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Sense impacte pressupostari 

Fets 

1. Entre els serveis que presten les administracions públiques destaquen els anomenats 
serveis d'atenció a les persones, serveis i prestacions que tenen com a finalitat el benestar 
i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, amb una especial atenció cap els 
col · lectius més fràgils i vulnerables. 

2. Els serveis a les persones constitueixen un grup de serveis transversals, molt vinculats al 
context cultural i a l'entorn dels destinataris, que s'adrecen a les persones i que tenen com 
a component principal les persones que els presten, característiques que fan d'aquest 
sector un àmbit que requereix una regulació específica diferent del règim general de 
contractació pública. 

3. La Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre contractació pública, dedica una especial atenció al sector dels serveis socials i 
anàlegs i reconeix la importància i especificitat d'aquests serveis, els quals no presenten un 
interès transnacional ni per raó de la quantia ni pel fet que, com s'ha dit, són serveis molt 
vinculats al context cultural de cada estat. El dret europeu atorga, per tant, una àmplia 
llibertat als estats membres per establir el règim jurídic que considerin més adient a la 
naturalesa i finalitat d'aquests serveis, règim que pot ser tant de naturalesa contractual com 
no contractual. 

4. En conseqüència i d'acord amb a les competències de la Generalitat de Catalunya en la 
matèria, es considera necessari elaborar una llei que desenvolupi les previsions de les 
Directives de contractació pel que fa als serveis d'atenció a les persones, regulant el règim 
específic de contractació pública en l'àmbit dels serveis socials, comunitaris, sanitaris i 
altres serveis a les persones. 

5. En l'informe d'impacte pressupostari de la Direcció General de Contractació Pública de data 
21 de febrer de 2017, es fa constar que les mesures proposades en aquesta llei no tenen 
un impacte pressupostari directe per a les administracions públiques de Catalunya ni per al 
seu sector públic. 

Conclusions 

Aquest centre directiu, des del punt de vista estrictament pressupostari, informa 
favorablement sobre l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones, sens 
perjudici de l'informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 

Barcelona, 1 O de març de 2017 
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