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1. Què son els contractes reservats?

Contractes a la licitació dels quals només es poden presentar:
-

Centres especials d’ocupació d’iniciativa social

-

Empreses d’inserció

Referència normativa:
Article 20 de la Directiva transposat en la disposició addicional 4a de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic
(LCSP)
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2. Qui aprova la reserva de mercat al Consell de Mallorca?

El Ple, mitjançant l’Acord de dia 8 de febrer de 2018 BOIB núm. 24, de 22 de
febrer de 2018 que fixa el percentatge de l’1.1% dels conceptes seleccionats
com a adients per adjudicar pel procediment de reserva i que aprova tres
annexes:

Annex I: conceptes pressupostaris que es poden adjudicar per reserva de
mercat.

Annex II: activitats Vocabulari Comú de Contractes (CPV) que es poden
adjudicar per reserva de mercat.

Annex III: directrius per a l’aplicació de la reserva de mercat al CIM.
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3. Conceptes i activitats que es poden adjudicar per reserva de
mercat

CONCEPTES PRESSUPOSTARIS
21000
21200
21400
21600
21900
22000
22004
22104
22105
22108
22110
22115
22117
22118
22199
22300
22601
22602
22606
22609
22699
22700
22707
22718
22721
22722
22723
22750
22799

Manteniment i conservació d'infraestructures i béns naturals
Manteniment i conservació d'edificis i construccions
Manteniment i conservació material de transport
Manteniment i conservació equips de procés d'informació
Manteniment i conservació d'altre immobilitzat material
Material d'oficina ordinari no inventariable
Copisteria
Subministrament de vestuari
Subministrament de productes alimentaris
Subministrament material clínic fungible
Subministrament productes de neteja i higiene
Subministrament parament i estris de cuina no inventariable
Subministrament productes higiene personal
Subministrament productes llenceria
Altres subministraments
Transports
Atencions protocol·làries
Publicitat i propaganda
Reunions, conferències i cursets
Activitats culturals i esportives
Altres despeses diverses
Treballs realitzats per altri neteja i higiene
Treballs realitzats per altri de manteniment
Altres treballs realitzats per altri recollida residus biosanitaris
Altres treballs realitzats per altri servei organització jornades
Altres treballs realitzats per altri activitats extraescolars
Altres treballs realitzats per altri activitats lleure
Servei de càtering
Altres treballs realitzats per altri altres prestacions
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ACTIVITATS CPV
TIPUS D’ACTIVITAT
Serveis de neteja

Serveis de recollida i reciclatge
Serveis forestals
Serveis de bugaderia
Serveis d’hoteleria i càtering

Serveis de transport
Serveis d’impremta

Serveis socials
Serveis d’emmagatzemat i repartiment
Serveis de treballs administratius

Serveis de gestió i treballs auxiliars
Serveis de correu i publicitat

Serveis de manteniment i reparació

Producció i venda de plantes de temporada, de
compost, de planta i arbust, de mobiliari de jardí
Producció i venda de mobiliari de fusteria
Venda i distribució
Articles per a esdeveniments
Regals i obsequis d’empresa

Serveis de digitalització i catalogació documental
Aigua potable
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CODI CPV
90610000-6, 90611000-3, 77211500-7,
77310000-6, 77311000-3, 77313000-7,
77314000-4, 90917000-8, 77211400-6,
90910000-9, 90911300-9, 90919200-4,
90690000-0
90511300-5, 90511400-6, 90531000-8
77200000-2, 77231000-8, 77231800-6,
77312000-0, 77312100-1, 79930000-2
98311100-7, 98311200-8, 98312100-4,
98314000-7, 98315000-4, 98311000-6
79952000-2, 55130000-0, 79952100-3,
55120000-7, 79950000-8, 55512000-2,
55330000-2, 55400000-4, 55410000-7
601120000-6
79824000-6, 79821000-5, 79820000-8,
79800000-2, 79810000-5, 79823000-9,
79971000-1, 79971200-3, 79971100-2
85320000-8, 85312000-9, 85300000-2,
85310000-5
63100000-0, 63120000-6, 63121100-4
92500000-6, 92510000-9, 92511000-6,
92512000-3, 79500000-9, 98341120-2,
98341130-5, 79511000-9, 92520000-2,
92521000-9, 92521100-0, 72312000-5
45233294-6, 45316000-5, 79993100-2,
79993000-1
79571000-7, 79340000-9, 79341000-6,
64121100-1, 64121200-2, 79520000-5,
79920000-9, 79921000-6
45422000-1, 45420000-7, 50850000-8,
45262500-6, 45262520-2, 50000000-5,
71314100-3, 45330000-9, 45442100-8,
50232200-2, 45262680-1, 45259000-7,
50115000-4
03121100-6, 03451300-9, 39142000-9,
03110000-5
39100000-3, 03419100-1, 37800000-6,
37810000-9
30199000-0, 39000000-2
18530000-3
39516000-2, 39295500-1, 39561140-5,
39200000-4, 39290000-1, 39170000-4,
44111300-4, 39298900-6, 44812400-9
79811000-2, 79995200-7
15981100-9

4. Com es tramita un contracte reservat?

Un contracte reservat es tramita, licita, publica i s’adjudica exactament igual
que qualsevol altra licitació de contracte públic.

