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Memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades 

1 Anàlisi del context i identificació de les opcions de regulació 

A Identificació del problema 

Els anomenats serveis a les persones inclouen determinats serveis socials, comunitaris, sanitaris, i 
d'altres d'accessoris, que queden fora tant de l'anomenada cartera de serveis socials com de la 
legislació sectorial de serveis sanitaris. Aquests serveis constitueixen un grup de serveis 
transversals, molt vinculats al context cultural i a l'entorn ·dels destinataris, que s'adrecen 
directament als ciutadans i que tenen com a component principal les persones que els presten. 

Actualment, la contractació per part de les Administracions Públiques de Catalunya i dels seu 
sector públic d'aquests tipus de serveis es realitza mitjançant la normativa general en matèria de 
contractació pública, que no preveu cap tipus d'especificitat en la seva regulació. 

La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (que va entrar en 
vigor el 18 d'abril de 20 16), dedica 1,1na especial ate.nció al sector dels serveis socia ls 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 són serveis molt vinculats al context cultural de 
cada estat. Per aquest motiu, la Directiva atorga una àmplia llibertat als Estats per regular el règim 
jurídic més adient a la naturalesa i a la finalitat d'aquests serveis. 

A Catalunya els serveis a les persones es presten, majoritàriament, mitjançant la figura del concert, 
si bé hi ha una part d'aquests serveis que es contracten d'acord amb la normativa general en 
matèria de contractació pública. Aquests procediments de contractació d'aquests serveis afecten 
tant a les administracions públiques de Catalunya, i el seu sector públic, com a les empreses i 
entitats licitadores d'aquests serveis, que són els que s'identifiquen a l'annex XIV de la Directiva 
2014/24/UE. 

La disposició addicional catorzena de la Llei 3/2015, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, preveu que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'impulsar la inclusió de 
clàusules socials en tots els contractes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels seu 
sector públic que tinguin per objecte els serveis a les persones. 

Així mateix, en data 11 de desembre de 2015, la Generalitat de Catalunya va subscriure amb les 
entitats del tercer sector i els sindicats majoritaris el anomenat "Codi de bones pràctiques en la 
contractació pública dels serveis d'atenció a les persones", que té per finalitat proporcionar als 
òrgans de contractació d'aquests serveis un catàleg d'orientacions i pautes a seguir en la tramitació 
dels expedients de contractació. 

El catàleg d'orientacions i de pautes que recull el Codi pretén: 

Contribuir a l'assoliment dels nivells de qualitat desitjables i viables. 
Assegurar la prestació amb la professionalitat i en les condicions laborals que requereixin 
els serveis. 
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Impulsar l'estabilitat en l'ocupació i la inserció social de determinats col.lectius especialment 
desfavorits, sempre que l'objecte del contracte ho recomani i les característiques del servei 
ho permetin. 
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I'Adminsitració i per a les empreses i entitats. 
- Preservar aquest sector d'activitat especialment sensible a través d'un model de 

contractació pública que vetlli per la qualitat dels serveis i consideri, sots criteris d'eficiència 
social, que l'oferta més avantatjosa no necessàriament s'ha de determinar atenent 
exclusivament al preu. 

El Codi constitueix el punt de partida per a la continuada millora de la contractació pública dels 
serveis d'atenció a les persones. El Codi ha estat molt important per assentar les bases d'un model 
propi de contractació pública dels serveis a les persones. Tanmateix, si bé el Codi ha estat un bon 
instrument o una bona eina posada a l'abast dels subjectes destinataris, no genera drets i 
obligacions jurídicament exigibles, i només és vinculant respecte de les parts signatàries. 

Així mateix, la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació d'emergència social, 
la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional insta el 
Govern de la Generalitat a recollir els principis rectors establerts per la normativa comunitària per 
mitjà d'una nova llei de contractació pública. 

