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Informe jurídic final 

Data: 27 de juliol de 2017 

Assumpte: Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones 

1.- Objecte de l'informe 

Es sotmet a informe final d'aquesta Assessoria Jurídica l'Avantprojecte de llei de contractes de 

serveis a les persones (versió de 26 de juliol 2017), de conformitat amb l'article 4 de la Llei 7/1996, 

de S de juliol, d'organització del serveis jurídics de l'Administració de la Genera litat de Catalunya, 

amb l' article 36, apartat tercer, lletra d, de la Llei 13/2008, del S de novembre, de la presidència de 

la Generalitat i del Govern, i amb l'apartat 11.19 de les Directrius sobre contingut de l' expedient i 

procediment d'elaboració de disposicions de caràcter general, aprovades per l' Acord de Govern de 

19 de maig de 2009. 

2.- Conclusions 

S'informa que pot continuar la tramitació de l' avantprojecte de llei de contractes de serveis a les 

persones, d'acord amb el que s'indica en aquest informe. 

3.- Anàlisi jurídica del contingut de l'avantprojecte 

3.1 Objecte de l'avantprojecte 

L'objecte de l' avantprojecte de llei que s'informa és la regulació del règim específic de contract ació 

pública en l'àmbit dels serveis socials, comunitaris, sanitaris i altres serveis a les persones delimitats 

al Capítol V del mateix avantprojecte, en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya, 
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i d'acord amb la Birectiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 

sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE (en endavant, la Directiva 

2014/24) i amb la Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 

2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió (en endavant, la Directiva 2014/23) 

Més precisament, l'avantprojecte de llei té per objecte regular un règim específic de contractació 

pública en l'àmbit dels serveis socials, comunitaris, sanitaris i altres serveis a les persones, per tal de 

posar a disposició dels òrgans de contractació uns mecanismes que permetin adjudicar els contractes 

relatius a aquests tipus de serveis en què es garanteixi la seva qualitat, continuïtat, assequibilitat, 

disponibilitat, accessibilitat i exhaustivitat, respectant, en tot cas, els principis de transparència, 

publicitat, igualtat i no discriminac.ió. 

L'àmbit d'aplicació objectiu de l'avantprojecte de llei són els contractes onerosos del sector públic 

qualificats de serveis i de concessió de serveis, amb independència del seu valor estimat, que tinguin 

per objecte alguna de les prestacions que es defineixen al Capítol V i que estiguin incloses en algun 

dels codis CPV que consten a l'Annex I del mateix avantprojeçte. 

Pel que fa a l'àmbit subjectiu, l'avantprojecte de llei s'aplica a tots els poders adjudicadors de 

Catalunya. 

És important destacar que no són objecte d'aquest avantprojecte de llei la prestació dels serveis 

socials, comunitaris, sanitaris, que es prestin mitjançant formes no contractuals de gestió o 

finançament, com els concerts sanitaris, educatius i socials; ni les gestions delegades entre d'altres, 

que estiguin regulades en normes d'àmbit sectorial, ni els encàrrecs de gestió que es facin amb 

mitjans propis, ni qualsevol altra fórmula de col-laboració entre poders adjudicadors, tal com ho 

determina l'article 3 de l'avantprojecte, que regula l'àmbit d'aplicació objectiu de la norma. 

És la normativa sectorial aplicable -i no aquest avantprojecte-, per tant, la norma que haurà de 

concretar els serveis que s'han de prestar en forma no contractual. En defecte de norma sectorial 

aplicable, aquesta determinació es farà mitjançant ordre del titular del departament competent, en 

el cas que el servei el presti la Generalitat de Catalunya, o acord del ple de l'ens local quan el presta 
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una entitat local. Per tant; ha de ser la normativa sectorial aquella que determini si un servei es 

presta mitjançant una forma no contractual, de tal manera que tots aquells serveis que la normativa 

sectorial consideri que són objecte d'una regulació no contractual, queden exclosos de la Llei, a 

l'empara de la disposició addicional primera. En la mateixa lògica d'aplicació, en absència de 

regulació sectorial, la regulació d'aquest avantprojecte de llei únicament serà d'aplicació a aquells 

serveis que estiguin inclosos en algun dels annexos de l'avantprojecte (annexos que no inclouen tots 

els serveis previstos a les Directives ja que aquestes preveuen un ventall més ampli de serveis) . Així 

doncs, cal concloure que a aquells serveis que, d'una banda, no estan determinats en la normativa 

sectorial com a serveis que es .presten mitjançant una forma no contractual, i, de l'altra, tampoc 

estan inclosos en els annexos de l'avantprojecte de llei, els serà d'aplicació la normativa vigent en 

matèria de contractació. 

En definitiva, l'avantprojecte de llei té per objecte desenvolupar una mesura prevista a la Directiva 

2014/24 i la Directiva 2014/23, consistent en elaborar un règim específic de contractació pública per 

al serveis socials, comunitaris, sanitaris i altres serveis a les persones. 

3.2 Marc competencial i normatiu 

Pel que fa al marc competencial i normatiu, aquest informe jurídic fa una remissió a les 

consideracions jurídiques efectuades a l'informe jurídic preliminar que aquesta Assessoria Jurídica va 

emetre el lO de març de 2017 i que forma part de l'expedient. 

3.3 Procediment d'elaboració i tramitació. 

Iniciació 

D'acord amb l' apartat 11.19 de les Directrius sobre contingut de l'expedient i procediment 

d'elaboració de disposicions de caràcter general, aprovades per l'Acord de Govern de 19 de maig de 

2009, és objecte · d'aquest informe jurídic final comprovar que l'expedient disposa de la 

documentació prevista a l'article 36 de la Llei 13/2008, de S de novembre, de la presidència de la 

Generalitat i del Govern, ja que es tracta d'un avantprojectes de llei; i verificar que s'han complert 
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els tràmits d'informació pública i audiència als interessats que · siguin procedents, que s'han 

sol ·licitat els informes preceptius. 

En aquest sentit, cal remetre' s i donar per reproduït allò que recull l' informe preliminar de data 10 de 

març de 2017 i que consta a l'expedient. 

El contingut preceptiu, en aquell moment, era ajustat a dret, si bé es van formular un segu it de 

consideracions pel que fa a la memòria g~neral i a la memòria d'avaluació d' impacte. Així, la 

memòria general ha estat completada mitjançant una nota complementària de 8 de juny de 2017, 

signada per la directora general de Contractació Pública, arran de les observacions formulades en 

l'informe jurídic preliminar de 10 de març de 2017, relatives, d'una banda, al fet que aquesta 

memòria general podia haver contingut tots els tràmits duts a terme durant la realització de la 

consulta pública prèvia i, de l'altra, al fet de la conveniència que inclogués una valoració ~obre la 

pertinença o no d'obrir el tràmit participatiu inicial abans de l'audiència i informació pública. En 

aquest sentit, si bé la incorporació de la nota complementària a l'expedient aporta les explicacions 

suficients, es recorda la doctrina de la Comissió Jurídica Assessora, entre d'altres, dictàmens 

224/2016 i 241/2016, segons la qual ha de ser la memòria general on s'incorpori la valoració de les 

raons que han portat a obrir o no un tràmit determinat i, a tal efecte, la Comissió Jurídica exigeix que 

s'actualitzi la memòria que consta a l'expedient. 