Requisit únic: que a l’anunci de licitació es faci referència al fet que és un
contracte reservat i se citi la disposició addicional quarta de la LCSP.

La única diferència entre una licitació no reservada i una reservada és la
limitació del tipus de licitador que s’hi pot presentar.

Expressament, la DA 4a recull que NO s’ha d’exigir garantia
definitiva, llevat de casos excepcionals justificats motivadament a
l’expedient.
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5. Quines entitats poden presentar-se a les licitacions de contractes
reservats?

CENTRES ESPECIALS D’OCUPACIÓ D’INICIATIVA SOCIAL
 Què són? Centres l’objectiu principal dels quals és realitzar una
activitat productiva de béns o de serveis, que participen regularment
en les operacions del mercat, i tenen com a finalitat assegurar
ocupació remunerada per a les persones amb discapacitat; a la
vegada que són un mitjà d’inclusió del major nombre d’aquestes
persones en el règim d’ocupació ordinari.
 Règim jurídic? Text refós de la Llei general de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovada per Reial decret
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
 Què vol dir d’iniciativa social? (disposició final 14ena LCSP)
o Que estiguin promoguts i participats en més d’un 50%, directa o
indirectament, per una o vàries entitats, públiques o privades,
sense afany de lucre o que tinguin reconegut el seu caràcter
social en els Estatuts (associacions, fundacions, corporacions de
dret públic, cooperatives d’iniciativa social o altres entitats
d’economia social.
o Aquells la titularitat dels quals correspongui a societats
mercantils en què la majoria del capital social sigui propietat
d’alguna de les entitats del punt anterior, de forma directa o
indirecta a través del concepte de societat dominant, sempre
que en tots els casos en els seus Estatuts o en un acord social
s’obliguin a la reinversió íntegra dels beneficis per a la creació
d’oportunitats d’ocupació per a persones amb discapacitat.
Text RDL consolidat

(articles 43 a 46)
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EMPRESES D’INSERCIÓ
 Què són? Societats mercantils o societats cooperatives que,
degudament qualificades, realitzen qualsevol activitat econòmica de
producció de béns i serveis, l’objecte social de les quals té com a
finalitat la integració i la formació sociolaboral de persones en
situació d’exclusió social com a trànsit a l’ocupació ordinària.
 Règim jurídic? regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a
la regulació del règim de les empreses d’inserció.
Text Llei consolidat
Decret autonòmic Decret del Govern de les Illes Balears 60/2003, de
13 de juny, que regula la qualificació de les Iniciatives Empresarials
d’Inserció i es crea el Registre d’Iniciatives Empresarials d’Inserció de
les Illes Balears.

La qualificació d’un contracte com a reservat no exclou EN CAP CAS
la necessitat de complir amb els requisits i condicions generals per
presentar-se a les licitacions. Per tant, han de complir TOTS els requisits de
personalitat, capacitat, solvència, classificació i altres habilitacions, si escau.
Què s’ha de tenir en compte si es presenta una UTE?
Que tots els integrants de l’UTE siguin centres especials d’ocupació d’iniciativa
social i/o empreses d’inserció.

Els adjudicataris han de mantenir la condició de centre especial i/o
d’empresa d’inserció durant tota la durada del contracte. No fer-ho és
causa de resolució.
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6. Com s’acredita que són centres especials d’iniciativa social o
empreses d’inserció?

CENTRES ESPECIALS D’OCUPACIÓ D’INICIATIVA SOCIAL
1r. Inscripció al Registre de Centres Especials d’Ocupació de la Conselleria de
Treball, Comerç i Indústria.
2n. Mitjançant les escriptures i/o actes de constitució, per acreditar que
compleixen els requisits per ser considerats d’iniciativa social.

EMPRESES D’INSERCIÓ
Inscripció al Registre d’Iniciatives Empresarials d’Inserció.

9

7. Hi ha límit d’objecte i de quantia per als contractes reservats?

No

 Objecte: No hi ha limitacions per aplicar la reserva de mercat a cap
dels tipus de contractes que regula la Llei 9/2017

es pot utilitzar

qualsevol dels procediments que s’hi indiquen.
 Quantia: qualsevol

Comprovar que hi ha centres especials d’ocupació i
empreses d’inserció que ofereixen els béns i/o els serveis
que es volen contractar i que estan en disposició de i tenen
la capacitat per prestar-los i/o subministrar-los.

Teniu en compte la possibilitat de reservar algun lot dins
d’un contracte gran.
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8. És obligatori fer reserva de mercat?

Sí, atès que la redacció de la disposició addicional quarta és imperativa:
“Mitjançant un acord de l’òrgan competent (...) s’han de
fixar percentatges mínims de reserva del dret de
participar

en

els

procediments

d’adjudicació

de

determinats contractes o de determinats lots...”

Cada administració fixa el percentatge que considera més
assumible en funció de:
les seves necessitats

l’oferta de centres especials i empreses
d’inserció

... no hi ha cap limitació perquè es presentin centres especials i
empreses d’inserció de fora de Mallorca. Determinats serveis i/o
subministraments poden ser suficientment atractius perquè s’hi
presentin entitats no radicades a Mallorca.
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9. Com es fa el seguiment?

10. Es vulnera la lliure competència?

No. El principi bàsic de la lliure competència segueix sent el pilar de la
contractació pública, si bé la reserva de mercat n’és una excepció emparada
per la normativa europea i estatal.
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