Actualment, la contractació dels serveis a les persones està regulada per la normativa bàsica en 
matèria de contractació pública, la qual dóna una major importància al preu d'adjudicació en 
detriment de la qualitat dels serveis contractats, contràriament al que preveu la normativa 
comunitària que parteix de la necessitat de garantir els principis de qualitat, continuïtat, 
accessibilitat, disponibilitat i exhaustivitat en la prestació dels serveis a les persones en benefici 
dels usuaris finals d'aquests. 

Així mateix, el Codi de bones pràctiques no resulta una eina suficient per garantir aquests principis, 
ja que només té èaràcter vinculant respecte de les parts signatàries i, per tant no és vinculant per a 
totes les administracions publiques de Catalunya, ni per al seu sector públic. 

A més, cal donar resposta a les entitats del sector social, que han estat les principals interessades 
en que s'implantés a Catalunya aquest nou model de contractació pública dels serveis socials, i 
assolir un model per a Catalunya que estableixi com a obligatori per a tots els òrgans de 
contractació el respecte i compliment del principis i bones pràctiques que recull el Codi de bones 
pràctiques en la contractació pública dels serveis d'atenció a les persones, així com els principis 
que deriven de les Directives comunitàries. 

B 1 Establiment dels objectius 

La contractació pública dels serveis a les persones es realitza actualment mitjançant els 
procediments i normes previstos a la regulació general en matèria de contractació pública. 
Únicament es disposa del "Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis 
d'atenció a les persones" per tal d'introduir en la contraCtació d 'aquests serveis determinats 
paràmetres de qualitat i professionalitat, mitjançant una eina que només té caràcter vinculant per 
als seus signataris. Per això, caldria anar més enllà de mecanismes voluntaris com el Codi 
esmentat i cercar mecanismes que garanteixin que aquestes bones pràctiques en la contractació 
dels serveis a les persones esdevenen principis i pràctiques d'obligat compliment per a tots els 
poders adjudicadors de Catalunya i assegurar uns serveis a les persones de qualitat, així com la 
seva prestació per professionals, tot vetllant pel compliments de les normes · fonamentals 
vinculades al treball i a la prevenció de riscosJ.s.Q.QJal~. aUQ.IXlmlt.d..e..Jajg_ualtat de¡ gènere i la no 
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discriminació. Cal així mateix, que en la contractació d'aquests serveis es puguin recollir mesures 
que garanteixin l'estabilitat en l'ocupació de les persones contracta.des per a la prestació dels 
serveis, la inserció social de determinats col ·lectius especialment desfavorits i, en definitiva, un ús 
eficient dels fons públics destinats a la contractació d'aquests serveis, per tal d'assolir uns millors 
resultats per a les Administracions i per a les empreses i entitats. 

En resum, cal que l'opció que s'adopti permeti preservar aquest sector d'activitat especialment 
sensible a través d'un model de contractació pública que vetlli per la qualitat dels serveis i 
consideri , sota criteris d'eficiència social, que l'oferta més avantatjosa no necessàriament s'ha de 
determinar atenent exclusivament al preu. Disposar d'un règim específic per a la contractació 
d'aquests serveis, d'especial incidència per a la ciutadania, ha de permetrà disposar d'un 
procediment de selecció d'empreses que tingui en compte com a primordial la qualitat del servei 
que es presten; prevegi procediments per valorar la qualitat dels serveis contractats; valori la 
qualificació i preparació dels treballadors que les empreses contractades destinen a la prestació del 
servei. ... En darrera instà~cia, cal. que els procediments de contractació pública d'aquests serveis 
garanteixin els principis de qualitat, continuïtat, accessibilitat, disponibilitat i exhaustivitat en la 
prestació dels serveis a les persones derivats de les Directives comunitàries. 

