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INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE DE 
LLEI DE CONTRACTES DE SERVEIS A 
LES PERSONES 

Què és el Projecte de llei de 
contractes de serveis a les 
persones? 

És la llei que regularà a Catalunya les 
condicions dels contractes públics del 
servei d'atenció a les persones, per tant, 
també regularà de manera indirecta les 
condicions laborals de les persones 
treballadores d'aquests serveis.  

Exposició de motius I de la Llei 

«[...] es tracta d’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 i 
fa necessària una regulació específica, 
diferent del règim general de contractació 
pública.» 

Per què sorgeix aquest Projecte de 
llei? 

És una iniciativa legislativa del Govern dins 
de les seves competències i, segons diu la 
seva exposició de motius, ve de la 
Directiva 2014/24/UE i del Codi de bones 
pràctiques en la contractació pública dels 
serveis d’atenció a les persones per la 
Generalitat de Catalunya, signat l’11 de 
desembre de 2015. 

 

 

Què és el Codi de bones 
pràctiques? 

És un Codi en què van participar vuit 
entitats, La Confederació, patronal del 
tercer sector social de Catalunya; La Unió, 
Associació d’Entitats Sanitàries i Socials; 
ACRA, Associació Catalana de Recursos 
Assistencials; ASADE, Asociación Estatal de 
Entidades de Servicios de Atención a 
Domicilio; UPIMIR, Unió de Petites i Mitjanes 
Residències; ACELLEC, Associació 
Catalana d’Empreses del Lleure, 
l’Educació i la Cultura; la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya; i la 
Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i 
Humanitats de l’Associació Intercol·legial 
de Col·legis Professionals de Catalunya, i 
els dos sindicats majoritaris, UGT de 
Catalunya i CCOO de Catalunya. 

Per què sorgeix el Codi de bones 
pràctiques? 

La falta de dotació pressupostària i 
vigilància per part de les administracions 
públiques dels serveis d'atenció a les 
persones va provocar una creixent 
precarietat en les persones treballadores i 
una degradació en la qualitat dels serveis. 
Era necessari arribar a un acord per incidir, 
amb els límits legals d'aquell moment, en 
la millora dels plecs de licitació per 
introduir-hi clàusules que garantissin la 
qualitat dels serveis, la professionalitat i el 
respecte a les condicions laborals, 
l'estabilitat en l'ocupació, la inserció social 
de determinats col·lectius, la garantia de 
l’ús eficient dels recursos públics i la 
preservació d’aquest  sector  d’activitat  a  
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través d’un model que no tingui 
únicament en compte el preu en 
l’adjudicació del contracte. 

Va tenir resultats positius el Codi de 
bones pràctiques? 

Els resultats del Codi van ser discrets 
perquè no existia una Llei de contractació 
pública que obligués a introduir en els 
plecs de licitació clàusules socials, laborals 
o de qualitat. Per tant, depenia de 
l'aplicació del Codi que fes cada 
administració pública. El març de 2018 
només el 20,4% dels concursos preveien 
aplicar els convenis col·lectius sectorials i 
només el 15% hi incorporaven clàusules 
socials com a condició especial 
d'execució.  

Això ha de canviar amb l'entrada en vigor, 
el març de 2018, de la Llei 9/2017 de 
contractes del sector públic, que ara ja sí 
que recull l’obligatorietat d’introduir-hi 
algunes clàusules i es pot millorar encara 
més amb una bona llei específica de 
serveis a les persones que respecti el Codi 
de bones pràctiques. 

Quin era l'àmbit funcional d'aquest 
Codi de bones pràctiques? 

Segons el mateix text:  

«Els serveis d’Atenció a les Persones 
inclouen, en sentit ampli, tots aquells 
serveis que, des d’una perspectiva 
transversal i més enllà de la Cartera de 
Serveis Socials, estan dirigits a millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans tot 
atorgant una especial atenció als 
col·lectius  més  fràgils   i   contribuint  a   la    

 

cohesió social del país. Es tracta de serveis 
que donen resposta a drets socials de les 
persones i, per tant, cal vetllar per 
preservar-ne la qualitat, l’accessibilitat i la 
continuïtat en el temps.» 

Quan sorgeix el Projecte de llei de 
serveis a les persones? 