Audiència interdepartamental 

Del 24 de gener fins al 14 de març de 2017, l'avantprojecte de llei s'incorpora al Sistema 

d'Informació, Gestió i Tramitació dels Documents del Govern (SIGOV), per dur a terme el tràmit 

d'audiència interdepartamental, tràmit en què l'avantprojecte de llei es posa en coneixement dels 

diferents departaments perquè aquests puguin formular les observacions que considerin pertinents. 

Aquest tràmit finalitza amb la presentació de l'avantprojecte de llei a la sessió de l Consell Tè'cnic de 

14 de març de 2017 (ap. 11), data en què la iniciativa queda vista per tal de continuar la seva 

tramitació. Així ho acredita el certificat de 17 de març de 2017, emès pel secretari del Govern de la 

Generalitat de Catalunya. 
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Arran de les observacions del tràmit de la consulta interdepartamental de l'informe jurídic 

preliminar, s'elabora una nova versió- la segona- de l'avantprojecte de llei. 

Tràmits d'audiència i d'informació pública 

Pel que fa als tràmits d'audiència i informació pública, l'article 36, apartat quatre, de la Llei 13/2008, 

del S de novembre, preveu que el departament encarregat de l' elaboració d'un avantprojecte de llei 

el pot sotmetre a informació pública o a audiència de les entitats que t inguin encomanada per llei la 

defensa d'interessos que es podrien veure afectats per l'entrada en vigor de la llei, i que el termini 

d' informació o d'audiència no pot ésser inferior a quinze dies. 

Per edicte de 28 de març de 2017, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 

7338, es sot.met a informació pública l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones 

durant un termini de quinze dies hàbils. 

L'avantprojecte de llei· també es notifica, per audiència, a trenta entitats. 

Dins del període d'informació i audiència pública presenten al·legacions les entitats següents: 

El18 d'abril de 2017, Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR); 

El 19 d'abril de 2017, Asociacion Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio 

(ASADE); Associació Catalana d'Empresaris d'Ambulàncies (ACEA); Associació Catalana 

d' Executius, Directius i Empresaris (ACEDE); 

El 20 d'abril de 2017, Associació Catalana d' Empreses de Restaur~ció Col·lectiva (ACERCO); 

Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA); Associació Catalana d'Empreses de 

Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC); Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de 

Viatgers (FECAV); La Unió Catalana d' Hospitals (La Unió); M icro, Petita i Mitjana Empresa de 

Catalunya (PIMEC); 

El 21 d'abril de 2017, Confederació Empresarial del Terce r Sector Social de Catalunya (La 

Confederació); Federació de Municipis de Catalunya; Associació Catalana de M unicipis; 

DINCAT Federació. 
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Consta a l'expedient un certificat, de 17 de maig de 2017, emès per la directora genera l de 

Contractació Pública, en què es certifica els tràm its duts a terme en els tràmit s d'audiència i 

informació pública. 

Fora de termini, presenten al· legacions, entre d'altres, l'Oficina Antifrau de Catalunya i l'Ajuntament 

de Barcelona. 

Valoració de les al·legacions 

D'acord amb l'article 36, apartat 3, lletra e) de la Llei 13/2008, del S de novembre, un cop efectuats 

els tràmits d'audiència i d'informació pública, la unitat competent ha d 'elaborar una memòria en què 

constin les consultes formulades, les al·legacions presentades, les raons que han dut a est imar-les o 

desestimar-les i la incidència de les consultes i les al·legacions en la redacció f inal de l'avantproj ecte 

de llei. 

Hi ha incorporats a l'expedient el quadre de valoració de les al ·legacions presentades, en què hi ha 

establert el resum de totes les al· legacions presentades i la valoració respecte a cada una d'elles. 

Si bé fora de termini, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat diferents informes de valoració de 

l'avantprojecte de llei. De les observacions formulades, en destaca la referida a l'àmbit competencial 

propi d·e l'Ajuntament de Barcelona i les particularitats del seu règim especial, conformat, entre 

d'altres, per la Carta Municipal de Barcelona. L'Ajuntament considera que ha de poder recórrer 

lliurement a la forma de prestació del servei que millor s'adeqüi a les seves necessitats en allò que 

afecta a la gestió dels seus serveis i competències. Aquesta Assessoria considera que aquesta 

observació de l'Ajuntament queda coberta per la regulació de l'article 3.2 i la Disposició Addicional 

Primera de l'avantprojecte de llei, precisament perquè ja es preveu que quedin exclosos de l'àmbit 

d'aplicació de la llei aquells serveis que l'òrgan competent decideix prestar en un règim diferent al 

contractual. Dit això, no es veu cap inconvenient per acceptar la inclusió d'una nova disposició 

addicional en els termes proposats per l'Ajuntament, sempre que, de forma expressa, s'indiqués que 

la decisió en cada cas de quina és la millor forma de gestió dels seus serveis, s'ha de fer d'acord amb 

el que estableix l'article 3.2 d'aquest avantprojecte de llei. 
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També s'incorpora a l'exp.edient la sol·licitud d' informe a l'Institut Català de les Dones, de 10 d'abril 

de 2017, i l'informe d'impacte de gènere, de 2 de maig de 2017, emès per l'Institut Català de les 

Dones. Aquest informe és favorable, si bé amb algunes recomanacions. 

En relació amb aquest informe, consta a l'expedient una nota de 8 de juny de 2017, de la sub

directora general de Seguiment i Avaluació de la Contractació Públ ica, en què es valoren les 

recomanacions efectuades. De les cinc recomanacions, es preveu en l'avantprojecte de llei, en 

l'article 32.3, que es pugui t enir en compte la formació i/o experiència professional en la incorporació 

de la perspectiva de gènere en la intervenció social. 

Informe del Consell Tècnic 

Arran de les al·legacions acceptades en el tràmit d'informació pública i audiència, així com les 

recomanacions formulades per l' Institut Català de les Dones, s'elabora una nova versió - la tercera

de l'avantprojecte de llei. 

Det 29 de maig fins al 13 de juny de 2017, l'avantprojecte de llei s' incorpora, de nou, al Sistema 

d'Informació, Gestió i Tramitació dels Documents del Govern (SIGOV). L'avantprojecte de llei es 

presenta a la sessió del Consell Tècnic de 13 de juny de 2017 (ap. 111. A), data en què la iniciativa 

queda vista, prèviament a la sol·licitud d'informe a la Comissió de Govern Local de Catalunya i de 

dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Així ho acredita el certificat de 14 de 

juny de 2017, emès pel secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Durant aquest període, determinats departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 

fan algunes observacions: el Departament de Salut; el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies; i el Departament de Justícia. 
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Informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya 

L'article 4, apartat primer, lletra a), del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la 

Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, disposa que serà 

preceptiu l'informe de la Junta Consultiva pel que fa als projectes de disposicions de caràcter general 

de la Ge~eralitat de Cata lunya en matèria de contractació administrativa, amb caràcter previ al 

dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, si escau. 