Així mateix, d'acord amb l'article 189.3 de I'EAPC, que preveu que la competència de la Generalitat 
de Catalunya per adoptar la legislació de desenvolupament de la normativa comunitària que 
substitueixi la normativa bàsica de l'Estat, i de conformitat amb les competències exclusives en 
matèria de serveis socials, sanitat i salut pública, entre d'altres, cal adaptar el règim de la 
contractació pública dels serveis a les persones al nou règim previst a les Directives comunitàries 

e l ldentificaci<) de les opcions de regulació 

La primera opció consisteix en no fer res, és a dir, en continuar tramitant els procediments de 
contractació dels serveis d'atencio a les persones d'acord amb la normativa general que regula la 
contractació pública, sense cap especificitat per raó del tipus de serveis que es contracten i 
mantenir a Catalunya la vigència d'un Codi de bones pràctiques, només vinculant per les entitats 
signatàries, on es recullen els principis i les regles que es considera, tant per part de les entitats del 
tercer sector i sindicats com de l'Administració de la Generalitat, que han de presidir la contractació 
'd'aquests serveis. Aquesta opció no soluciona els problemes detectats en la contractació publica 
dels serveis a les persones ni permet assolir els objectius públics que es persegueixen. 

La segona opció que es planteja és la. del desenvolupament normatiu de les previsions de les 
Directives en relació amb aquests contractes i consisteix en plasmar en una norma aquest model 
de contractació pública dels serveis a les persones que vetlla per la qualitat, continuïtat, 
accessibilitat, disponibilitat i exhaustivitat en la prestació d'aquests. 

No hi ha altres opcions ni normatives ni no normatives possibles en aquest cas. Es tracta de la 
contractació pública d'uns serveis que, davant de la manca d'una regulació específica, es 
contracten d'acord amb la normativa general en matèria de contractació pública, si bé a efectes de 
garantir a la ciutadania la prestació d'aquests serveis, així com la seva qualitat, i per raó de la seva 
especial naturalesa, s'aprecia fins i tot des de les institucions de la Unió Europea la necessitat que 
es prevegi un règim específic per a la seva contractació, que per la seva novetat requereix una 
norma amb rang de llei. . 

Per tot això, l'opció de no fer res, en aquest cas, no es considera viable, ja que comporta mantenir 
el sistema anterior a l'entrada en vigor de la Directiva 2014/24/UE, que no preveu normes 
específiques per a la contractació dels serveis a les persones i que, en conseqüència, no permet 
disposar d'una regulació que garanteixi ad_¡:~~í'rr.o::: 'J .Jiít, (;ll.I~IIJ~~ Ha-continuï~ en la prestació 
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d'aquests serveis. La falta de regulació s'ha intentat suplir a Catalunya de forma transitòria 
mitjançant l'aprovació del Codi de bones pràctiques esmentat, que si bé ha esdevingut una eina 
molt important, no resulta suficient per garantir les finalitats públiques esmentades. 

2 Anàlisi de l'impacte de les opcions de regulació considerades 

A Informe d'impacte pressupostari 

L'opció de no fer res no té impacte pressupostari respecte de cap de les administracions públiques 
de Catalunya ni del seu sector públic. 

L'opció de desenvolupar normativament la contractació dels serveis a les persones no té tampoc 
un impacte rellevant respecte dels recursos personals i materials de l'Administració de la 
Generalitat. Únicament serà necessari introduir certes modificacions en els plecs de clàusules 
administratives de contractació d'aquests serveis per tal d'adaptar-los a la nova normativa. Totes 
les mesures previstes es poden implementar amb els recursos personals i materials disponibles. A 
més, tampoc es preveu un increment dels costos d'execució (inspecció, seguiment i control), que 
igualment es poden dur a ter.rne amb els mitjans personals i materials existents. Respecte de 
l'impacte de l'opció considerada en el pressupost de la Generalitat, cal assenyalar que no s'aprecia 
que la Llei tingui cap impacte ni en els ingressos ni en la despesa. 