El mateix text d'aquest projecte de llei s'ha 
portat al Parlament dues vegades per al 
seu tràmit. La primera va ser el 31 d'agost 
de 2017 (número d'entrada 68.354), però 
l'RD 946/2017 de 27 d'octubre convoca 
eleccions al Parlament de Catalunya i ho 
dissol, per tant acaba el recorregut del 
primer tràmit. 

La segona vegada es va publicar el 26 de 
juliol de 2018 en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya BOPC 136 
https://www.parlament.cat/document/bo
pc/271650.pdf i va iniciar aquest tràmit 
parlamentari. 

Quines garanties té el tràmit 
d’aquest projecte? 

El 2017, l'avantprojecte passa per la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa 
(Informe 8/2017 aprovat el 4 de juliol), pel 
CTESC (Dictamen 10.2017 aprovat el 3 de 
juliolhttp://ctesc.gencat.cat/doc/doc_296
00174_1.pdf) i per l'Assessoria Jurídica del 
Departament d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exterior i Transparència 
(Informe de 27 de juliol).  

El 2018, després de publicar-se en el BOPC 
136 el 26 de juliol i en el Ple del Parlament 
del 7 de novembre, va ser sotmesa a 
esmenes  a  la   totalitat.  Posteriorment  va  

https://www.parlament.cat/document/bopc/271650.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/271650.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_29600174_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_29600174_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_29600174_1.pdf
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passar a la Comissió Parlamentària 
d'Economia i Hisenda, que obre un tràmit 
d'audiència a les organitzacions i grups 
socials interessats perquè presentin 
esmenes abans d'elaborar un informe que 
es debat a la Comissió que emetrà un 
dictamen que finalment es debatrà en el 
Ple del Parlament per a la seva aprovació 
definitiva o no.  

Per tant, la fase actual és d'esmenes, ja 
que el dictamen no està elaborat i 
probablement fins a l’octubre o el 
novembre no finalitzarà el tràmit.  

Es va demanar a la UGT de 
Catalunya de comparèixer en la 
Comissió? 

Si, la UGT de Catalunya va comparèixer 
davant de la Comissió el 4 de febrer de 
2019. 

Què diu la Llei 9/2017 de contractes 
del sector públic sobre els serveis 
d'atenció a les persones? 

Diu que les Administracions Públiques 
continuen tenint la possibilitat de prestar-
los de manera directa o treure'ls a concurs 
públic.  

«PREÁMBULO IV 

Por otra parte, debe señalarse que los 
poderes públicos siguen teniendo libertad 
para prestar por sí mismos determinadas 
categorías de servicios, en concreto los 
servicios que se conocen como servicios a 
las personas, como ciertos servicios 
sociales, sanitarios,  incluyendo  los  
farmacéuticos,        y         educativos        u  

 

organizar    los   mismos   de  manera que 
no sea necesario celebrar contratos 
públicos, por ejemplo, mediante la simple 
financiación de estos servicios o la 
concesión de licencias o autorizaciones a 
todos los operadores económicos que 
cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin límites 
ni cuotas, siempre que dicho sistema 
garantice una publicidad suficiente y se 
ajuste a los principios de transparencia y 
no discriminación.» 

Quin és l'àmbit funcional del 
Projecte de llei de serveis a les 
persones? 

Tots els serveis de l'ANNEX 1 del Projecte de 
Llei que es prestin mitjançant contractació 
pública «onerosa», és a dir, que el 
contractista tingui un benefici econòmic 
directe o indirecte. Aquesta qualificació 
d'onerós ve recollida gairebé literal en la 
LCSP 9/2017, per tant no és un concepte 
nou: 

 

Projecte de llei de serveis a les persones 

«Article 3. Àmbit d’aplicació objectiu 

3.1. Queden subjectes a la Llei, amb 
independència del seu valor estimat, els 
contractes onerosos del sector públic 
qualificats de serveis i de concessió de 
serveis, 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 de la 
Llei. 
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A efectes d’aquesta llei, s’entén que un 
contracte  és  onerós  quan  el contractista 
obté algun tipus de benefici econòmic, ja 
sigui de forma directa o indirecta.» 

LCSP 9/2017 

«Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Son contratos del sector público y, en 
consecuencia, están sometidos a la 
presente Ley en la forma y términos 
previstos en la misma, los contratos 
onerosos, cualquiera que sea su 
naturaleza jurídica, que celebren las 
entidades enumeradas en el artículo 3. 

