Regidoria de Feminismes i LGTBI
Gerència de Recursos

Departament de Transversalitat de Gènere- CIRD
Departament de Feminismes-LGTBi

PROTOCOL per a la incorporació, seguiment i verificació del
compliment de la 3.7. CLÀUSULA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS I
NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES LGTBI en els contractes
públics de l’Ajuntament de Barcelona.
Decret de contractació pública sostenible 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 social.
Condicions d’aplicació:
La Llei catalana 11/2014, de 10 d’octubre, té l’objecte de garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
L’article 21.b).5è. estableix que les empreses han d’adoptar codis de conducta i protocols d’actuació
per assegurar la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones LGTBI.
En l’execució d’un contracte públic es poden donar les condicions en què calgui assegurar
l’aplicació correcta de la Llei 11/2014. En aquest sentit, en els contractes que tinguin una
composició de mà d’obra significativa o tinguin la ciutadania com a destinatària de la prestació es
pot establir com a condició d’execució contractual l’acreditació per part de l’empresa de l’adopció
de codis de conducta o protocols d’actuació per garantir la igualtat d’oportunitats i la nodiscriminació de les persones LGTBI en l’execució del contracte de referència.
Model de clàusula
L’empresa contractista aportarà en el termini màxim de quinze dies posteriors a la data de
formalització del contracte el protocol o pla d’actuació que aplicarà en l’execució
del contracte per garantir la igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI, tant si
és el cas entre el personal que executa el contracte com en les persones destinatàries de la prestació.
Les mesures poden consistir en formació en continguts relacionats amb les discriminacions que poden
patir les persones LGTBI i en el coneixement de la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat
de gènere i l’expressió de gènere.
Si l’empresa justifica la impossibilitat d’entregar en el termini establert el protocol o pla d’actuació, la
persona responsable del contracte podrà atorgar un termini complementari de deu dies.
L’Ajuntament de Barcelona organitzarà sessions divulgatives en les quals es farà, amb totes les
empreses contractistes de l’Ajuntament i de les empreses del Grup Municipal, una reflexió general de la
implantació de les mesures en els contractes públics.
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3.7. IGUALTAT D’OPORTUNITATS I NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES
LGTBI
3.1. Fase de preparació de la licitació:
Si la Unitat Promotora (d’ara endavant UP) necessita assessorament sobre les condicions
d’inclusió de la mesura o sobre la manera de fer-ho, demanarà assessorament al Departament
de Transversalitat de gènere-CIRD (d’ara endavant DTG-CIRD) amb la col·laboració del
Departament de Feminismes-LGTBi (d’ara endavant DF-LGTBi). Quan estigui operativa
l’aplicació informàtica de seguiment de les clàusules socials consignarà aquesta demanda
d’assessorament a través de l’apartat corresponent de l’aplicatiu.
El DTG-CIRD 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.
3.2. Fase d’adjudicació:
En un termini màxim de 10 dies naturals posteriors a la data de formalització del contracte,
l’empresa contractista aportarà una declaració signada conforme aporta i annexa :
a. un Protocol o pla d’actuació que inclogui les mesures necessàries per garantir la
igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones LGTBi...
S’acompanyarà de la documentació següent:


Protocol o pla d’actuació que detalli les mesures per garantir
d’oportunitats i la no-discriminació de les persones LGTBi

la igualtat

Si l’empresa contractista no presenta la documentació sol·licitada o aquesta
incompleix els requeriments comunicarà a la Unitat Promotora el motiu de
l’incompliment. En aquest cas la Unitat Promotora podrà derivar l’empresa al DTGCIRD, amb la col·laboració del DF-LGTBi per tal que rebi assessorament, consignant
aquesta derivació en l’apartat corresponent de l’aplicatiu informàtic, quan aquest
estigui operatiu.
La Unitat Promotora, informarà a l’empresa dels passos a seguir, facilitant-li el contacte i
l’assessorament del DTG-CIRD. La UP consignarà si s’ha produït o no aquesta derivació i, en cas
afirmatiu, s’assegurarà que s’adjunten els documents relacionats, la Fitxa de derivació DTGCIRD, i posteriorment un Informe de recomanacions que emetrà finalment el DTG-CIRD, amb
la col·laboració del DF-LGTBi.

2

Regidoria de Feminismes i LGTBI
Gerència de Recursos

Departament de Transversalitat de Gènere- CIRD
Departament de Feminismes-LGTBi

Rebudes les recomanacions i l’assessorament, l’empresa haurà d’aportar el protocol o pla
d’actuació que ha d’incloure les mesures per garantir la igualtat d’oportunitats i la nodiscriminació de les persones LGTBi.
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.
3.3. Fase prèvia a la finalització del contracte:
Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, l’empresa adjudicatària consignarà si
ha aplicat mesures relacionades amb els àmbits previstos:
-

Campanyes informatives.
Accions formatives.

I adjuntarà un informe de seguiment amb la concreció de quines han estat aquestes mesures.
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