Respecte del pressupost i dels recursos personals i materials de les entitats locals, l'opció 
considerada no té tampoc cap impacte pressupostari rellevant, i únicament serà necessari adaptar 
també els plecs de clàusules administratives; les mesures previstes es poden implemen~ar amb els 
recursos personals i materials disponibles i no es preveuen impactes ni en els ingressos ni en les 
despeses. 

B Informe d'impacte econòmic i social 

Pel que fa a l'impacte de l'opció de desenvolupament normatiu sobre la realitat econòmica i social, 
cal assenyalar que aquesta opció permet regular un règim específic de la contractació pública dels 
serveis a les persones que es regirà pels principis generals de la contractació pública de 
transparència, publicitat, igualtat i no discriminació, garantint la pública concurrència i, per tant, la 
competència. Des d'aquest punt de vista , aquesta opció no ha de tenir cap impacte sobre la · 
competència. Així mateix, cal valorar positivament que l'opció de desenvolupament normatiu, sense 
tenir un impacte directa sobre la competència, sí que pot preveure mecanismes que garanteixin 
que ens els procediments de contractació dels serveis a les persones la valoració de l'oferta 
econòmica més avantatjosa contempli ci"iteris que no es basin únicament i exclusivament en el 
preu, possibilitant la valoració d'aspectes de responsabilitat social empresarial i qualitat en el 
servei. Aquestes mesures, que recull però no desenvolupa la Directiva 2014/24/UE i que no preveu 
la normativa bàsica en matèria de contractació pública, contribueixen en última instància a facilitar 
la concurrència de les pimes, eliminant elements de desavantatge competitiu respecte de les grans 
empreses, que poden oferir preus més ajustats, i proporcionant mecanismes que permeten la 
participació de les pimes en condicions de lliure competència en el mercat. 

( 

( 

( 

( 

( 

I . 

La consideració 114 dè la Directiva 2014/24/UE recomana als Estats membres que estableixin un \. 
règim específic per a la contractació d'aquests serveis en atenció als destinataris d'aquests. En t... 
aquest sentit, cal assenyalar que l'avantprojecte té un impacte molt rellevant respecte de tots els 
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col ·lectius que poden ser usuaris dels serveis a les persones. La norma desenvolupada estableix 
uns procediments de contractació per part de les administracions públiques de Catalunya i el seu 
sector públic que permeten assolir l'objectiu de prestar uns serveis comunitaris de major qualitat, 
en benefici dels seus usuaris. Cal recordar que l'avantprojecte regula la contractació, entre d'altres, 
dels serveis a les persones següents: comunitaris (adreçats a infants, joves, interns de centres 
penitenci.aris i centres de menors, col ·lectius desfavorits o amb necessitats especials); de gestió de 
llars d'infants (infants) ; de formació ocupacional (parats) .. . Així mateix, cal insistir que l'objectiu de 
la norma és garantir els principis de qualitat, continuïtat, accessibilitat, disponibilitat i exhaustivitat 
en la prestació dels serveis a les persones en benefici dels usuaris finals d'aquests, mitjançant una 
regulació que estableixi uns estàndards mínims de qualitat ens les serveis contractats i uns 
procediments concrets de control de la bona execució dels serveis per part de les empreses. 

A sensu contrari , l'opció de no fer res impedeix a les entitats del sector públic que contracten 
aquests serveis poder disposar d'uns procediments específics per a la seva contractació amb més 
garanties tant per aquests com pels usuaris dels serveis i. suposa el manteniment d'uns 
procediment de contractació pública d'aquests serveis que no permeten assolir l'objectiu de 
garantir que aquests es prestin d'acord amb els principis de de qualitat, continuïtat, accessibilitat, 
disponibilitat i exhaustivitat en la prestació dels serveis a les persones derivats de les Directives 
comunitàries. 

e 

'

Informe d'impacte normatiu en termes de simplificació i reducció de càrregues 
administratives 

L'opció de no fer res no té cap impacte normatiu en termes de simplificació i reducció de càrregues 
administratives. 