Se entenderá que un contrato tiene 
caràcter oneroso en los casos en que el 
contratista obtenga algún tipo de 
beneficio económico, ya sea de forma 
directa o indirecta.» 

La Llei de contractes del sector 
públic 9/2017 millorarà les 
condicions laborals de les 
treballadors i treballadores del servei 
d’atenció a les persones? 

Les condicions laborals de les persones 
que treballen per a les administracions en 
general, i especialment als serveis 
d'atenció a les persones, s'han vist 
precaritzades per culpa de les 
contractacions públiques que s'han fet en 
els anys de crisi, en què ha prevalgut el 
preu sobre la qualitat del servei, i perquè 
no han exigit a les empreses l'aplicació 
dels convenis col·lectius i el respecte a les 
condicions laborals. 

 

 

La nova Llei de contractes del sector 
públic 9/2017 ja introdueix que els òrgans 
de    contractació   han    de   prendre   les 
mesures pertinents per garantir que en 
l'execució dels contractes, els contractistes 
i subcontractistes compleixin les 
obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral establertes 
en el dret de la Unió Europea, el dret 
nacional, els convenis col·lectius sectorials 
o per les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que 
vinculin a l'Estat.  

Què aporta la Llei de serveis a les 
persones als treballadors i 
treballadores? 

El Projecte de llei de serveis a les persones 
era molt avançat el 2017 quan es va iniciar 
el seu tràmit, però necessita una 
actualització després de l'entrada en vigor 
de la LCSP 9/2017. Introdueix alguns 
aspectes que garanteixen unes millores 
addicionals per als treballadors i 
treballadores dels serveis d'atenció a les 
persones. A més d'unes garanties 
addicionals que permeten l’estabilitat dels 
llocs de treball per garantir la continuïtat 
del servei en el cas que es produeixi una 
causa de resolució contractual i mentre 
no es pugui licitar i adjudicar un nou 
contracte.  

Quins aspectes són els més 
significatius de la Llei de serveis a les 
persones que poden millorar les 
condicions de treball? 
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• «[...] costos (del contracte) s’han de 

calcular en base al que estableixi el 
conveni col·lectiu majoritari o de 
referència  d’aplicació al sector que 
correspongui i tenint en compte, si 
escau, el personal a subrogar [...]». 

 
• «[...] oferta desproporcionada si 

considera que aquests salaris no 
s’adeqüen al conveni col·lectiu 
majoritari o de referència 
d’aplicació al sector que 
correspongui i, per tant, no 
garanteixen la qualitat i la 
continuïtat requerida en l’execució 
del contracte [...]». 

 
• «[...] condicions especials vinculades 

al manteniment de l’estabilitat 
laboral en el servei, que es poden 
concretar en una durada mínima 
dels contractes laborals que abasti 
com a mínim la vigència del 
contracte, o en el manteniment de 
les condicions laborals existents, 
sempre que d’acord amb l’article 5 
de la Llei no s’hagi exigit com a 
requisit de solvència el pagament 
de salaris no inferiors als 
corresponents al conveni col·lectiu 
majoritari o de referència 
d’aplicació el sector de l’activitat 
que es contracti.» 
 

• «L’empresa subcontractista ha de 
complir, en els mateixos termes que 
l’empresa adjudicatària, amb les 
obligacions en matèria ambiental, 
social i laboral establertes pel dret 
europeu,   nacional  i  en  el conveni  

 
col·lectiu majoritari o de referència 
d’aplicació al sector que 
correspongui.» 

 
• «[...] per a garantir la continuïtat i 

qualitat del servei, es pot exigir al 
contractista, en el plec o document 
que regeix la contractació, la 
subrogació de tot o part del 
personal que estigui executant el 
contracte en el moment de la 
licitació o l’establiment de protocols 
d’actuació o sistemes de garantia 
per a situacions que puguin posar 
en perill la continuïtat del servei.» 
 

Com es pot millorar aquest articulat i 
aquestes condicions? 

