
• • 

• 

e 

··m Generalitat de Catalunya 
Departament d'Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors 
i Transparència 

r---- - - -.... '· ' ----
r· · ·· ... . -; V· :·· r ¡ , j 

' - . , : • .; •. ,. • : : r 1 I ¡ 
1 . ....:· ~ .. _, . ·. _: " · :..!~· ti.L\l 

3 1 AF-: 20 !7 ~r~J 
l ¿ ,., .. ;) \,.:(i;\, . 68&s;j 

. • T .. ~-~ Coo-., ~ .. ... l.- - -· - .. .... .. .... .. ~ .. / . 1 . - .... --· -

Índex de la documentació que forma part de l'expedient SIG17EXI0055 del projecte de 
llei de contractes de serveis a les persones, adoptat en la sessió de Govern de data 29 
d'agost de 2017. 

1.Acord del Govern pel qual es crea un grup de treball per a la redacció d'un avantprojecte 
de llei que reguli els contractes de serveis a les persones, aprovat en la sessió del Govern el 
1 o de maig de 2016 . 
...... .. .... .... .. .. .. ... ...... .. ....... ........ .................. ..... ... ... .. ................... .............. .... .. .. .. ............ ... . Pàg;1 

2. Acord del Govern pel qual s'aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de 
contractes de serveis a les persones, aprovat en la sessió del Govern el 25 d'octubre de 
2016 . 
..... .. .... .. ........ ....... ..... ....... .. ... · .... ... ............. .... ... ... ... ... .. ... ... .... .......................... ... ... ... .......... Pàg.3 

3.Primera versió del text principal de l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les 
persones . 
..... .... .. .. ............. ...... .. .......... .... .. ... ....... ...... ... ... .. .. ..... .. .... ..... ... .. ... ... .. ... ... .. ................. .... .. . Pàg._9 

4.1nforme de valoració de participació a la consulta pública prèvia, signat per la directora 
general de Contractació Pública, amb el vistiplau del secretari general de Transparència i 
Govern Obert, de data 19 de gener de 2017 . 
.. ........... .. ... .. .......... ...................................... ........ .. : . .-............. ................... : ........ .. ..... ... .... Pàg.38 

5.Document d'acarament de les obligacions d'informació de la normativa vigent, elaborat per 
la Direcció General de Contractació Pública, de data 20 de febrer de 2017 . 
... ..... ........ .......... .... .... .... ... ........ .. .......... ... ... ... .... ..... ........... ... ....... ............... .... .... .. .. .... .... . Pàg.40 

6.Document de quantificació de càrregues administratives, elaborat per la Direcció General 
de Contractació Pública, de data 20 de febrer de 2017 . 

.. .... ..... .. .. ..... ..... ........................... ... .... .................................... .. ..... ... ..... .. .. ...... ... ........... .. Pàg.44 

?.Memòria general, signada per la directora general de Contractació Pública, de data 21 de 
febrer de 2017 . 

.... .... ... .. .... ..... ..... ............... .. .... ... ...... ... .. ... ... ...... .. ......... ... .... ...... ....... ..... ... ... ....... ....... .... .. Pàg.51 

8.Memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures· proposades, signada per la directora 
general de Contractació Pública, de data 21 de febrer de 2017 . 

.... ..... .... .... .................. ....... ....... ............. ... .... .......... .............. ........ .. ...... ...... ........ ..... .. .. .. ... Pàg.58 

9.1nforme jurídic preliminar, signat per la responsable d'Assessorament Jurídic de la 
Secretaria General, amb el vistiplau de l'advocada en Cap, de data 10 de març de 2017 . 

.. ....... ......... .. ....... ... ... .... .. ... ..... ..... ... .... ... .... ... .... .... .. ... .......... .... ..... ... ....... .. .. ...... ...... ... .. .... Pàg.68 
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10.1nforme sobre l'impacte pressupostari de la Direcció General de Pressupostos, signat per 
la dir~ctora general de Pressupostos, de data 10 de març de.2017 . 

........... .. , ................... .................................... ... ..... ........... ........... ... .... ..... ...... .. .... .. .. .... .. .. Pàg.96 

11 . Segona versió del text principal de l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les 
persones . 
.... ...... . .. . . .. . .................................................. oo ..... ... . ......... oo ...... oo ................. .. ... . ....... .. ... ... Pàg.97 

12. Certificat del secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 17 de març de 
2017, en què es certifica que el 14 de març queda vist, per a continuar la seva tramitació, 
l'avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones . 
.................. oo ... ... . .......... . .. ..... ....... . ................. . ...... oo ... . ...... . .... .. .. . ...... oo . ... ........ .. .............. Pàg.125 