El 7 de juny de 2017, mitjançant ofici de la directora general de contractació pública, es sol· licita 

informe a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 

, 

El 4 de juliol de 2017, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 

Catalunya informa favorablement l'avantprojecte de llei, en l'informe 8/2017. 

Les recomanacions i les observacions efectuades en l'info rme són valorades per la Direcció General 

de Contractació Pública mitjançant nota de 7 de juliol de 2017. En aquest sentit, s' accepten quasi 

totes les recomanacions i observacions i es modifica el redactat de la llei en el sentit proposat. 

Destaquen dues observacions: l'observació a l'article 8 (actualment l'article 9), relatiu al preu, en què 

la Junta Consultiva de ·Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya es planteja la 

conveniència de valorar la incidència en l'àmbit tributari de la previsió relativa a la inclusió, com a 

part de la contraprestació del contractista, de les aportacions dels usuaris tals com les taxes, 

l'observació a l'article 34 (actualment article 35). 

En relació amb aquestes dues observacions, aquesta Assessoria Jurídica considera convenient 

destacar que, actualment, existeix una jurisprudència oscil·lant re lativa a la naturalesa tarifària o 

tributària del preu que la ciutadania paga per la recepció de determinats serveis públics (cas més 

destacat, el d'abastament d'aigua per part dels municipis, amb les sentències del Tribunal Suprem de 

28 de setembre de 2015 i 23 de novembre de 2015). Mentre no es disposi d'una jurisprudència 

pacífica, la redacció proposada en l'avantprojecte de llei serveix per contempla r totes les opcions 
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possibles. Per contra, cas que la jurisprudència s'acabi decantant per una opció dete rminada, podrà 

succeir que la redacció de l'avantprojecte quedi desfasada. A banda, el fet que el contractista -com a 

subjecte privat- es pugui remunerar a través d'una taxa (que és un tribut), comporta confusió 

respecte a la figura del subjecte passiu (aquell obligat a pagar el t ribut davant de l'administració 

tributària competent) ja que acabarien coincidint en una mateixa persona la figura de subjecte passiu 

i la de beneficiari de la taxa . Per aquestes raons, aquesta Assessoria considera que una millor opció 

és aquella proposada per la Junta Consultiva de Contractació. 

Així mateix, aquesta Assessoria considera convenient acla rir que la secció tercera del capítol V, 

intitulada contractació de prestacions accessòries, regula un seguit de supòsits contractuals que per 

sí mateixos tenen entitat pròpia i, per tant, poden ser objecte d'una licitació pública independent. 

Ara bé, es decideix que formin part de l'àmbit d'aplicació objectiu d'aquest avantprojecte de llei 

únicament perquè, si bé afecten persones, aquesta afectació ho és pel fet que són serveis connexos i 

vinculats als se rveis definit s a l'articulat de l'avantprojecte de lle i. Per tant, aquestes prestacions no 

s'han de confondre amb la possibilitat que s'atorga al subcontractista de subcontractar únicament les 

parts accessòries de l'objecte contractual adjudicat. Per evitar confusions, fora bo cercar una 

terminologia més apropiada i, en aquest sentit, es proposa que- la secció tercera es denomini 

prestacions connexes, en lloc d'accessòries. 

Informe de la Comissió de Govern local de Catalunya 

De conformitat amb allò establert a l'article 193, apartat primer, lletra a, de l Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislat iu 2/2003, de 28 d'abril, 

l'avantprojecte de llei ha de ser tramès a la Comissió de Govern local de Catalunya, atès que afecta 

el règim jurídic local. 

Mitjançant è-valisa de 14 de juny de 2017 del secretari general del Departament, es sol·licita que 

l'avantprojecte de llei sigui inclòs a l'ordre del dia de la sessió que la Comissió de Govern Local de 

Catalunya ha de realitzar el 26 de juny de 2017. 
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La Comissió de Govern Local de Catalunya, en sessió de 17 de juliol de 2017, acorda informar 

favorablement l'avantprojecte de llei per tal que segueixi la seva tramitació f ins a la seva aprovació, 

si escau. 

D'acord amb el certificat emès per la secretària de la Comissió de Govern Local, l'acord s'adopta amb 

el vot a favor dels vuit ·representants de l' Adm!nistració de la Generalitat de Catalunya i dels cinc 

representants de l'Associació Catalana de Municipis i amb l'abstenció dels dos representants de la 

Federació de Municipis de Catalunya. 

Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 

D'acord amb l'article 2, apartat primer, lletra a, de la Llei 7/2005, de 8 de juny, correspon al Consell 

de Treball Econòmic i Social de Catalunya emetre dictamen amb caràcter preceptiu, no vinculant i 

previ a la tramitació corresponent sobre els avantprojectes de llei que regulen matèries 

socioeconòmiques, laborals i d'ocupació, de competència de la General itat, amb l'excepció de 

l'avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat. 

Mitjançant ofici de 14 de juny de 2017 del titular del Departament, es sol ·licita el dictamen 

corresponent al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, el qual es emès en la sessió 

extraordinària del3 de juliol de 2017. 

En aquest dictamen, es fan diverses recomanacions i també s'emet un vot particular de la 

Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

Les recomanacions del dictamen i el vot particular han estat valorats per la Direcció General de 

Contractació Pública mitjançant la nota de 7 de juliol de 2017. 

Respecte a les recomanacions, i pel que fa a les de caràcter general, el Consell de Treball, Econòmic i 

Social de Catalunya entén, en primer lloc, que com que el Ple del Consell de Direcció del SOC no s'ha 

pronunciat respecte a l'avantprojecte, els serveis d'ocupació han de disposar de la seva pròpia 

regulació. D'acord amb la nota de 7 de juliol de 2017 de la Direcció General de Contractació, cal 

Via Laietana, 14 
08003 Barcelona 
Tel. 93 402 46 oo 
Fax 93 567 61 92 

10 

( 

( 

í 
( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( . 

i,_, 

1... 

l 

t.. 
(. 

1.. 



( 

l 

( 

( 

(. 

( 

( 

( 

( 

( 

l 
(. 

(. 

l 
l 

l 
l 

l 

Mfl1 Gen.e¡~litp;t o e Catalu~YR.; ... '!l , :, . ···: . 

WJI Departq(T}Brïlt,d'~f~r;~! R,elaçions ;' 
Institucionals i EXtèriors i'Transparència 
Sec~~C!r{p : Gc¡m~ral , ·; ~.~i!' ¡ 
Assessoria Jurídica 
1 ... • • y ·.• 

• • ••• • .. •• • .. .... . ... o 

destacar que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del qual depèn el SOC, han format 

part del grup de treball que ha elaborat l'avantprojecte. 

En tot cas, cal destacar que en la reunió del Consell de Direcció del SOC de 22 de juny de 2017 es va 

poder informar als membres d'aquest consell sobre l'existència d'aquest avantprojecte de llei, ja que 

estava penjat al Portal de Govern Obert i de la Transparència . 

En segon lloc, proposa suprimir de l'articulat de l'avantprojecte de llei "conveni col·lectiu majoritari", 

en ésser una expressió legalment inexistent. S'accepta la recomanació i es suprimeix aquesta 

expressió. 

