
l'ocupació

Condicions especials d’execució que seran 
considerades com a obligacions contractuals 
essencials

- Obligació de mantenir la plantilla de 
treballadors i treballadores mínima adscrita a 
l’execució del contracte, d’acord amb els plecs, 
ja sigui a conseqüència de la subrogació de 
treballadors, bé per definició de les condicions 
exigides, sense que es produeixi suspensió o 
extinció dels contractes de treball de la plan-
tilla excepte que sigui a voluntat de persona 
treballadora o acomiadaments disciplinaris.

- L’empresa adjudicatària mantindrà durant 
l’execució del contracte, les condicions laborals 
i socials dels treballadors fixades en el moment 
de la presentació de l’oferta, d’acord amb els 
respectius Convenis,  pactes o contractes 
laborals que siguin d’aplicació. 

- Obligació de no minorar unilateralment, durant 
el període d'execució del contracte, les condi-
cions laborals/socials

Fase execució En els contractes 
de serveis i con-
cessió serveis

Conciliació laboral, 
familiar, i personal

Com a condició especial d'execució, l'empresa 
adjudicatària adoptarà mesures de conciliació 
de caràcter econòmic, o assistencial, del temps 
laboral, familiar, personal del personal adscrit 
al contracte, adaptades a les seves necessitats 
concretes de conciliació

Fase execució En tots els 
contractes 
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Tipus criteri ÈTIC Accions caràcter facultatiu Fase contractual Tipus contractes

Contribuir al comerç 
just

En els contractes de productes de Comerç Just es 
valorarà la procedència del producte, documen-
talment acreditada i justificada.

Fase d'adjudica-
ció: 3.1

Contractes 
subministres

Contribuir al comerç 
just

Un cop efectuada la ponderació de criteris de 
valoració es produeix un empat en la puntuació 
atorgada, tindran preferència:

- Aquelles entitats reconegudes com a Organitza-
ció de Comerç Just.

Fase d'adjudica-
ció: 3.2

En els contractes 
de subministra-
ment

Contribuir al comerç 
Just

Durant l’execució del contracte els productes 
subjectes a Comerç Just haurà de realitzar-se 
obligatòriament amb els paràmetres de comerç 
just, de la Resolució del Parlament Europeu sobre 
Comerç Just i Desenvolupament (A6-0207/2006).

Fase execució Contractes 
subministres

Contribuir al comerç de 
proximitat

En els contractes l'objecte del qual sigui la 
utilització de productes de proximitat, 

- Valoració de la utilització de productes de 
proximitat

Fase d'adjudica-
ció: 3.1

Contractes de 
subministra-
ment i serveis 
de menjadors 
col·lectius
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Tipus criteri 
AMBIENTAL

Accions caràcter facultatiu Fase contractual Tipus contractes

Utilitzar productes 
de baix consum de 
recursos i materials.

Reduir les emissions 
contaminants

Minimitzar la generació 
de residus i incentivar 
la seva valorització 
energètica, així com 
l’economia circular.

Contractes que incloguin en el seu objecte 
accions de foment, gestió, protecció i conservació 
dels aspectes ambientals es pot incloure alguns 
d’aquests criteris,

- Experiència de l’empresa en l’execució d’obres/
serveis executats en el curs dels darrers 
10/5 anys, relacionada en mesures de gestió 
ambiental

 - Indicació del personal tècnic o les unitats 
tècniques, integrades o no a l’empresa, 
relacionades en l’aplicació de mesures de gestió 
ambiental, que es disposi per a l’execució 
de les obres/serveis, així com la maquinària, 
material, instal·lacions i equips que es disposa 
per executar l’obra o servei.

- Declaració de les mesures de gestió ambiental 
que l’empresa utilitzarà per la realització de 
l’obra o servei, entre les quals podrà presentar 
sistema de gestió i/o qualitat ambiental (SGA) 
pels serveis detallats (per exemple, EMAS, ISO  
14001 o equivalent) També podrà presentar cer-
tificat d’Inscripció de l’empresa en el Registre 
sanitari i/o ambientals corresponents. 