L'opció de regular de forma específica la contractació d'aquests serveis a les persones no té un 
impacte en termes de simplificació normativa, ja que es tracta d'una matèria en relació amb la qual 
no hi havia una normativa específica, sinó que la contractació pública en aquest àmbit es basava 
en la normativa bàsica en matèria de contractació pública. Tanmateix, la opció de regular comporta 
per a la tramitació dels contractes de serveis a les persones una simplificació de procediments i 
tràmits en relació amb els procediments de contractació previstos a la legislació bàsica. Així, per 
exemple, l'avantprojecte simplifica el tràmit d'acreditació de capacitat i solvència per parts dels 
licitadors, ja que preveu que els licitadors ho acreditin mitjançant la presentació del DEUC (art. 14); 
elimina la publicitat en butlletins oficials en determinats supòsits , amb la conseqüent reducció de 
terminis (art. 13); preveu mesures ·de gestió eficient (art. 18); possibilita la unificació en un únic 
document del plec d'administratives i del plec de tècniques (art. 18.2); preveu la tramitació 
electrònica dels procediments com a preferent (art. 18.3), etc ... 

D'acord amb el document de quantificació de càrregues que s'adjunta com a annex, l'opció 
normativa suposa un augment de les càrregues administratives respecte de les empreses i entitats 
que concorrin o siguin adjudicatàries de les licitacions d'aquests serveis. Concretament, 
s'incorporen les càrregues següents: 

a) Obligacions d'informació que s'incorporen amb la proposta normativa: 

- Art. 29.1 AVL que preveu la necessitat de que les empreses licitadores de serveis sanitaris 
disposin d'un pla de gestió, el qual, per la naturalesa dels serveis a contractar, i de conformitat amb 
la normativa sobre ordenació sanitària, ja s'exigia en les licitacions d'aquests contractes, però que 
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l'avantprojecte exigeix de forma expressa, p~r entendre's que resulta imprescindible disposar 
d'aquest pla per poder valorar adequadament la qualitat dels serveis que s'ofereixen i poder 
garantir u.na adequada prestació. 

- També s'incorporen diverses obligacions d'informació vinculades a l'execució del contracte: la e 
comunicar el nomenament d'un representants (art. 21 .2.1 AVL); la de comunicar qualsevol canvi en 
el personal adscrit a l'execució del contracte (art. 33.1 AVL) ; i la d 'acreditar que el nou personal té 
com a mínim la mateixa experiència i titulació (art. 33.1 AVL). 

Hi ha altres obligacions d'informació que s'Ídentifiquen en el document de quantificació de 
càrregues que són concreció i desenvolupament de normativa comunitària i estatal: · aportar una 
proposta o projecte metodològic (art. 12 AVL); justificar l'adequació dels salaris del personal adscrit 
a la prestació del servei, si l'òrgan de ·contractació considera l'oferta desproporcionada (art. 17 
AVL); acreditar una determinada qualificació o experiència directament vinculada amb l'objecte del 
contracte (art. 33.1 AVL); acreditar requisits específics de solvència en els contractes de formació 
ocupacional (art. 34 AVL) , de prestació de serveis esportius (art. 37.1 ) o reservats (art. 38.1 AVL) ; i 
la de sotmetre's a diversos controls d'execució (arts. 23.2 i 23.3 AVL), ja que el TRLCSP ja preveu 
a l'article 136g) que els contractes han de preveure controls d'execució, però no con~reta cap 
sistema o mecanisme, i deixa que casa òrgan de contractació pugui definir-los, mentre que 
l'avantprojecte va més enllà i, manté l'obligatorietat d'establir controls d'execució, i regula algunes 
mesures amb caràcter obligatori i d'altres a concretar en el plec de clàusules administratives. Atès 
que estem davant de contractes de serveis el destinatari dels quals no és l'administració pública, 
sinó els propis ciutadans, cal que els contractes que regula aquest avantprojecte ja recullin amb 
caràcter obligatori diverses mesures de control d'execució i es faciliti a més als òrgans de 
contractació d'altres, per tal de poder garantir la qualitat i l'eficiència dels serveis que presten 
entitats privades en nom de l'entitat contractant. 