I la tercera recomanació de caràcter general, relativa a l'IVA, en tant que determinades entitats, en 

determinades activitats, no poden deduir-se l'IVA, es valorada per la Direcció General de 

Contractació Pública entenent que aquesta qüestió no pot ésser objecte d'aquesta llei. 

Pel que fa a les recomanacions a l'articulat, la majoria d'elles s'han acceptat o, en cas contrari, han 

estat degudament valorades per la Direcció General de Contractació Pública. 

Dictamen de Ja Comissió Jurídica Assessora 

Pel que fa al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, tal com ja es va fer constar en l'informe 

preliminar de 10 de març de 2017, no és preceptiu, d'acord amb l'a rticle 9, apartat primer, lletra a, 

de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. 

Previsions de Ja llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern 

Al llarg de la tramitació de l'avantprojecte de llei, s'han observat les previsions de la Llei 19/2014, del 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Ca l recordar, en aquest 

punt, que l'article 10, apartat primer, en el marc de la transparència en les decisions i actuacions de 

rellevància jurídica, estableix que l'Administració ha de fer pública, d' una banda, els procediments 
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normatius en curs d'elaboració, amb la indicació-de l'estat de tramitació en què es troben i, d'altra 

banda, les memòries i les documents justificatius de la tramitació dels projectes o avantprojectes 

normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i valoració dels documents originats pels 

procediments d'informació pública i participació ciutadana i per la intervenció dels grups d' interès, si 

escau. Aquesta informació ha d'incloure els documents que, d'acord amb la normativa aplicable, han 

d'ésser sotmesos a un període d'informació pública durant la tramitació i, també, el contingut 

íntegre dels textos dels avantprojectes de llei i dels projectes de reglament. 

Des de l'inici del procediment i al llarg de la seva tramitació, s'han fet públics els documents indicats 

mitjançant el Portal de la Transparència i, també, les seus electròniques i llocs web dels subjectes 

obligats. 

Es recorda que, seguint el que disposa la Comissió Jurídica Assessora en nombrosos dictàmens (entre 

tots, el 151/2017}, la informació del portal de la transparència ha de romandre a disposició de la 

ciutadania un cop· aprovada la norma. 

Canvis posteriors a la recepció dels informes preceptius 

Un cop informat l'avanprojecte de llei pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, per la 

.Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i per la Comissió de 

Govern Local de Catalunya, la Direcció General de Contractació Pública ha fet arribar a aquesta 

Assessoria Jurídica un nou text amb diferents canvis a l'articulat. Juntament amb aquest nou text, 

s'adjunta nota justificativa dels canvis incorporats signada per la sub-directora general de Seguiment 

i Avaluació de la Contractació Pública, de data 25 de juliol. 

L'anàlisi d'aquests canvis permet entendre que responen a una millor comprensió del text i, per tant, 

no es veu cap inconvenient en la seva incorporació en aquesta fase de tramitació de la disposició , 

Tanmateix, malgrat valorar positivament els canvis proposats, no es poden acceptar els canvis 

relatius a l'article 16.1 i a l'article 26.1, ja que impliquen una modif~cació de la norma prou important 

de tal manera que, a parer d'aquesta Assessoria Jurídica, els tres organismes citats (Consell de Treba ll 

Econòmic i Social de Catalunya, Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
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Catalunya i Comissió de Govern Local de Catalunya) els haurien d'haver valorat en el ~oment 

d'emetre informe. Com no ha estat així, no s'incorporen, per tant, els canvis referents als articles 

16.1 i 26.1 . 

. Consideració del Govern i tramesa al Parlament 

Després d'aquest informe jurídic final, de conformitat amb l'article 8, apartat primer, lletra a), del 

Reglament del Consell Tècnic, aprovat pel ~ecret 413/2011, de 13 de desembre, el Consell Tècnic ha 

d'examinar i deliberar sobre els avantprojectes de llei, amb caràcter previ a la seva aprovació per 

part del Govern com a projecte de llei. 

Per acabar, d'acord amb l' article 36, apartat cinquè, de la Llei 13/20p8, del 5 de novembre, co rrespon 

a la persona titular del departament que ha elaborat un avantprojecte de llei sotmetre'! a la 

consideració del Govern, el qual pot decidir dur a terme nous tràmits abans d'aprovar-lo com a 

projecte de llei, i d'acord amb l'article 36, apartat sisè, de la mateixa norma, un cop aprovat el 

projecte de llei, el Govern ha de trametre'! al Parlament, acompanyat amb tota la documentació 

annexa. A tal efecte, caldrà disposar d'un expedient degudament indexat i fo liat, amb els documents 

datats i signats pels òrgans competents. 

3.4. Contingut de l'Avantprojecte de Llei 

L'apartat 11.19 de les Directrius sobre contingut de l'expedient i procediment d'elaboració de 

disposicions de caràcter general, aprovades per l'Acord de Govern de 19 de maig de 2009, estableix, 

també, com a objecte d'aquest inform e jurídic final, avaluar l'adequació de la proposta al marc 

normatiu vigent i a les directrius de tècnica normativa. 

Durant la tramitació de l'avantprojecte de llei, s'han elaborat quatre versions d'aquesta iniciativa: la 

primera, després de la real ització de la memòria preliminar i la consulta pública prèvia, essent 

aquesta la que acompanya la memòria general i la memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures 

proposades; la segona, la versió que s'elabora després de la consu lta interdepartamental i de 

l'informe jurídic preliminar; la tercera, la versió que s'elabora després dels tràmits d'informació 
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pública i audiència i de l'informe de l'Institut Català de les Dones; i, finalment, la quarta, la versió 

que s'elabora després dels informes de la Comissió de Govern Local, del dictamen del Consell de 

Treball, Econòmic i Social de Catalunya i de l' informe preceptiu de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa a l'estructura i el contingut de l'avantprojecte de llei, aquest consta d'un preàmbul, de 

trenta-vuit articles, distribuïts en sis capítols, una disposició transitòria, una disposició derogatòria, 

quatre disposicions fina ls i tres annexos. 

3.4.1 El preàmbul 

El Preàmbul de l'avantprojecte de llei fa referència als motius que justifiquen aquesta iniciativa 

legislativa. . 

En la tercera versió de l'avantprojecte de llei, aquest ha estat modificat arran de les al·legacions 

efectuades per entitats diverses durant el tràmit d'audiència. 

Es recorda la necessitat de donar compliment a la previsió de l'article 129.1 de la LRJSP i, en 

conseqüència, justificar al preàmbul de la norma la seva adequació als principis de bona regulació. 

Aquesta valoració ha de ser expressa i específica, si bé pot ser succinta. A tal efecte, s'han efectuat 

els canvis corresponents en el text del preàmbul de la norma. 

