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PROTOCOL per a la incorporació, seguiment i verificació del 
compliment de la  CLÀUSULA 03.08. DE CONCILIACIÓ 

CORRESPONSABLE DEL TEMPS LABORAL, FAMILIAR I 
PERSONAL en els contractes públics de l’Ajuntament de 

Barcelona. 
Decret de contractació pública soste nib le de 24 d’abril de 

2017  
 
 

 Procediment d’aplicació  per a  
Unitats promotores i Empreses contractistes 

 
 

Definició de les clàusules dins la  Guia de contractació pública social1. 
 

Condicions d’aplicació: 
 

Es pot establir com a condició d’execució contractual l’adopció per l’empresa contractista de mesures de 
conciliació coresponsable del temps laboral, familiar i personal en relació amb les persones ocupades en 
l’execució del contracte.  
 

Es poden especificar les mesures econòmiques o assistencials que facilitin l’atenció de menors o persones 
dependents; mesures laborals com la reducció de jornada, excedències, llicències o permisos de paternitat o 
maternitat; flexibilització, adaptació o reassignació de serveis i horaris en funció de les necessitats de 
conciliació o altres de similars. 
 

Aquesta consideració social ha de suposar un avantatge per a l’execució del contracte i referir-se a les persones 
intervinents en la seva execució.  
 

Condició especial d’execució d’aplicació obligatòria en tots els contractes que impliquin personal, excepte 
aquells en els què la seva durada (inferior a tres mesos) desaconselli la seva aplicació 
 
Model de clàusula: 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, ha de presentar 
a la persona responsable del contracte el Pla d’igualtat o document que detalli les mesures de foment de la 
conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal que seran d’aplicació a les persones que executin el 
contracte. 

Aquestes mesures poden consistir en la flexibilització, adaptació o racionalització dels horaris, el foment del tele-
treball, la implantació de serveis de cura o assistencials, o la millora dels permisos i excedències que estableix la 
legislació aplicable per facilitar l’atenció a menors o a persones dependents. 

Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar el Pla d’igualtat o document que detalli les mesures de foment de 
la conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal en el termini atorgat, rebrà les indicacions, l’ajut 
i l’assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè aporti la informació de les pràctiques 
requerides. 

L’incompliment d’aportació d’aquest document després de rebre assessorament suposarà la imposició d’una sanció 
econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% del preu, 
podent ser causa d’extinció contractual. 

L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del contracte un 
informe final sobre l’aplicació de les mesures. 

 
1  NOTA IMPORTANT: Aquestes definicions s’han continuat desenvolupant des de la publicació de la 
Guia. La redacció actual correspona a la publicada en el Pla d’objectius de contractació pública 
sostenible 2020. 

 

https://www.google.es/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjM1PTS-ZTUAhWLnRoKHUNqBqYQFggpMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fajuntament.barcelona.cat%2Fcontractaciopublica%2Fpdf%2FGM_2017_14031.pdf&amp;usg=AFQjCNFreaumPRfzNx-9asyV9R_JCMMIXg
https://www.google.es/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjM1PTS-ZTUAhWLnRoKHUNqBqYQFggpMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fajuntament.barcelona.cat%2Fcontractaciopublica%2Fpdf%2FGM_2017_14031.pdf&amp;usg=AFQjCNFreaumPRfzNx-9asyV9R_JCMMIXg
http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/
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3.8. CONCILIACIÓ CORRESPONSABLE DEL TEMPS LABORAL, FAMILIAR I 
PERSONAL 

 
1.1. Fase de preparació de la licitació:  

Si la Unitat Promotora (d’ara endavant UP) necessita assessorament sobre les condicions 
d’inclusió de la mesura, demanarà assessorament a la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques 
del Temps (d’ara endavant DSGT) a través del correu electrònic: transversalitat_genere@bcn.cat . 
Quan estigui operativa l’aplicació informàtica de seguiment de les clàusules socials, consignarà 
aquesta demanda d’assessorament a través de l’apartat corresponent.  

La DSGT respondrà a aquesta demanda en un termini màxim de 5 dies hàbils a partir de la seva 
recepció.  La UP consignarà en l’apartat de l’aplicatiu corresponent, quan estigui operatiu, si ha 
requerit o no d’aquest suport.  

1.2. Fase d’execució del contracte:  
 

En un termini màxim de 10 dies naturals posteriors a la data de formalització del contracte, 
l’empresa contractista aportarà una declaració responsable conforme es compromet a aplicar, 
com a mínim, una de les mesures següents (indicar les que correspongui) per facilitar la 
conciliació corresponsable del les persones implicades en l’execució del contracte: 

 

 

FLEXIBILITAT HORÀRIA 
 Sí No Especificar / comentaris 

Models de flexibilitat horària 
(permanència obligatòria) 

   

Racionalització d’horaris (horaris més 
flexibles) 

   

Bossa d’hores per l’organització del 
nombre d’hores treballades diàries, 
setmanals, mensuals, anuals i multianuals 
de forma consensuada entre empresa i 
organització i/o la persona treballadora. 

   

Calendari de vacances flexible    
Altres    

TELETREBALL 
Aplicable a tota la plantilla    
Parcial (ex. 1 dia a la setmana)    
Segons tasques o categories professionals    
Altres    

MESURES I SERVEIS DE CURA I CORRESPONSABILITAT 
Permisos de maternitat/paternitat per sobre 
de la legislació aplicable  

   

Permisos per tenir cura de persones 
dependents / infants per sobre de la 
legislació aplicable 

   

Serveis de cura (guarderies i sales 
d’alletament al centre de treball, acords 
amb escoles bressol, col·legis, centres de 
dia o residències geriàtriques...) 

   

Assistència sanitària a persones     
Altres    

mailto:transversalitat_genere@bcn.cat
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En cas que les mesures descrites estiguin integrades en un Pla d’Igualtat o altre document 
estratègic, la declaració responsable s’acompanyarà d’aquest document.    

Si l’empresa contractista no presenta la documentació sol·licitada comunicarà a la UP el motiu de 
l’incompliment. En aquest cas, o si la documentació aportada incompleix els requeriments,   la UP 
podrà derivar l’empresa a la DSGT per tal que rebi assessorament, consignant aquesta derivació 
en l’apartat corresponent de l’aplicatiu informàtic, quan aquest estigui operatiu. 

En aquest cas la UP informarà a l’empresa dels passos a seguir, facilitant-li l’adreça de contacte 
trasnversalitat_genere@bcn.cat per tal que sol·liciti l’assessorament de  la DSGT, que respondrà a 
aquesta demanda en un termini màxim de 5 dies hàbils a partir de la seva recepció.  

Rebudes les recomanacions, l’empresa haurà d’aportar el Pla d’igualtat o document que detalli 
les mesures de foment de la conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal que 
seran d’aplicació a les persones que executin el contracte. 

Si persisteix en l’incompliment del requeriment, la UP determinarà i consignarà en l’aplicatiu, 
quan aquest estigui operatiu, l’import de la sanció econòmica aplicada i el percentatge que 
representa sobre el preu del contracte. 

1.3. Fase prèvia a la finalització del contracte:  
 

Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, l’empresa adjudicatària  informarà a la 
UP i adjuntarà un informe de seguiment amb la concreció de quines han estat les mesures 
aplicades. 
 

mailto:trasnversalitat_genere@bcn.cat

