
 

 

Acord de la Mesa del Parlament sobre contractes reservats i declaració de reserva 
   

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de maig de 2016, aprovà 

l'acord sobre contractes reservats i declaracions de reserva, que es transcriu a continuació: 

 

Acord sobre contractes reservats  

i declaració de reserva 
 

 La disposició addicional cinquena del text refós de la Llei de contractes del sector públic, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en la redacció donada per la Llei 

31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria 

d’autoocupació i s’adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’economia 

social, estableix que l’òrgan competent de cada administració pública fixarà percentatges mínims 

de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes o lots 

d’aquests a centres especials d’ocupació i a empreses d’inserció que compleixin amb els requisits 

establerts en aquesta normativa per tenir aquesta consideració, o un percentatge mínim de reserva 

de l’execució d’aquests contractes en el marc de programes d’ocupació protegit, amb la condició 

que almenys el 30% dels empleats dels centres especials d’ocupació, de les empreses d’inserció 

o dels programes siguin treballadors amb discapacitat o en risc d’exclusió social. 

 

 Atesa la voluntat del Parlament de les Illes Balears d’utilitzar la contractació pública i 

l’import que s'hi destina amb finalitats transversals, i aconseguir efectes socials que vagin més 

enllà de la mera prestació d’un servei, l’execució d’una obra o l’adquisició d’un 

subministrament,  la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de maig de 

2016, adopta el següent acord: 

 

1. La Mesa del Parlament reservarà la participació en els procediments d’adjudicació de 

contractes a centres especials d’ocupació, a les empreses d’inserció o a programes d’ocupació 

protegida, quan almenys el 30% dels seus empleats siguin treballadors amb discapacitat o en risc 

d’exclusió social. 

 

2. Podran participar en les licitacions de contractes reservats els centres especials d’ocupació que 

reuneixin els requisits següents: 

• Que estiguin regulats en el 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, i constituïts i registrats de conformitat amb el Reial decret 2273/1985, de 4 

de desembre, pel qual s’aprova el reglament dels centres especials d’ocupació. 

• Que almenys el 30% de la seva plantilla estigui integrada per persones treballadores amb 

discapacitat amb més dificultats d’ocupabilitat, entenent-se com a tals les que preveu 

l’article 6.2 del Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els 

enclavaments laborals com a mesura de foment de l’ocupació de les persones amb 

discapacitat. 
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3. Les empreses d’inserció que poden participar en licitacions de contractes reservats són les 

regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim d’empreses 

d’inserció, i han d’estar inscrites en els registres corresponents d’acord amb la normativa 

d’aplicació. 

 

4. La reserva per a la participació en l’adjudicació de contractes públics o lots d’aquests 

contractes, a entitats que tenguin la qualificació de centres especials d’ocupació, empreses 

d’inserció o programes d’ocupació protegida, s’aplicarà sense cap límit d’objecte contractual, ni 

quantia ni procediment. 

 

 Les prestacions objecte dels contractes reservats estaran compreses dins les finalitats, 

l’objecte o l’àmbit d’activitat dels centres especials d’ocupació o de les empreses d’inserció. 

 

 A l’anunci de licitació dels contractes reservats, si era preceptiu, s’haurà d’esmentar 

aquest Acord, i també la disposició addicional cinquena del text refós de la Llei de contractes del 

sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

 La qualificació com a reservat ha de constar a l’expedient administratiu i esmentar-se en 

l’objecte i el títol del contracte. 

 

5. La Mesa del Parlament haurà de determinar aquells contractes que qualifica com a reservats. 

 

6. Es fixa un percentatge mínim del 3% de reserva del dret a participar en els procediments 

d’adjudicació de determinats contractes o de determinats lots d’aquests als centres especials 

d’ocupació, a les empreses d’inserció i als programes d’ocupació protegida.  

 

 El percentatge d’aquesta reserva es calcularà prenent com a referència el valor estimat 

anual destinat a noves contractacions que corresponguin a prestacions adequades a les activitats 

dels centres especials d’ocupació, les empreses d’inserció i els programes d’ocupació protegida, 

i se n’ha d’informar motivadament en el cas que no s’aconsegueixi assolir la xifra esmentada. 

 

7. Aquest acord entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del 

Parlament de les Illes Balears. 

    

 A la seu del Parlament, 18 de maig de 2016. 

 La presidenta: 

 María Consuelo Huertas i Calatayud. 