3.4.2 Capítol/ 

El Capítol I porta per títol "Objecte i finalitats", i abasta els articles 1 a 3. En ells, es regula 

l'establiment d'un règim especffic de contractació pública, en el marc de les competències de la 

Generalitat de Catalunya, en l' àmbit dels serveis d'atenció a les persones, com són els serveis ·socials, 

comunitaris, sanitaris i d'altres, que estan vinculats, en tot cas, a l'atenció directa de les persones. Els 

serveis en qüestió es troben delimitats en el mateix avantprojecte de llei. 
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Arran de l'acceptació d'una observació del Consell Econòmic, de Treball i Social de Catalunya, emesa 

en el dictamen de 3 de juliol de 2017, i de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 

Generalitat de Catalunya, emesa en l'informe de 4 de juliol de 2017, es completa aquest article amb 

la finalitat de l'avantprojecte de llei, això és, proveir uns serveis de qualitat a la ciutadania. 

Així mateix, també fruit de l'acceptació de determinades al·legacions efectuades en el tràmit 

d'audiència, els articles esmentats es modifiquen a la tercera versió de l'avantprojecte de llei 

respecte a .la seva primera versió. 

Cal destacar la regulació que l'avantprojecte de llei fa respecte el seu àmbit d'aplicació subjectiu ja 

que, finalment, es preveu l'aplicació de l'avantprojecte a tots els poders adjudicadors de Catalunya, 

expressió aquesta que és més conforme amb la terminologia utilitzada per les · directives 

comunitàries i que permet encabir qualsevol prestador de serveis públics a les persones, amb 

independència de la seva forma jurídica (cas, per exemple, de les societats mercantils amb ca.pital 

públic de les administracions locals). 

Es defineix que s'entén per contracte onerós, d'acord amb la doctrina establerta pel Tribunal de 

Justícia de la Comunitat Europea, definició que coincideix amb l' establerta en el Projecte de llei de 

contractes del sector públic, i, en aquest sentit, és aquell en què el contractista obté algun tipus de 

benefici econòmic, ja sigui de forma directa o indirecta. 

Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació de l'avantprojecte de llei la prestació d'aquest tipus de serveis 

en règim de gestió directa o bé mitjançant formes no contractuals de gestió o finançament com el 

concert, la gestió delegada o d'altres formes regulades en normes d'àmbit sectorial i que estiguin 

sotmeses a condicions econòmiques fixades per l'administració, com les tarifes màximes i mínimes o 

mòduls, així com els encàrrecs de gestió que es facin amb mitjans propis i qualsevol altra fórmu la de 

cooperació horitzontal entre poders adjudicadors en els termes de les directives comunitàries; en els 

termes que s'han exposat en l'apartat 3.1 d'aquest informe. 

També es clarifica el règim jurídic aplicable per aquells contractes que s'hagin de prestar en forma no 

contractual. 
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Amb el títoi"Disposicions generals", el Capítol li abasta els articles 4 a 8. 

l'article 4 regula els principis pels quals es regeix 'la contractació prevista en l'avantprojecte de llei. 

Aquests . inclouen els principis generals de la contractació pública, quins són els principis de 

transparència, publicitat, igua ltat i no discriminació; els principis que estableix la normativa sectorial 

en matèria de salut, serveis socials o d'àmbit sectorial que correspongui; i els principis estab lerts a les 

dues directives comunitàries de contractació, ja citades, com són els principis de qualitat, continuïtat, 
. ' 

accessibilitat, assequibilitat, disponibilitat i exhaustivitat en la prestació dels serveis, el concepte dels 

quals últims defineix el mateix avantprojecte de llei. 

l'article S i l'article 6 regulen els requisits de solvència i la seva acreditació, respectivament. Pe l que 

fa a l'article S, aquest ha estat modificat en relació amb la versió primera de l'avantproj ecte de llei, 

conseqüència de l'acceptació de les al -legacions formulades en el tràmit d'audiència. 

Pel que fa a la solvència econòmica i financera, amb caràcter general, s'estable ix el mateix paràmetre 

que l'article 58 de la Directiva 2014/24 estableix com a criteri de selecció, aquest és, l'exigència que 

el volum de negoci mínim anual exigit als operadors econòmics no excedeixi ~el doble del valor 

estimat del contracte o del lot pel qual es licita. S'ha completat l'article en el sent it que els requisits 

de solvència han d'estar vinculats i sèr proporcionals a l'objecte del contracte. 

D'altra banda, l'avantprojecte de llei ha establert un paràmetre més específic per a la contractació 

dels serveis qualificats com a principals a la secció primera i segona del Capítol V, consistent en un 

volum anual de negoci específic relacionat amb l'objecte del contracte igual o superior al 60%, en 

relació amb el total de la facturació del darrers tres anys. Si bé s'ha modificat la redacció d'aquest 

apartat de l'article respecte a la primera versió de l'avantprojecte de llei, ca l ressaltar de nou, tal com 

ja es va fer costar en l'informe jurídic preliminar de 10 de març de 2017, que aquesta previsió també 

recull el que l'article 58 citat de la Directiva 2014/ 24 preveu respecte a la solvència econòmica i 

financera: els poders adjudicadors poden exigir, en particular, que els operadors econòmics tinguin 

determinat volum de negoci anual mínim en l'àmbit en què es refereixi el contracte. 
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Respecte a l'acreditació de la solvència, establerta a l'article 6, es reitera l'exposat en l' informe jurídic 

preliminar de 10 de març de 2017, en què es va assenyalar la voluntat palesa en la regulació d'aquest 

avantprojecte de llei de disminuir les càrregues administratives i de simplificar els tràmits en la 

participació en la contractació pública d'aquest tipus de serveis. D'entrada, no totes les persones 

licitadores hauran d'acreditar els requisits de solvència, sinó únicament la persona proposada com a 

adjudicatària. Aquesta previsió està en consonància amb el previst a la Directiva 2014/24, que 

considera un obstacle a la participació de les persones licitadores, sobretot de les petites i mitjanes 

empreses, l'obligació de presentar un nombre substancial de certificats o altres documents 

relacionats amb els criteris d'exclusió i de selecció . La limitació d'aquests requisits beneficia tant a IE!!s 

persones licitadores com als poders adjudicadors. 

L'article 7, titulat "Responsabilitat social dels licitadors", s'introdueix arran d'una recomanació del 

Consell Econòmic, de Treball i Social de Catalunya, emesa en el dictamen de 3 de juliol de 2017, el 

qual considera que el contingut de l'article 5.3 de l'avantprojecte de llei passi a formar part d'un altre 

article, ja que entén que no és un requisit de solvència. Mitjançant aquest nou art icle, s'incorporen 

també les recomanacions del vot particular del dictamen. En aquest article es regulen els aspectes 

que cal valorar en relació amb la responsabilitat social de les persones treballadores. 

L'article 8 i l'article 9, respecte a la primera versió de l'avantprojecte de llei, han sofert modificacions 

mínimes. 