13.Edicte de 20 de març de 2017, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de 
llei de contractes de serveis a les ·persones, publicat al Diari Oficial de la Generé?litat de 
Catalunya, núm 7338, de data 28 de març de 2017 . 
• • ..... . oo ......... .... ......... ...... ... .. ....... ..... .... . ............. . ............................. oo . ...... . .. .. ................. . Pàg.126 

14. Al ·legacions: 

14.1. Al ·legacions presentades per la Unió de Petjtes i Mitjanes Residències (UPIMIR), de 
data 18 d'abril de 2017 . 
............... oo ...... .. . .... oo ......... ...... oo ..... ... . . .. ..... ...... ..... .. . . . .. . ....... . .. oo .... . . oo ........ ... .... . .... . . oo ..... Pàg.121 

14.2. Al ·legacions presentades per la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de 
Atención a Domicilio (ASADE), de data 19 d'abril de 2017 . 
. ... oo •••••• oo ... ... . ... . ....... ..... ................... oo ...... ........... ...... ..... . ....... . . .... ... . . ..... ... .. . .. : . .. .... . ....... Pàg.134 

14.3. Al ·legacions presentades per l'Associació Catalana d'Empresaris d'Ambulàncies 
(ACEA), de data 19 d'abril de 2017 . 
. ..... . .. .. .. . ........ . .. .............................. ... ........ ..... .......... . . .. oo ...... ... ...... . ...... . .......... ... ........... Pàg.141 

14.4. Al · legacions presentades per l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris 
(ACEDE), de data 19 d'abril de 2017 . 
............. oo .................. .. oo .... oo •• • •• oo.ooooooooooo oo ...... oo ••• oo.oo ..... oo ... oo . ....... oo ..... . .. .. oo . ...... . ............ Pàg.147 

14.5. Al ·legacions presentades per l'Associació Catalana d'Empreses de Restauració 
Col ~ lectiva (ACERCO), de data 20 d'abril de 2017 . 
• 00 ................................... . .... ...... . .... . . : . ... ..... ... . .. 00 .......... .............. .. 00 00 .. , ... 00 ............ . ... . .... Pàg.152 

14.6. Al· legacions presentades per l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), 
de data 20 d'abril de 2017 . 
..... .... :.oo . . .... . oo ....................... oo ......... oo ..... .. ............ ........ ...... .... . ........ ...... ..... . ..... .... ......... Pàg.168 
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14.7. Al· legacions presentades per l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i 
la Cultura (ACE LLEC), de data 20 d'abril de 2017 ......... .. ....... .... ... .. .. .................. ........ Pàg.177 

14.8. Al·legacions presentades per la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de 
Viatgers (FECAV), de data 20 d'abril de 2017 ............. .... ...... .... .. ...... .. .............. ....... .. Pàg.197 

14.9. Al· legacions presentades per la Unió Catalana d'Hospitals (La Unió), de data 20 d'abril 
de 2017 .. .... ... ........... ............ ........... ............ .. ... ... .... ... ........ ...... ...... ..................... .......... Pàg.239 

14.10. Al· legacions presentades per Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC), 
de data 20 d'abril de 2017 ................ .. .......................... .. .. ..... ....... .. ........ .. .................. .. . Pàg.251 

14.11. Al ,. legacions presentades per la ' Confederació Empresarial del Tercer Sed ar Social 
de Catalunya (La Confederació), de data 21 d'abril de 2017 ........ .. .. ............................ Pàg.261 

14.12. Al· legacions presentades per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), de data 
21 d'abril de 2017 .... .... ......... .. ... ................... .................................. ........ .. .... .......... ....... Pàg.309 

14.1 3 . Al· legacions presentades per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), 
de data 21 d'abril de 2017 ...... .............................................. .. .... .. ................................. Pàg.328 

14.14. Al· legacions presentades per Dincat Federació, de data 21 d'abril de 2017 

......................... ." ........ .... ... ... .................... ................. .... .. ......................................... ..... Pàg.336 

15. Quadre de valoració de les al· legacions presentades en el tràmit d'audiència i informació 
pública, elaborat per la Direcció General de Contractació Pública 

.............................. .. ...... ..... .... .. .............................................. ............................... ... .... . Pàg.379 

16. Informe d'impacte de gènere, emès per l'Institut Català de les Dones, de data 2 de maig 
de 2017 

............... .... ............. .......... .......................... .... .. ... .... ................... .. ........................... .. ... Pàg.453 

17. Nota complementària a la memòria general, elaborada per la Direcció General de 
Contractació Pública i signada per la directora general de Contractació Pública, de data 8 de 
juny de 2017 

..... ..................... ...... ... ......... .... .. .. : ...... .. ................................................ .............. ...... ...... Pàg.457 

