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NOTA EN RELACIÓ AMB L'INFORME D'IMPACTE DE GÈNERE DE L'INSTITUT 
CATALÀ DE LES DONES EN RELACIÓ AMB L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE 
CONTRACTES DE SERVEIS A LES PERSONES 

En data 10 d'abril de 2017, el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència sol·licita a l'Institut Català de les Dones l'informe preceptiu d'impacte de 
gènere en relació amb l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones, de 
conformitat amb el que disposa l'article 36.3.b) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern. 

En data 2 de maig de 2017, l'Institut Català de les Dones emet l'informe d'impacte de gènere 
sol ·licitat. 

En primer lloc, l' informe posa de relleu la bona redacció general de la proposta, des d'una 
vessant formal , si bé recomana una nova revisió del text d'acord amb la "Guia d'usos no 
sexistes de la llengua en els textos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya", 
revisió que s'ha dut a terme, de conformitat amb les recomanacions de l'Institut Català de les 
Dones. 

En segon lloc, respecte del contingut del text articulat, l'Institut Català de les Dones valora 
positivament la inclusió en l'Avantprojecte de dues clàusules de gènere relatives als requ isits 
de solvència (ara 5.3a) i a les condicions especials d'execució (ara art. 20.2.6), i a més 
proposa la modificació de diversos articles de l'Avantprojecte. En relació amb les 
modificacions proposades cal fer diverses consideracions. 

Respecte de la redacció alternativa de l'article 4.2.a) de l'Avantprojecte assenyalar que 
l'article 4.2 defineix les característiques concretes que han d'impregnar la prestació dels 
serveis a les persones en base a la seva especial naturalesa i que aquestes definicions 
venen donades per la pròpia normativa comunitària i que, concretament, pel que fa a la 
qualitat, en aquest context està referint a la qualitat dels serveis prestats. 

Es proposa també un nou apartat 3 a l'article 16 (ara article 15) en el sentit d'afegir un criteri 
de valoració de les ofertes pe·r tal d'exigir a les empreses que en la seva oferta identifiquin 
les possibles desigualtats prèvies que puguin existir entre dones i homes en l'àmbit 
d'intervenció i, en funció d'això, formulin mesures correctores. En relació amb aquesta 
proposta, cal assenyalar que no es considera propi d'una norma amb rang de llei 
l'establiment de criteris tant concrets de valoració de les ofertes per part dels òrgans de 
contractació, corresponent la definició d'aquests, si escau, a un posterior desenvolupament 
reglamentari. 

L'Institut proposa afegir un nou apartat a l'article 20.2 (ara 19.2) per tal de preveure de forma 
expressa en els plecs l'obligació d'establir mecanismes d'avaluació i seguiment per part del 
responsable del contracte que assegurin el compliment de les mesures d'igualtat de gènere 
valorades en l'oferta de contractació. En relació amb aquesta proposta, cal assenyalar que 
aquestes funcions de supervisió per part del responsable del contracte ja estan previstes de 
manera genèrica al propi article 20.2 (ara 19.2). 
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Es proposa afegir una nova lletra d) a l'article 28.1.2 (ara 27.1 .2) per exig ir com a requisit de 
solvència tècnica o professional en els serveis sanitaris, en tot cas, la disposició de 
professionals de la salut que garanteixi que la pràctica clínica doni resposta a les necessitats 
i les expectatives en salut pel que fa al sexe i al gènere. D'acord amb el que s'ha assenyalat 
amb anterioritat, no es considera que sigui propi d'una norma amb rang legal establir amb 
caràcter general l'exigència a tot els licitadors de serveis sanitaris el compliment d'un requ isit 
de solvència tècnica i professional d'aquestes característiques. 

Pel que fa a la darrera proposta de l'Institut Català de les Dones, respecte de la possibilitat 
d'afegir un nou contingut a l'article 33.2 (ara 32.2), s'ha recollit dita proposta i s'ha afegit al 
text definitiu un apartat de contingut similar al que es proposava. Concretament, es preveu 
que es pugui tenir en compte la formació i/o experiència professional en la incorporació de la 
perspectiva de gènere en la intervenció social. 

Per últim, cal assenyalar que per tal de gàrantir la perspectiva de gènere i de les dones, des 
de la Direcció General de Contractació Pública s'ha elaborat l'esborrany de la "Guia per a 
incorporar la perspectiva de gènere en els contractes públics", la qual pretén facilitar als 
òrgans de contractació mecanismes adients per tal d'incorporar aquest aspecte a tota la 
contractació pública de la Generalitat de Catalunya. 

Barcelona, 8 de juny de 2017 

Anna Ci u tat Signat digitalment per 
Anna Ciutat Coronado 

Coronado Data: 2017.06.08 
14:49:55 +02'00' 

Anna Ciutat i Coronada 
Sub-directora general de Seguiment 
i Avaluació de la Contractació Pública 
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