Fase de selecció: 
solvència tècnica

Contractes 
d'obres i/o 
serveis
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Tipus criteri 
AMBIENTAL

Accions caràcter facultatiu Fase contractual Tipus contractes

Utilitzar productes 
de baix consum de 
recursos i materials.

Exclusió de substàn-
cies nocives

Minimitzar la generació 
de residus i incentivar 
la seva valorització 
energètica, així com 
l’economia circular.

Es podrà valorar les següent mesures:

- Millora del número de productes alimentaris i/o 
aliments sòlids establert en els Plecs de clàu-
sules tècniques, produïts segons el Reglament 
CE 834/2007 sobre producció i etiquetat dels 
productes ecològics.

- Oferir productes animals produïts amb nivells 
alts de benestar d’acord amb les directrius 
nacionals.

- Percentatge de productes subministrats en en-
vasos secundaris. Contingut de plàstic reciclat 
d’aquests envasos superior al 45%.

- Millora de les màquines de begudes calentes 
amb l’opció de servei amb got i sense got.

- Gots i culleretes que utilitzin les màquines de 
begudes calentes seran 100% compostables.

- Pla de Formació del personal adscrit a aquest 
servei, en matèria de prevenció de residus, ges-
tió i recollida selectiva de residus, i informació 
sobre el producte

Fase d'adjudica-
ció: 3.1

Contractes de 
serveis de men-
jadors col·lectius

Exclusió de substàn-
cies nocives.

Minimitzar la generació 
de residus 

- Es valorarà que sigui fàcil accedir i substituir 
la memòria, disc dur i unitat de CD/DVD, i la 
facilitat de desmuntatge dels equips, amb l’ob-
jectiu de facilitar la reutilització i el reciclatge 
de materials.

- Absència de substàncies perilloses per a la 
salut en peces de plàstic.

Fase d'adjudica-
ció: 3.1

Contractes de 
subministra-
ment d'equips 
d'ofimàtica

Utilitzar productes 
de baix consum de 
recursos i materials.

Es valorarà la qualitat del producte mitjançant la 
presentació d'una mostra de paper

Fase d'adjudica-
ció: 3.1

Contractes de 
subministrament 
de paper
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Tipus criteri 
AMBIENTAL

Accions caràcter facultatiu Fase contractual Tipus contractes

Promoure l'eficiència 
energètica

Reduir emissions 
contaminants

- El 50% de l’electricitat subministrada haurà de 
procedir de fonts d’energia renovable (EFER) o 
de cogeneració d’alt rendiment, tal com es defi-
neix en la Directiva 2009/28/CE i en la Directiva 
2012/27/UE respectivament.

- Es donarà un número de punts addicionals 
proporcional a l’electricitat produïda per coge-
neració d’alt rendiment per damunt del requisit 
mínim de les anteriors Directives. Si aquesta 
cogeneració és a partir de fonts renovables, es 
permetrà el doble còmput de punts addicionals 
en tots els criteris anteriorment especificats. 

Fase d'adjudica-
ció: 3.1

Contractes de 
subministrament 
d’electricitat

Minimitzar la generació 
de residus i incentivar 
la seva valorització 
energètica, així com 
l’economia circular. 

Es podrà incloure les següents condicions en 
l’execució contractual

- Els residus produïts durant la prestació del 
servei es recolliran selectivament en les 
fraccions de paper, vidre, envasos, matèria 
orgànica i rebuig.

- A l’inici de l’execució del contracte, el 
contractista haurà de presentar al Responsable 
del Contracte un pla de formació en matèria 
de prevenció de residus, gestió i recollida 
selectiva de residus, i informació sobre el 
producte (origen, qualitat ecològica i social dels 
productes) a executar per tot el personal, i a 
l’acta de Recepció annexarà el certificat de la 
formació impartida 

- En els contractes de neteja d'edificis, l’empresa 
adjudicatària demostrarà que els ingredients 
de tots els productes utilitzats compleixen les 
condicions de biodegradabilitat indicades al 
Reglament (CE) núm. 648/2004 sobre deter-
gents. I facilitarà, les proves exigides en les 
especificacions tècniques, de tots els productes 
emprats no esmentats en l’oferta inicial.