18. Nota valorativa de les observacions emeses per l'Institut Català de les Dones en 
l'informe d'impacte de gènere, elaborada per la Direcció General de Contractació Pública i 
signada per la sub-directora general de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública, en 
data 8 de juny de 2017 

.... ... .... .. ......... ...... .. ................... .. ... ... ........ ..... ........... ............ ........... .... .. ................... .... . Pàg.458 
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19. Tercera versió del text principal de l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les 
persones . 
......... .. ............ .. ...... ... .. ................. ................ ......... ... ... .. ........ ... ... ... .. ..... ... .... .... .... ... ..... Pàg.460 

20. Certificat del secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 14 de juny de 
2017, en què es certifica que el13 de juny queda vist, prèviament a la sol· licitud d'informe a 
la Comissió de Govern Local de Catalunya i de dictamen al Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones .. 
.... ........ ..... .................. .. .. .............. .. .. ..... ...... .... .. .. ..... ..... ... .... ... .. ...... .. ... .. ... ..... .... ... ... ..... Pàg.493 

21 . Al· legacions presentades per l'Ajuntament de Barcelona, de data 16 de juny de 2017 . 
.... ....... ........ .. .. ............ ....... .- ...... ... ... ... .. .. .. .... ... ....... ......... .. ..... .... .... .. .. .. ........... ...... .. ...... . Pàg.494 

22. Dictamen 10/2017, emès pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya el 3 de 
juliol de 2017 . 
.. ......... .. ..... .... ..... ... ............... ....... ...................... ... ... ... .... .. ... .. .... ... ..... ... ....... .. .... .. ... ..... .. Pàg.502 

23. Informe 8/2017, emès per la Junta Consultiva de Contractació Administrat iva de la 
Generalitat d~ Catalunya el 4 de juliol de 2017 . 
... .......... ..... ...... .... . ~ .... ..... ... .... ...... ....... ... .............. ... ....... ... ... ..... .... _. ........... ..... .... ............ Pàg.512 

24. Nota valorativa de les observacions emeses pel Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya en el Dictamen 10/2017, elaborada per la Direcció General de Contractació 
Pública, signada per la responsable jurídic de .Processos i d'Organització, amb el vistiplau de 
la sub-directora general de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública, de data 7 de 
juliol de 2017 . 
..... .. ...... .. ... ... ......... ... ... ... ... .. .. ... ... .... ... ... ... ......... .. .. .... .. .. .. .... .. ..... ... ... .... ........ ....... ... ....... . Pàg.538 

25. Nota valorativa de les observacions emeses per la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya en l'Informe 8/2017, elaborada per la Direcció 
General de Contractació Pública, signada per la responsable juríd ic de· Processos i 
d'Organització, amb el vistiplau de la sub-directora general de Seguiment i Avaluació de la 
Contractació Pública, de data 7 de juliol de 2017 . 
..... ..... ....... .. ... ... ..... .......................... .. .... ... ... ......... ................ .......... .. ...... .. ........ .... ... .. ... . Pàg.541 

26. Certificat emès per la Comissió de Govern Local. de Catalunya, el 27 de juliol de 2017, 
en què es certifica l'acord de 17 de juliol de 2017 d'informar favorablement sobre 
l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones . 
.... ..... .. .. .. .. .... .... ..... .......... .. ... ....... .. .......................................... .... .... .... ..................... .. ... Pàg.542 

27. Nota justificativa en relació amb la incorporació de modificacions en l'Avantprojecte de 
llei de contractes de serveis a les persones, elaborada per la Direcció General de 
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Contractació Pública, signada per la sub-directora general de Seguiment i Avaluació de la 
Contractació Pública, de data 25 de juliol de 2017 . 

........................... ...................... .. ... ............................................. ................................... Pàg.543 

28. Observacions a l'avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones emeses 
pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la General itat de 
Catalunya, signades per l'advocada en Cap de l'Assessoria Jurídica d'aquest departament, 
de data 26 de juliol de 2017. 

... ................................................................................................................................... Pàg.544 

29. Informe jurídic final, signat per la responsable d'Assessorament Jurídic de la Secretaria 
General i per l'advocada en Cap, de data 27 de juliol de 2017. 

........................................................................... ........ .. ................. .... ......... ... .... ............ Pàg.545 

30. Quarta versió del text principal de l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les 
persones . 
.............. ............................................... : ...................................... ... .. .................... .... ..... Pàg.572 

31 . Certificat del secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 1 d'agost de 
2017, en què es certifica que 1'1 d'agost de 2017 qúeda vist, per tal de ser elevat al Govern, 
l'avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones . 
......................... ............. ... .. .... .................................. .... ....... ...... ...... ....... .' ...................... Pàg.608 
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