La UGT de Catalunya, en la 
compareixença davant la Comissió del 
Parlament, ja manifestem que s'han 
d'incloure una sèrie de factors, alguns 
derivats de l'entrada en vigor de la LCSP 
9/2017. Entre altres: 

 

• Totes les referències en la Llei han de 
ser a convenis col·lectius sectorials, 
no a majoritaris o de referència. És 
molt important perquè si es té en 
compte el càlcul econòmic del 
contracte en la seva licitació, es 
garanteix el seu compliment 
posterior. Això ajudarà a mobilitzar 
els convenis que estan estancats i a 
poder millorar les condicions de 
treball a través de la negociació 
col·lectiva. 
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• Veiem positiu que s'introdueixi com 

a condició especial la subrogació 
de tots els treballadors i 
treballadores (i no només per a una 
part del personal) com a millor 
garantia de l'estabilitat de 
l'ocupació,   de   la   continuïtat   del 
contracte i de la garantia de 
qualitat en la prestació.  
 

• La UGT de Catalunya apostem per 
la introducció en els plecs de 
licitació de clàusules de millora de 
les condicions laborals i 
econòmiques reflectides en conveni 
col·lectiu de les persones 
treballadores, fins i tot establint-ho 
com a condició especial 
d'execució. 
 

• Demanem la inclusió en la llei de la 
petició d'informes per part dels 
òrgans licitadors a les organitzacions 
socials i sindicals, d'acord amb 
l'article 157.5 de la LCSP 9/2017. 

Quina és l'opinió de la UGT de 
Catalunya sobre els serveis públics? 

Per a la UGT de Catalunya, els serveis 
públics són un element cohesionador 
fonamental, de la nostra societat, i per 
afrontar aquesta situació de 
deteriorament afirmem que s’ha de 
preservar l’entramat de recursos i serveis 
públics, tot situant en el centre del debat 
social la necessitat d’una nova funció 
pública basada en la proposta d’un Pacte 
Nacional pels Serveis Públics de 
Catalunya, que garanteixi una ocupació 
de qualitat, amb garanties i estable.  

 

http://fespugt.cat/fesp/fesp-ugt-
proposara-un-pacte-nacional-pels-serveis-
publics-que-blindi-el-nostre-model-destat-
del-benestar-i-garanteixi-una-ocupacio-
estable-i-de-qualitat/ 

Per això la UGT de Catalunya estem en 
contra   dels    processos   d'externalització 
dels serveis públics, sobretot d'aquells que 
considerem bàsics per a la ciutadania i 
que han de ser prestats de manera directa 
per part de les administracions públiques 
com a garants de la qualitat del servei. 

Però això no és incompatible amb la 
defensa d'un model d'ocupació pública 
de qualitat a través de la contractació 
pública. En aquest sentit, continuarem 
impulsant iniciatives en matèria de 
contractació pública i reclamant més 
espais de participació per defensar els 
drets de les persones treballadores i uns 
serveis públics de qualitat per a la 
ciutadania. 

 

 

Per a més informació, podeu accedir a la 
Guia de Contractació Pública Socialment 
Responsable de la UGT de Catalunya en 
http://www.ugt.cat/download/mon_del_tr
eball/contractacio_publica/guia_contract
acio_publica.pdf 

 

http://fespugt.cat/fesp/fesp-ugt-proposara-un-pacte-nacional-pels-serveis-publics-que-blindi-el-nostre-model-destat-del-benestar-i-garanteixi-una-ocupacio-estable-i-de-qualitat/
http://fespugt.cat/fesp/fesp-ugt-proposara-un-pacte-nacional-pels-serveis-publics-que-blindi-el-nostre-model-destat-del-benestar-i-garanteixi-una-ocupacio-estable-i-de-qualitat/
http://fespugt.cat/fesp/fesp-ugt-proposara-un-pacte-nacional-pels-serveis-publics-que-blindi-el-nostre-model-destat-del-benestar-i-garanteixi-una-ocupacio-estable-i-de-qualitat/
http://fespugt.cat/fesp/fesp-ugt-proposara-un-pacte-nacional-pels-serveis-publics-que-blindi-el-nostre-model-destat-del-benestar-i-garanteixi-una-ocupacio-estable-i-de-qualitat/
http://fespugt.cat/fesp/fesp-ugt-proposara-un-pacte-nacional-pels-serveis-publics-que-blindi-el-nostre-model-destat-del-benestar-i-garanteixi-una-ocupacio-estable-i-de-qualitat/
http://www.ugt.cat/download/mon_del_treball/contractacio_publica/guia_contractacio_publica.pdf
http://www.ugt.cat/download/mon_del_treball/contractacio_publica/guia_contractacio_publica.pdf
http://www.ugt.cat/download/mon_del_treball/contractacio_publica/guia_contractacio_publica.pdf