 Fase execució Contractes de 
servei d'alimen-
tació i menjadors 
col·lectius, i 
serveis de neteja 
d'equipaments 
municipals
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Tipus criteri 
AMBIENTAL

Accions caràcter facultatiu Fase contractual Tipus contractes

Utilitzar productes 
de baix consum de 
recursos i materials

A l’inici de l’execució del contracte es distribui-
ran les instruccions de dosificació de tots els 
productes que s’utilitzin.

S’elaboraran i s’exposaran als edificis instruccions 
de treball sobre la protecció ambiental i sobre les 
normes de salut i seguretat en la prestació del 
servei, de manera que el personal de neteja les 
pugui consultar en qualsevol moment.

Fase execució Contractes de 
serveis de neteja 
d'equipaments 
municipals

Utilitzar productes de 
baix consum 

Excloure les substàn-
cies nocives 

Promoure l’eficiència 
energètica, 

Reduir les emissions 
contaminants. 

Minimitzar la generació 
de residus 

Abans d'executar el contracte, el contractista 
entregarà al Responsable del contracte els 
títols acadèmics i professionals relacionats 
amb l’aplicació de mesures de gestió ambiental, 
corresponents al personal tècnic destinat a 
l’execució de l’obra i/o servei. 

A l'iniciar el contracte, el contractista presentarà 
les instruccions de treball i els procediments per 
ser respectuosos amb el medi ambient durant 
l'execució del contracte

Fase d'execució Contracte de 
Serveis i Obres

Promoure l’eficiència 
energètica

Reduir les emissions 
contaminants

Com a condició especial d’execució del contracte 
es podran utilitzar aquests criteris:

Al final de cada any de contracte, el contractista 
indicarà la quantitat d’electricitat generada a 
partir de fonts renovables o cogeneració d’alt 
rendiment, i aportarà sistemes de garantia 
d’origen o proves equivalents, excepte per aquella 
electricitat que porti una etiqueta ecològica de 
tipus I i amb la definició d’E-FER equiparable a la 
que utilitza la Directiva 2009/28/CE 

Fase execució Contractes de 
subministrament 
d'electricitat
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Tipus criteri 
AMBIENTAL

Accions caràcter facultatiu Fase contractual Tipus contractes

Promoure l'eficiència 
energètica

Reduir les emissions 
contaminants

A l’inici de l’execució del contracte de servei 
o concessions de serveis, o per l’adquisició de 
qualsevol modalitat de vehicles, l’empresa haurà 
de presentar la fitxa tècnica del vehicle que 
indiqui les especificacions relatives a la tecno-
logia i el consum de combustible, les emissions 
de CO

2
 (diòxid de carboni) i partícules sòlides, i 

informació sobre les emissions de soroll. 

Fase execució Contractes de 
subministrament 
de vehicles, 
contractes de 
serveis, conces-
sions de serveis
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Altres modalitats Accions de caràcter facultatiu

CONTRACTES RESERVATS En els procediments d’adjudicació és podran reservar la 
participació de determinats contractes a Centres Especials 
de Treball, a empreses d’Inserció Sociolaboral, i/o empreses 
d’economia social. La reserva es concretarà en l'objecte 
contractual i en les prestacions corresponents i que es 
fixarà anualment en el pressupost municipal.

Contractes de serveis

SUBCONTRACTACIÓ El contractista pot subcontractar amb terceres persones la 
realització parcial del contracte sempre que es compleixin 
els requisits establerts a l'art. 227 del Text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, en aquest cas queda obligat 
al compliment dels requisits i obligacions establerts en l'art. 
228 del mateix text legal.

En aquest sentit l'empresa adjudicatària:

- Ha de garantir que tant ella com les empreses subcontrac-
tades disposen de mitjans adequats i d'infraestructura per 
realitzar l'activitat, i acreditar que el seu personal disposa 
de la formació necessària en matèria de riscos laborals

- En el cas de subcontractació ha de comprovar, amb caràc-
ter previ a l'inici de l'activitat subcontractada, l'afiliació 
i l'alta a la Seguretat Social dels treballadors de les 
empreses amb les qual subcontracti i ho ha de comunicar 
a l'òrgan de contractació.