En darrer lloc, l'avantprojecte també recull obligacions d' informació que són remissions a la 
normativa de contractació: aportar de forma obligatòria el DEUC, una proposta tècnica i una 
proposta econòmica (art. 10.1 , 11 .3 i 14.1 AVL); i fer constar a la proposició les prestacions que es 
proposen subcontractar (art. 22.4 AVL). 

S'adjunta un document excel en el qual es quantifiquen dites càrregues i un document comparatiu i 
explicatiu de dites carregues. El resultat final de la quantificació és que es generen càrregues 
administratives per import de 201.069,83 eures. 

Respecte de l'impacte de les opcions sobre les pimes, s'adjunta el Test de pimes, el resultat del 
qual determina que l'opció normativa no comporta un increment inassolible o desmesurat de 
càrregues administratives en els processos de licitació de contractes de serveis a les persones. 

O ¡ Informe d'impacte de gènere 

Tant l'opció de no fer res com l'opció de desenvolupament normatiu no produeixen un impacte 
diferent entre els homes i les dones, si bé l'opció de desenvolupament normatiu sí que permet 
preveure determinades mesures per promoure la igualtat entre els homes i les dones, com per 
exemple, que per a la selecció prèvia de licitadors es valori positivament l'adopció per les empreses 
de mesure~ d'igualtat de gènere entre els seus treballadors. 
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3 Comparació de les opcions de regulació considerades 

Els objectius que es pretenen únicament es poden assolir mitjançant una norma amb rang de llei 
que desplegui les previsions contingudes a les Directives comunitàries respecte del règim especial 
dels contractes públics de serveis a les persones. L'opció de no fer res i mantenir la situació vigent, 
que consisteix en què la contractació d'aquests serveis es tramiti d'acord amb la legislació bàsica 
en matèria de contractació pública, no es considera adient per assolir els objectius públics de 
garantir la prestació d'uns serveis a les persones de qualitat, ni garanteix els principis 
d'accessibilitat i continuïtat en el temps, tots ells ja recollits al Codi de bones pràctiques en la 
contractació pública dels serveis a les persones. L'avantprojecte s'adequa als fins que es 
persegueixen, regula uns procediments més àgils i eficaços, i preveu mesures de control de 
l'execució del contracte que permeten garantir uns serveis públics més eficients i de major qualitat. 

L'opció normativa escollida respecte els principis de bona regulació i permet assolir l'interès 
general perseguit, sense general costos innecessaris per a les empreses. Així doncs, la necessitat 
de la norma ha quedat més que justificada per la voluntat d'assolir un model propi de contractació 
pública dels serveis a les persones que garanteixi els principis de qualitat, continuïtat, accessibilitat, 
disponibilitat i exhaustivitat en la prestació dels serveis a les persones derivats de les Directives 
comunitàries. 

4 Implementació, seguiment i avaluació de la norma 

Des de la Direcció General de Contractació Pública es realitzen de forma periòdica informes de 
seguiment dels procediments de contractació, entre els quals està previst: 

- L'informe de seguiment dels contractes de serveis a' les persones de la Generalitat de Catalunya i 
el seu sector públic. 
- L'informe anual de seguiment de les adjudicacions. 
- L'informe anual d'avaluació final dels contractes. 

