
Mm Generalitat de Catalunya 
~ Departament d 'Afers i Relacions 

Institucionals i Exteriors i Transparència 
Direcció General 
de Contractació Pública 

ACARAMENT D'OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ ENTRE LA NORMATIVA VIGENT I 
L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE CONTRACTES DE SERVEIS A LES PERSONES. 

A continuació s'inclou una taula amb l'acarament de les obligacions d'informació de la 
normativa vigent i les que preveu l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les 
persones (SIG17EXI0055). En aquest cas, ens trobem amb tres nivells d'obligacions 
d'informació: 

Obligacions d'informació que són remissions a la normativa de contractació (cursiva): 
són aquelles obligacions d'informació inherents a qualsevol procediment de contractació 
i que deriven de la normativa comunitària i estatal en matèria de contractació del sector 
públic. 

- Obligacions d'informació que són concrecions d'obligacions genèriques previstes a la 
normativa (referenciades i comparades): són aquelles obligacions d'informació que es 
fonamenten en una previsió genèrica de la normativa vigent i allò que fa la proposta 
normativa és concretar-les i/o desplegar-les. 

- Obligacions d'informació que no deriven directament de la normativa vigent en matèria 
de contractació (negreta): són aquelles obligacions d'informació que s'incorporen amb la 
proposta normativa. 

DIRECTIVA 2014/24/UE, DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 26 
DE FEBRER DE 2014, SOBRE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I PER LA QUAL ES 

DEROGA LA DIRECTIVA 2004/18/CE (O 2014/24/UE) 

REIAL DECRET LEGISLATIU 3/2011 , DE 14 DE NOVEMBRE, PEL QUAL 
S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR 

PÚBLIC (TRLCSP) 

DECRET LLEI 3/2016, DE 31 DE MAIG, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA 
DE CONTRACTACIÓ (Decret llei 3/2016) 

REIAL DECRET 1098/2001, DE 12 D'OCTUBRE, PEL QUAL S'APROVA EL 
REGLAMENT GENERAL DE LA LLEI DE CONTRACTES DE LES 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (RLCAP) 

AVANTPROJECTE DE LLEI DE CONTRACTES DE SERVEIS A LES PERSONES 
(AVL) 

OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ: OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ: 
NORMATIVA VIGENT PROPOSTA NORMATIVA 

OBLIGACIONS D'INFORMAC/0 VINCULADES AMB LA L/CITACIO 
GENERALS 

Població afectada: Empreses licitadores 
1. Aportar declaració responsable o 1. Aportar de forma obligatòria el 
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ll'fR Generalitat de Catalunya 
HJ.ll Departament d'Afers i Relacions 

Institucionals i Exteriors i Transparència 
Direcció Generat 
de Contractació Pública 

formulari normalitzat del Document 
Europeu Únic de Contractació -OEUC-
(art. 59 D 2014/24/UE i art. 4 Decret llei 
3/2016)1 

2. Aportar una proposta tècnica2 (art. 
145 TRLCSP i art. 80 RLCAP) 

3. Aportar una proposta econòmica (art. 
145 TRLCSP i art. 80 RLCAP) 

4. Aportar un projecte si així ho 
considera l'òrgan de contractació (art. 
150.3 TRLCSP)3 

5. Justificar la valoració de l'oferta i que 
se'n precisin les condicions en els 
supòsits d'ofertes amb valors anormals 
o desproporcionats (art. 69 
2014/24/UE i art. 152.3 TRLCSP)4 

D 

6. Fer constar en les proposicions la 
part del contracte que té previst 
subcontractar, 

. , 
arxr com els 

subcontractistes proposats (art. 71.2 O 
2014/24/UE i 227 TRLCSP) 

Document Europeu Unic de Contractació 
-OEUC-, degudament complimentat (art. 
59 D 2014124/CE, art. 4 Decret llei 312016 
iarts.10.1, 11.3i14.1.aAVL) 
2. Aportar una proposta tècnica (art. 145 
TRLCSP, art. 80 RLCAP i arts. 10.1, 11.3 i 
14.1.a AVL) 
3. 'Aportar una proposta econòmica (art. 
145 TRLCSP, art. 80 RLCAP i arts. 10.1, 
11.3 i 14. 1. a A VL) 
4. Aportar una proposta o projecte 
metodològic, si així ho considera l'òrgan 
de contractació (art. 150.3 TRLCSP i 12 
AVL) 
5. Justificar l'adequació dels salaris del 
personal a la prestació objecte del 
contracte, si l'òrgan de contractació 
considera que l'oferta és 
desproporcionada (art. 69 D 2014/24/UE, 
art. 152.3 TRLCSP i 17 AVL)5 