- Subcontractarà preferentment a CET o empreses d'inserció 
sociolaboral o empreses d'economia social inscrits als co-
rresponents registres en el cas que en el plec de clàusules 
reculli la possibilitat de subcontractació.

- Vetllarà per que l'empresa subcontractada, previ regulació 
en els Plecs de clàusules, afavoreixi la contractació de 
persones que estiguin desocupades i tinguin dificultats 
d'integració en el mercat laboral

Contractes d'obres
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ANNEX IV. DEFINICIÓ DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTAT D’INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL
 
La contractació laboral de persones que estan inscrites en l’oficina de treball 
de la Generalitat com a demandants d’ocupació no ocupades i tenen dificultats 
importants per integrar-se en el mercat de treball ordinari, per tenir la con-
dició personal o social següent, d’acord amb la regulació d’aquests col·lectius 
que realitza la Llei 27/2002, de mesures legislatives per regular les empreses 
d’inserció sociolaboral, i la Ley 44/2007 para la regulación del régimen de las 
empresas de inserción:

a) Persones amb certificat discapacitat física, psíquica o sensorial.

b) Persones amb trastorn mental, que hauran de ser derivades per l’Oficina 
Tècnica Laboral del Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Granollers.

c) Persones perceptores de Renda Mínima d’Inserció, o qualsevol altra presta-
ció de igual o similar naturalesa, així com els membres de la unitat de convi-
vència beneficiaris d’aquestes prestacions.

d) Persones que no poden accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no com-
pleixen els requisits que determini la norma reguladora, o per alguna de les 
causes següents:

 1. Manca de temps mínim exigit de residència o empadronament, o per a la 
constitució de la unitat de convivència perceptora.

 2. Haver esgotat el període màxim de percepció legalment establert.

e) Persones que no poden accedir a la renda mínima d’inserció, però que esti-
guin en situació de risc d’exclusió social, acreditada mitjançant informe dels 
equips bàsics de serveis socials emès amb motiu de l’oportunitat de contrac-
tació laboral per part de l’empresa adjudicatària.

f) Joves majors de setze anys i menors de trenta anys, procedents d’Institu-
cions de Protecció de Menors.

g) Persones con problemes de drogodependència o alcoholisme que es trobin 
en procés de rehabilitació o reinserció social, acreditat mitjançant informe 
dels equips bàsics de serveis socials.



AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

|  34

h) Persones internes de centres penitenciaris la situació penitenciària de les 
quals els hi permeti accedir a una ocupació laboral que no estigui inclosa 
en el àmbit d’aplicació de la relació laboral especial regulada a l’article 1 del 
Real Decreto 782/2001, de 6 de juliol, així com aquelles persones que gau-
deixen de llibertat vigilada i ex internes.

i) Persones menors d’edat que es troben en situació de llibertat vigilada, ex 
internes, i les persones internes incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei Or-
gànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal de los 
menors, la situació dels quals els hi permeti accedir a una ocupació laboral, 
que no estigui inclosa en el àmbit d’aplicació de la relació laboral especial a 
què es refereix l’article 53.4 del Reglament de l’esmentada Llei, aprovat pel 
Real Decreto 1774/2004, de 30 de juliol.

j)  Persones procedents de centres d’allotjament alternatiu autoritzats per la 
Generalitat.

k) Persones procedents de serveis de prevenció i inserció social autoritzats per 
la Generalitat.

l) Persones aturades de llarga durada majors de 45 anys ( més de 12 mesos en 
situació d’atur ).

m) Persones víctimes de violència de gènere, que haurà de ser acreditat mit-
jançant informe dels equips bàsics de serveis socials.

n) Famílies monoparentals o monomarentals que haurà de ser acreditat mit-
jançant informe dels equips bàsics de serveis socials.

o) El col·lectiu LGTBIQ d’acord amb la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a ga-
rantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Aquesta relació de col·lectius no és tancada i s’ aniran incorporant aquells 
col·lectius amb dificultat d’inserció sociolaboral que vagin sorgint en la realitat 
que ens envolta.
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