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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2022-258 de 16 de juny, pel qual es fixa 
l'objectiu de contractació amb reserva social per a l'exercici 2022, segons la 
disposició addicional 4ª LCSP.

Decret.

La disposició addicional quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic (LCSP) estableix que, mitjançant acord de l'òrgan competent de les entitats locals, s'ha 

de fixar el percentatge mínim de reserva en els procediments d'adjudicació a favor dels 

Centres Especials de Treball d'iniciativa social i Empreses d'Inserció que compleixin amb els 

requisits establerts en la normativa corresponent.

La LCSP estableix la contractació reservada a favor d'una nova categoria de Centre Especial 

de Treball "d'Iniciativa Social", segons la modificació realitzada mitjançant la seva disposició 

final catorzena, afegint un nou apartat 4 a l'article 43 del text refós de la Llei General de drets 

de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

La Instrucció municipal de regulació de la contractació reservada aprovada pel decret 

2019/146, de 25 d'abril, de la Comissió de Govern fixa els criteris a considerar en relació a les 

entitats que poden ser destinatàries dels contractes reservats, i recull en el seu article 3. 

Objectius anuals de la contractació municipal reservada, el procediment per a la distribució 

orgànica de l'objectiu general anual, així com per a la seva comunicació interna i externa.

El Decret de l'Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d'abril de 2017, sobre contractació pública 

sostenible regula els contractes reservats, però no defineix els imports o els intervals 

d'imports que s'han d'assolir en cada anualitat. Correspon a la Comissió de Contractació 

Pública Sostenible, (decret S1/D/2016-832, de 23 de març, article vuitè) efectuar la proposta 

del percentatge o quantia mínima anual destinada a contractació reservada.

En aplicació d'aquesta normativa, el decret d'Alcaldia S1/D/2021-456 de 23 de juny de 2021 

fixà l'objectiu mínim de contractació amb reserva social en l'exercici 2021 en la quantia 

mínima de 10.500.000 € (deu milions cinc-cents mil euros).

La xifra executada en l'exercici 2021 ha assolit els 11.614.430,15 € (onze milions sis-cents 

catorze mil quatre-cents trenta Euros amb quinze cèntims), sobrepassant l'objectiu mínim 

establert.

Per altra banda, els diferents òrgans de contractació han informat de l'import de contractació 

reservada previst per a 2022. La xifra final agregada configura una previsió d'execució de 

10.910.963,40 € (deu milions nou-cents deu mil nou-cents seixanta-tres euros amb quaranta 

cèntims).
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Per tot això, es proposa fixar l'objectiu de reserva social per a l'any 2022 en un import de 

11.000.000,00 € (onze milions d'euros).

En virtut d'aquestes consideracions i d'acord amb la proposta de la Comissió de Contractació 

Pública Sostenible, formulada en reunió celebrada en data 23 de març de 2022, i amb les 

competències que em són atribuïdes a l'article 13.1.r) de la Carta Municipal de Barcelona, 

aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre,

Disposo,

Primer.- Fixar l'objectiu de contractació amb reserva social per a l'exercici 2022, segons la 

disposició addicional 4ª LCSP, en un import de 11.000.000,00 € (onze milions d'euros).

Segon.- La Gerència municipal fixarà la distribució d'aquesta reserva en les quantitats que 

resultin aplicables a cada un dels departaments. Quan un departament superi la xifra de 

reserva assignada, aquesta diferència podrà computar als efectes del compliment de la xifra 

de reserva global.

Tercer.- La verificació del compliment de la quantia executada de reserva social es portarà a 

terme mitjançant la comunicació per part dels gestors de contractes i pels mitjans que 

s'estableixin a la Comissió de Contractació Pública Sostenible que comptarà amb la 

col·laboració de la Direcció de Coordinació de Contractació Administrativa.

Barcelona, 16 de juny de 2022. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.

27 de juny del 2022 CSV: 0466-d049-cfb5-f532


	GM_2022_23359