Respecte a l'article 8, que preveu el càlcul del pressupost base de licitació, cal destacar, tal com ja es 

va fer en l'informe jurídic preliminar de 10 de març de 20178, que, si bé aquest càlcul és important, 

més important és el càlcul del valor estimat del contracte, en tant que les directives comun itàries 

citades, la Directiva 2014/24 i la Directiva 2014/23, en preveuen la seva regulació. De nou, es 

recomana valorar si caldria regular també el mètode de càlcul del valor estimat de les contractacions 

objecte d'aquest avantprojecte de llei. Destacar, també, que aquesta previsió t roba el seu 

antecedent en l'article 159, apartat 2.3, de la Llei 5/2017 de 28 de març, de mesures f iscals, 

administratives, financeres i del sector públic i de creació i regu lació dels impostos sobre grans 

establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 

begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 
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L'article 9 regula el preu del contracte. Es fa una doble distinció. D'una banda, pel que fa als 

contractes de prestació de serve.is de tracte successiu, es pot establir un sistema de variació de preu 

per objectius en funció del compliment de determinats nivells de qualitat. Aquesta previsió està 

prevista a l'article 87.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 

decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre {TRLCSP), així com tam bé a l'article 102, apartat 6, de 

l'avantprojecte de . llei de contractes del sector públic. D'altra banda, pel que fa als contractes 

qualificats com de serveis, es fa referència a què es poden incloure com a pa~t de la contraprestació 

del contractista les aportacions dels usuaris en forma de tarifa, taxa o preu públic, que podrà 

percebre directament el contractista. En ~quest punt, cal fer una remissió a la ja exposada observació 

de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 

3.4.4 Capítol/li 

El Capítol lli, titulat "Selecció del contractista", comprèn els articles 10 a 19. 

L'article 10, titulat "Selecció del contractista" estableix com a procediments ordinaris de selecció de 

l'empresa contractista els disposats en el mateix capítol; prohil;leix la licitació d'aquest tipus de 

contractes mitjançant la subhasta; i prohibeix tenir com a criteri únic de valoració el preu. Es 

completa l'article, respect'e a la primera versió de l'avantprojecte de llei, establint la necessitat de 

justificació a l'expedient de la selecció per altres procediments. 

Es suprimeix, pel que fa a la primera versió, la possibilitat d'utilitzar tècniques de contractació com 

l'acord marc i el sistema dinàmic de contractació. 

l'article 11 estableix el procediment de selecció. En la línia prevista en l'article 6 de l'avantprojecte 

de llei, sobre la limitació de les càrregues administratives a les persones licitadores i la simplificació 

del procediment de contractació, i d'acord amb una observació de la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa, aquest article disposa la declaració del compliment dels requisits de 

capacitat i solvència i que no es troben en cap situació d'exclusió mitjançant el Document Europeu 

Únic de Contractació (DEUC). Aquest article s'adequa a l'article 59 de la Directiva 2014/24, el qual 

preveu l'acceptació per part dels poders adjudicadors, en el moment de la presentació de les 
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proposicions de les persones interessades, d'aquest document, consistent en una declaració 

actualitzada, en substitució dels certificats expedits per les autoritats públiques o per terceres 

persones que confirmen que les persones licitadores compleixen determinades condicions. 

l'article 12, modificat en el seu apartat 4 respecte a la primera versió de l' avantprojecte de llei- a 

efectes de clarificació-, regula la selecció prèvia de les persones licitadores. Aquest article incorpora 

la possibilitat de portar a terme una selecció prèvia de les persones licitadores en base al nivell 

d'expertesa, qualificació, experiència o responsabilitat social manifestat en el DEUC. Aquesta selecció 

prèvia ha de venir requerida per l'afectació a les persones vulnerables o per l'especialització o 

experiència determinada per raó de la seva complexitat. Cal, però, que prèviament s'hagi justificat en 

l'expedient. Es tracta, en definitiva, d'una concreció del procediment restringit, regulat a l'article 162 

i següents del TRLCSP. 

S'ha suprimit de l'avantprojecte de llei, respecte a la primera versió, la regul.ació de la proposta o 

projecte metodològic que s'establia a l'article 12. Aquesta supressió és conseqüència de l'acceptació 

tant de l'observació que es va fer en l'informe jurídic preliminar de 10 de març de 2017 com de les 

al·legacions formulades per diverses entitats en el tràmit d'audiència. En aquest sentit, en l' informe 

jurídic preliminar ja es va manifestar que el fet que fos possible seguir amb la tramitació de l 

procediment, malgrat les empreses licitadores no aconseguissin una determinada puntuació 

prèviament fixada, podria vulnerar el principi de qualitat del servei. 

l ' article 13 regula la publicitat de les licitacions i fa una remissió a l'Annex 111 i a l'Annex IV pel que fa 

al seu. contingut. I l'article 14 regula l'accés a la licitació, és a dir, la documentació que s'ha de 

presentar per participar i el termini mínim de finalització de la seva presentació, article que s'ha 

modificat respecte a la primera versió de l'avantprojecte de llei, a efectes de la seva clarificació. 

l ' article 15 estableix la mesa de contractació. Pel que fa a la seva composició, aquesta article fa 

referència que n'han de formar part, com a mínim, els membres que estableix la legislació vigent, a 

part d'altres persones expertes en la matèria. Aquest article també ha estat modificat respecte a la 

primera versió de l'avantprojecte de llei, fruit de les al·legacions formulades i acceptades en el tràmit 

d'audiència i de les observacions de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 
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L'article 16 regula les normes que s'han de complir per establir els criteris de valoració de les 

proposicions. L'article descriu les normes pel que fa al criteri preu, d'una banda, i pel que fa a la resta 

de criteris, d'altra banda. Seran els plecs o documents que regeixen la contractació els que 

concretaran la forma com es valoraran cada un d'ells. 

S'ha clarificat que les valoracions han d'atorgar la puntuació més alta a la millor proposta, tant 

tècnica com econòmica, de manera que es consideri millor oferta la que tingui la millor relació entre 

el preu ofert i la proposta tècnica més avantatjosa, d'acord amb les fórmules que aprovi el 

departament competent en matèria de contractació pública o l'òrgan competent de l' entitat local. 

Aquest article respecta l'establert en l'article 67 per la Directiva 2014/24. 

Arran 'd'una recomanació del Consell Econòmic, de Treball i Social de Catalunya s'ha modificat el tant 

per cent de la valoració del preu, això és, del SO% que es preveia al 40%. 

I, també, s'ha introduït respecte a la versió primera de l'avantprojecte de llei, la possibilitat d'oferir 

millores en l'oferta, que s' hauran de definir en els plecs, així com els criteris de valoració d'aquestes. 

Les millores han d'estar sempre vinculades directament a l'objecte del contracte i no es poden 

admetre millores que consisteixin en hores de servei sense cost o similars. 

Les proposicions desproporcionades es troben regulades a l'article 17 de l'avantprojecte de llei. 

Aquest article s'adequa al que estableix l'article 69 de la Directiva 2014/24. 

L'article 18 estableix la tramitació. Disposa aquest article que en tot allò no contradictori amb 

l'avantprojecte i d'acord amb els apartats del mateix article, en la tramitació del procediment s'haurà 

d'aplicar les normes de gestió eficient que regula l'article 8 del Decret-l lei 3/2016, de 31 de maig, de 

mesures urgents en matèria de contractació pública. L'avantprojecte potencia la tramitació 

electrònica; estableix la manera com s' han d'obrir les proposicions; i estableix normes respecte a 

l'informe de valoració de les proposicions tècniques. 
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Per acabar aquest capítol, l'article 19 regula la publicitat de l'adjudicació. S'ha modificat el títol de 

l'article i el seu contingut arran d'una observació de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa i, en aquest sentit, tant l'adjudicació com la formalització del contracte s'han de 

publicar a la plataforma de serve is de contractació pública de Cata lunya i, en el seu cas, per valor 

estimat del contracte, en els diaris oficials corresponents. A més, amb independència del seu valor 

estimat, s'ha de notificar a totes les persones licitadores. Aquesta regulació és conforme amb allò 

que disposa l'article 75 de la Directiva 2014/24 i en dóna complimen~ . 