6. Fer constar en la proposició /es 
prestacions que es proposen 
subcontractar i l'empresa o empreses 
subcontractades (art. 71.2 D 2014124/CE, 
art. 227 TRLCSP i art. 22.4 A VL) 

ESPECIFIQUES 
Població afectada: Empreses licitadores de serveis sanitaris 

1. Disposar d'un pla de gestió amb el 
contingut mínim previst en el plec o 
document que regeixi la contractació 
(art. 29.1 AVL) 

Població afectada: Empreses licitadores de serveis socials i comunitaris 

1. Acreditar el compliment dels criteris 1. Acreditar una determinada qualificació o 
de capacitat tècnica i professional que experiència directament vinculada a 
fixin els poders adjudicadors i d'acord l'objecte del contracte respecte de les 
amb els mitjans de prova que es persones adscrites a l'execució del 
determinin (arts. 58 D 2014/24/CE i art. contracte, si ho preveuen els plecs (arts. 

1 L'article 4 del Decret llei 3/2016 disposa que els òrgans de contractació han d'admetre una declaraciÓ responsable que substitueixi l'acreditació 
documental del compliment dels requisits de capacitat i solvència o bé el formulari DEUC en aquells contractes que no estiguin subjectes a 
regulació har_monitzada. Per als contractes subjectes a regulació harmonitzada només es pot admetre com a document substitutori, el formulari 
DEUC. La normativa comunitària prescriu que el DEUC s'ha d'utilitzar en tots aquells procediments de contractació que superen el llindar de la 
UE. Si la normativa interna ho preveu , el DEUC també es pot fer servir sota el llindar. A la proposta normativa s'estableix que als contractes 
subjectes de serveis d'atenció a les persones la presentació d'aquest document sigui obligatòria. 
2 La formulació de propostes (o ofertes) tècniques i econòmiques constitueixen obligacions inherents a qualsevol licitació (artcles 145 i ss 
TRLCSP i 80 i ss RLCAP). 
3 La possibilitat que l'òrgan de contractació demani als licitadors l'aportació d'un projecte es tr9ba prevista a la normativa vigent. L 'AVL preveu 
directament aquesta possibilitat. En conseqüència, es tracta d'una concreció de Ja normativa bàsica. 
4 La justificació del licitador d'una oferta desproporcionada ja es troba prevista a la normativa vigent. L'AVL, per la naturalesa dels contractes que 
regula, allò que fa és precisar un aspecte concret que cal justificar sempre en aquests supòsits. 
5 Aquesta obligació d'informació es considera una concreció de les previsions genèriques recollides a la normativa comunitària i estatal. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència 
Direcció General 
de Contractació Pública 

78 TRLCSP) 58 D 2014/24/CE, art. 78.2 TRLCSP i art. 
33.1 AVL)6 

2. Acreditar requisits específics de 
solvència en els contractes de formació 
ocupacional (art. 58.4 D 2014/24/CE, art. 
78.2 TRLCSP i art. 34 AVLf 
-La inscripció en el Registre de Centres i 
Entitats de Formació del Servei 
d'Ocupació de Cata lunya 
-El certificat de l'organisme corresponent 
en .el qual s'acrediti que l'entitat o empresa 
pot impartir formacions conduents a 
titulacions oficials 
-Que l'activitat del contractista en el sector 
productiu està directament relacionat amb 
l'activitat de formació objecte del contracte 

Població afectada: Empreses licitadores de prestacions accessòries 

1. Acreditar el compliment dels criteris 1. Acreditar requisits específics de 
de capacitat tècnica i professional que solvència en els contractes de prestació 
fixin els poders adjudicadors i d'acord de serveis esportius (arts. 58 D 
amb els mitjans de prova que es 2014/24/CE, art. 78 TRLCSP i art. 37.1 
determinin (arts. 58 D 2014/24/CE i art. AVL)8 

78 TRLCSP) -L'especialització o experiència en 
d'integració social de 
vinculació a la salut 

activitats escolars, 
gent gran o amb 
pública 
2. Acreditar requisits específics en 
contractes reservats en cas que licitin 
cooperatives, societats laborals, 
associacions sense ànim de lucre i 
mutualitats (arts. 77.2.b i 77.2.c D 
2014/24/CE i art. 38.1 AVL)9