3.4.5 Capítol IV 

El Capítol IV, titulat I/Execució dels contractes" abasta els articles 20 a 26. 

l'article 2~ estableix la persona responsable del contracte. L'article fixa les funcions del responsable 

del contracte, d'acord amb el que disposa l' article 52 del TRLCSP. Com a novetat, es preveu: a) la 

possibilitat que la persona responsable del contracte, en cas que sigui funcionari, t ingui la cond ició 

d'autoritat; b) la persona responsable del contracte pot ser-ho una persona f ísica, però, també, una 

comissió de seguiment; e) l' assistència pel que fa a la persona responsable del contracte en els 

municipis que ho requereixin; d) la subscripció del responsable del contracte del Codi de principis i 

conductes recomanables en la contractació pública i les declaracions de béns i/o interessos que 

reglamentàriament s'estableixin. 

Les condicions d'execució es defineixen a l'article 21. Es possibilita la inclusió de condiCions especia ls 

d'execució en els contractes objecte de l'avantprojecte de llei, establint -ne, de manera obligatòria, 

determinades condicions. Totes elles conforme amb l'article 18 de la Directiva 2014/ 24, article que 

estableix que els estats membres han de prendre mesures pertinents per garant ir que, en l'execució . 

dels contractes públics, les persones contractistes compleixin obligacions aplicables en matèria 

mediambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, el dret nacional, els conven is 

col ·lectius o per les disposi,cions de Dret internacional me9iambiental, social i laboral. 

En destaca la condició relativa a l'exigència al contractista de la subrogació de tot o part de l pe rsonal 

que estigui executant el contracte. En aquest sentit, cal recordar que hi ha resolucio ns dels t ribunals 

administratius de recursos contractuals que consideren que no és possible establir en els plecs 
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l' obligació de subrogació del personal, si aquesta previsió no existeix ja en el conveni col·lectiu 

d'aplicació . Entenen que l'Administració es col·locaria en la posició d'empresari però sense la 

capacitat de negociació que li correspon a aquest darrer (en destaca, com a més recent, la resolució 

del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals 405/2017, de S de maig). Ara bé, atesa la 

previsió de l'article 18 de la Directiva 2014/24 i sempre que es mot ivi en el plec la raó objectiva que 

justifica aquesta previsió, cal entendre que l'avantprojecte de llei dona cobertura legal suficient 

perquè aq1,.1esta previsió consti en él plec corresponent. A la pràctica, caldrà completar aquesta 

regulació amb allò que disposa la mesura 1.2 de l'article 159 de la Llei 5/2017, citada. 

Entre aquestes condicions, són molt importants les condicions d' execució en matèria d'accessibilitat, 

per donar compliment a la normativa d'accessibil itat, tal com es desprèn de l'observació formulada 

pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En aquest sentit, aquesta Assessoria Jurídica 

considera molt important completar l'apartat 2 d'aquest article, d'acord amb l'observació del 

departament esmentat, i introduir les mesures de control del compliment i manteniment dels 

elements d'accessibilitat d'acord amb la normativa vigent i la que esdevingu i reglamentàriament 

exigible. En aquest sentit, s'ha modificat el text. 

l ' article 22 regula la subcontractació . En coherència amb l'objecte de l'avantprojecte de llei, es 

permet únicament la subcontractació de les parts ac.cessòries. També es regula, en determinats casos 

i amb determinades condicions, la possibilitat d'exigir la subcontractació de determinades 

prestacions accessòries a empreses especialitzades, conseqüència de l'acceptació d'una al ·legació en 

el tràmit d'audiència, i d'acord amb els termes exposats en l'apartat 3 .3 d'aquest informe. 

l'article 23 preveu el control d'execució del contracte, els mecanismes del qual s'establiran en els 

plecs o en el document contractual. Entre alguns dels mecanismes, important és la condició 

d'autoritat del responsable del contracte. 

També es preveu, en l'article 24, els incompliments de contracte vinculats a la qualitat de la 

prestació o al tracte amb les persones usuàries, que hauran de constar en els plecs o en el document 

que regeix la contractació. Aquest article ha sofert modificacions respecte a la primera versió de 
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l' avantprojecte de llei, conseqüència de l'acceptació de les al·legació en el tràmit d'audiència i de ·les 

observacions de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa . 

l'article 25 estableix una causa específica de resolució, a més de fer una remissió a les causes de 

resolució establertes a la legislació vigent. Aquesta és els reiterats resultats negatius en les enquestes 

o auditories de satisfacció del usuaris. Atès que el concepte reiterats resultats negatius, és un 

concepte jurídic indeterminat, i que, per t ant, segurament, hauran de ser els plecs o el document que 

regeix la contractació els que defineixin aquest concepte, és important que aquesta previsió ja estigui 

a la Llei per disposar de la cobertura legal suficient. 

L'article 26 canvia de títol, fruit de l'acceptació d' una al·legació en el tràmit d'audiència. Aquest 

article, titulat continuïtat del servei, regula la continuïtat del servei en cas que es produeixi un fet que 

impedeixi o dificulti la prestació del servei. 

3.4.6 Capítol V 

El Capítol V, sobre les disposicions especials, compren els articles 27 a 37, distribuïts en la secció l i!, 

la contractació dels serveis sanita ris -articles 27 a 30-; la secció 2!!, la contractació dels serveis socials 

i comunitaris - articles 31 a 34-; i la secció 3!!, la contractació de les prestacions accessòries - articles 

34 a 37-. 

L'article 27 detalla la llista dels serveis sanitaris compresos a l'avantprojecte de llei. l les qualifica com 

a prestacions principals. Aquest article ha estat modificat respecte a la primera versió de 

l'avantprojecte de llei, conseqüència del tràmit d'audiència . 

L'article 28 estableix els requisits específ ics de solvència en els contract es de serveis sanitaris, tots 

ells d'acord amb l'establert en l' article 58 de la Directiva 2014/24. 

L'article 29 regula els criteris específics de valoració en els contractes de serveis sanita ris. Aquests 

criteris s'adeqüen a l'article 67 de la Directiva 2014/24, en tant que valoren, en gran mesura, la 
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qualitat, la garantia de continuïtat, accessibilitat, assequibilitat, disponibilitat i exhaustivitat dels 

serveis. 

L'article 30 regula les condicions d'execució en els contractes de serveis sanitaris, definint les 

mateixes. 

L'article 31 defineix els serveis d'ocupació compresos a l'avantprojecte de llei. També les qualifica 

com a prestacions principals, article que ha sofert alguna variació tenint en compte l'acceptació de 

les al· legacions formulades en el tràmit d'audiència. 

L'article 32 estableix les condicions d'execució i criteris de valoració en relació amb l'accessibilitat 

dels serveis; l'article 33, les condicions d'execució i criteris de valoració en relació amb la qualitat 

dels serveis. 

En relació amb els criteris de valoració, la regulació es considera jurídicament correcta ja que, tal com 

ja es va fer constar en l'informe jurídic prelimmar de 10 de març de 2017, la Directiva 2014/24/UE, en 

el seu considerant 94, preveu que els poders adjudicadors podran util itzar com a criteri d'adjudicació 

l'organització, la qualificació i l'experiència del persona l encarregat d'executar el contracte "sempre 

que la qualitat del personal utilitzat sigui pertinent pel nivell de rendiment del contracte" . Es podrà 

optar, per tant, a aquesta opció, tal com estableix l'article 67.2 lletra b) d'aquesta directiva, "en cas 

que la qualitat del personal utilitzat pugui afectar de manera significativa a l'execució del contracte" 

i, en conseqüència, al valor econòmic de l'oferta. Precisament, ha estat la jurisprudència del TJUE 

que n'ha confirmat la seva possibilitat. Aquest tribunal, en coherència amb l'estab lert en la Directiva 

2014/24/UE, en la Sentència de 26 de març de 2015, assumpte C 601/13 Ambisig, ha previst la 

possibilitat d'establir com a criteris d'adjudicació la qÚalificació i l'experiència del personal 

encarregat d'executar el contracte en el cas que la qualitat d'aquest pugui afectar de manera 

significativa la seva execució, circumstància que es dóna en els contractes de 'serveis de caràcter 

intel-lectual. 

L'article 34 estableix els requisits específics de capacitat i solvència tècnica en els contractes de 

formació per a l'ocupació. 
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El fet d'haver canviat el títol de l'article per a introduir el terme capacitat es considera ajustat a 

l'ordenament aplicable atès que la inscripció en el Registre de Centres i Entitats de Formació del 

Servei d'Ocupació de Catalunya més que un requisit de solvència pròpiament dit, és una habilitació 

per a exercir l'activitat professional. En la mateixa línia, la certificació de l'organisme que acrediti que 

la persona licitadora pot impartir formacions conduents a titulacions oficials, correspon a una forma 

d'acreditar el compliment de les normes de garantia de qualitat. 

l'article 35 estableix les prestacions accessòries que cal que es regeixen per l'avantprojecte de llei, 

les quals depenent dels serveis sanitaris i socials i comunitaris regu lats per aquesta llei, són tals com 

les serveis de restauració, cafeteria, menjador, d'allotjament accessoris, de reinserció, els esportius 

no federats i complementaris a activitats escolars i altres . 

l'article 36 regula els contractes de restauració i allotjament com a prestacions accessòries; l'article 

37, els contractes de prestació de serveis esportius. 

3.4.7 Capítol VI 

El capítol VI, amb el títol"Contractes reservats", únicament compren l'article 38. 

l'article 38, prenent com a bas~ l'article 77 de la Directiva 2014/24, estableix una reserva de 

determinats contractes a les cooperatives, so.cietats laborals, associacions sense ànim de lucre i 

altres. Aquest article ha sofert una gran modificació respecte a la primera versió de l'avantprojecte 

de llei. Han estat moltes les al·legacions que s'han presentat respecte a aquest article, així com 

també una observació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i, fruit de la seva 

acceptació, s'ha modificat en aquesta tercera versió. 

En aquest sentit, es pot reservar la participació en la licitació a determinats serveis o prestacions que 

estiguin inclosos en alguns dels codis CPV de l'annex 11 a les entitats i/o empreses que acreditin els 

requisits establerts en l'avantprojecte de llei. Serà, però, el Govern o l'òrgan de govern de les entitats 

locals quins determinaran el règim de la reserva i definirà els objectes contractuals i/o el percentatge 
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de reserva durant un període no superior a tres anualitats. La seva durada no podrà ser superior a 

tres anys. 

3.4.8 Disposicions 

L'avantprojecte consta de tres disposicions addicionals. La primera relativa als serveis sanitaris, en 

concret a la determinació concreta de les tipologies i els supòsits de prestació de serveis sanitaris que 

es poden gestionar a través de la regulació prevista en l'avantprojecte de llei. La segona fa referència 

a la descripció del tipus d'entitats que poden ser beneficiàries de la reserva de l'art icle 38 de 

l'avantprojecte de llei, que es remet a l'aprovació de la normativa reguladora d'empreses 

d'economia social. lla tercera, relativa a la determinació del règim de reserva, autoritzant al Govern 

l'adopció d'acords per a la seva determinació. 

Una disposició transitòria, sobre el règim jurídic aplicable als expedients de contractació iniciats 

abans de l'entrada en vigor de la llei, que es regiran per la normativa anterior, i als contractes 

administratius adjudicats també amb anterioritat a la seva entrada en vigor, que també es regiran 

per la normativa anterior. 

Una disposició derogatòria, en virtut de la qual es deroguen els apartats a i b de l'article 1 i el Títo l 2 

del Decret 118/2014, de S d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb cà rrec 

al Servei Català de la Salut, en tot allò que fa referència al procediment de contractació de proveïdors 

de serveis sanitaris. 

Les quatre disposicions finals fan referència, la primera, al règim jurídic general, i en aquest sentit tot 

el que no reguli aquesta llei es regeix per la normativa vigent en matèria de contractació pública; la 

segona, a l'aplicació supletòria de la legislació vigent referida al procediment obert o restringit i a les 

mesures de gestió eficient regulades, en aquests moments, al Decret-llei 3/2016, de 31 de maig; i la 

tercera, al desplegament reglamentari, facultant el Govern i, en el seu cas, els consellers competents 

per raó de la matèria per fer el desplegament reglamentari, donant així compliment a l'article 129.4 

de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 

Públiques; i la quarta, a l'entrada en vigor. 

Via Laietana, 14 
08003 Barcelona 
Tel. 93 402 46 00 
Fax 93 567 61 92 

26 

( 

í 
( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

l 

l 



I J 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

f 

( 

<. 
( 

l 
( 

(. 

~ 

l 

( 

l 

( 

l 

ffTm Generalitat de Catalunya 
WW Departament d'Afers i Relacions 

Institucionals i Exteriors i Transparència 
Secretaria General 
Assessoria Juñdica 

3.4.8 Annexos 

·~· · ·· 
PARLA*-1}~1 DE \,A 1'.1\lUN'YA 

REGtS~E GENERAL 
571 

• • ~6 o 6 31.1i 17 d 6 8 3 54 

L'Annex I relaciona els serveis socials i de salut i serveis connexes. 

L'Annex 11, sense títol, es relacionen les prestacions que poden ésser objecte de reserva, en relació 

amb l'article 38 de l' avantprojecte de llei. 

l'Annex lli, també sense títol, conté el contingut dels anuncis d'informació prèvia, de licitació i 

d'adjudicació. Respecte al contingut dels anuncis d'adjudicació, caldria vincular aquest contingut en 

algun article de l'avantprojecte, ja que l'article 13 només fa referència als anuncis de licitació. 

La responsable d'Assessorament Jurídic 
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