: 

-Que els treballadors, usuaris i assalariats 
formen part de l'estructura de direcció o 
de la propietat i que els beneficis es 
reinverteixen a la f inalitat de l'entitat o es 
redistribueixen entre els treballadors o 
associats, quan es vol accedir a una 
licitació de prestacions accessòries 
reservada 

• La possibilitat d'exigir una determinada qualificació o experiència del personal que s'adscriu a l'execució del contracte ja és prevista a l'article 
78.2 TRLCSP. La O 2014/24/CE preveu que el poder adjudicador pugui establir com a requisit que les empreses o entitats acreditin una 
determinada experiència professional i determinar-ne els mitjans de prova necessaris. En aquest cas, la proposta normativa ho manté com una 
potestat del poder adjudicador el qual ho haurà de preveure en cada cas. Aquesta obligació d'informació es pot considerar una obligació 
d'informació que desenvoluparia la normativa comunitària i estatal. 
7 

Veure comentari 6. 
8 

A diferència de la previsió de l'article 33.1 AVL, l'article 37.1 AVL no atorga l'opció al poder adjudicador de decidir si establir o no requisits de 
capacitat tècnica o professional. En aquest cas, s'estaria obligant a qualsevol licitador a acreditar aquesta previsió. Es considera que també 
davant d'una concreció d'una previsió genèrica recollida a la normativa comunitària i bàsica. 
9 

·La O 20·14/24/CE estableix els requisits per accedir a contractes reservats de serveis socials, cu~urals i de salut. La proposta normativa preveu 
requisits específics en funció de la forma jurídica del licitador (cooperatives, societats laborals, associacions sense ànim de lucre i mutualitats). 
D'aquesta manera, s'estarien concretant aspectes de la normativa comunitària. 
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Institucionals i Exteriors i Transparència 
Direcció General 
de Contractació Pública 

OBLIGACIONS D'INFORMAC/0 VINCULADES A L'EXECUCIO DEL 
CONTRACTE 

Població afectada: Empreses adjudicatàries 

4 . Sotmetre's als controls d'execució 
corresponents (art. 136.g TRLCSP)10

. 

Barcelona, 20 de febrer de 2017 

1. Comunicar el nomenament · d'un 
representant que actuï com a únic 
interlocutor amb el responsable del 
contracte escollit per l'Administració 
(.art. 21.2.1 AVL) 
2. Comunicar qualsevol canvi en el 
personal adscrit a l'execució del 
contracte, si ho preveuen els plecs (art. 
33.1 AVL). 
3. Acreditar que el nou personal té com 
a mínim la mateixa experiència i 
titulació que l'anterior, si així ho 
preveuen els plecs (art. 33.1 AVL). 
4. Sotmetre's als controls d'execució 
corresponents -informes periòdics 
d'avaluació i informe final d'execució- (art. 
136.g TRLCSP i art. 23.2 AVL) 

5. Aportar les enquestes de satisfacció 
dels usuaris (art. 136.g TRLCSP i art. 23.2 
AVL). 

6. Aportar els suggeriments , queixes o 
reclamacions dels usuaris (art. 136.g 
TRLCSP i art. 23.2 AVL) 

7. Sotmetre's a 
administratives i tècniques, 
preveu el plec de clàusules 
TRLCSP i art. 23.3 AVL). 

inspeccions 
si així ho 
(art. 136.g 

8. Sotmetre's a auditories de qualitat, si 
així ho preveu e l plec de clàusules (art. 
136.g TRLCSP i art. 23.3 AVL) 

10 
La O 2014/24/CE recull que els estats membres han de supervisar l'execució dels contractes i els hi dóna un ampli marge d'actuació. Èn 

aquest sentit, ens trobaríem davant de les prerrogatives de l'Administració que recull el TRLCSP. La normativa preveu una regulació molt 
genèrica i és cada órgan de contractació qui les concreta a cada plec de clàusules o document contractual. L'AVL allò que fa és concretar 
obligacions d'informació relatives al control d'execució dels contractes adjudicats però, de fet, no en crea de noves atès que la normativa actual ja 
permetia a l'òrgan de contractació d'exigir-les. D'aquesta manera, malgrat que en aquest acarament -apartat de la proposta normativa- es llisten 
de manera separada s'entén que deriven d'una sola obligació d'informació: sotmetre's als controls d 'execució corresponents. 
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