5 Annexos1 

A Test de pimes 

Identificació de la població d'empreses afectades 

1. Estimació del nombre d'empreses del sector afectat i del seu volum de negoci, 
diferenciades segons la seva dimensió: 

Microempreses: 4.918 empreses - 1. 733.595.000 € 
Petites: 1.307 empreses- 2.485.043.400 € 

7/10 

64 



11111 Generalitat de Catalunya :· .. ;. · · 
lWI Departament d'Afers i Relacions i 

Institucionals i Exteriors i Transparència 
. Direcció General · 
de Contractació Pública· 

Mitjanes: 246 empreses 2.462.066.400 € 
..... ....,..-. .,, ..... ... ... . J 

Grans: 40 empreses - _ € 

2. Estimació del nombre de treballadors ocupats a les pimes del sector: 70.083 
treballadors. 

) 

Observacions: Aquest avantprojecte de llei està adreçat principalment a les 
microempreses i a les petites i mitjanes empreses dels serveis d'atenció a les persones i 
en concret, en la regulació dels procediments de contractació per les administracions 
públiques de Catalunya d'aquest tipus de serveis. 

Per a l'estimació de les dades econòmiques s'han utilitzat les fonts següents: 
- Anuari de la PIME catalana 2016- PIMEC 
- Dades CNAE 851 , 856, 861, 826, 869, 87, 871 , 872, 873, 879, 88, 881 i 889 

Instituta Nacional de Estadística, Directorio central de empreses 

No s'han pogut localitzar dades que permetin estimar el volum de negoci de les empreses 
grans dels sectors analitzats. 

I Consulta al sector afectat 

3. S'ha consultat les pimes del sector afectat o les associacions 
empresarials que les representen sobre el disseny de la norma i les 
opcions de regulació abans de començar la tramitació? 

4. En el tràmit d'audiència es consultarà almenys aquelles associacions 
empresarials que representin la major part de les pimes del sector 
afectat? 

Sí 

~ 

No 

o 

D 

Observacions: Els sectors que conformen l'àmbit d'aplicació de l'avantprojecte de llei van 
col ·laborar i van subscriure el Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis 
d'atenció a les persones, del que parteix l'avantprojecte de llei i · a la relació d'entitats 
directament afectes per aquest avantprojecte i, per tant, a les quals s'ha d'atorgar el tràmit 
d'audiència, consten les principals organitzacions sectorials i empresarials que representen els 
professionals i les petites i mitjanes empreses dels sector. 

Mesurament de l'impacte sobre les pimes 

5. S'ha quantificat les càrregues administratives que es deriven del 
compliment de les mesures proposades? 

6. S'ha quantificat els costos financers o els costos substantius més 

Sí 

~ 
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7. Es garanteix que els costos que es generen per a les pimes no impliquen 
desavantatges competitius en relació amb les empreses de major 
dimensió? 

o 

8. Es garanteix que les pimes poden operar en condicions de lliure o 
competència en el mercat? · 

Observacions: L'avantprojecte de llei no comp·orta per a les microempreses ni per a les 
petites i mitjanes empreses un increment inassolible o desmesurat de càrregues 
administratives en els processos de licitació dels contractes de serveis a les persones. Les 
càrregues administratives han estat quantificades i valorades i s'ha constat que el seu 
impacte sobre les pimes no és rellevant. 

S'han estimat els costos financers de la proposta normativa en base a la rellevància 
majoritària de la contractació d'aquest tipus de contractes de serveis amb les pimes per part 
de l'Administració. 

Valoració de mesures específiques per a les pimes 

. .. 
9:· S'ha avaluat alguna opció que simplifiqui o flexibilitzi el compliment de la 

regulació per a les empreses més petites i, alhora, permeti assolir els 
objectius públics perseguits? 

Sí 

o 
No 

~ 

10. S'ha adoptat alguna d'aquestes opcions de regulació més flexibles per a 
les pimes a la proposta normativa? 

o ~ 

11 . S'ha redactat la proposta normativa en un llenguatge senzill i 
comprensible per a una persona sense formació específica en dret? 

12. Es contribueix a simplificar el marc regulador del sector per tal de fer-lo 
més accessible? 

~ZJ· o 

o 181 

Observacions: Per tal de facilitar a les petites i mitjanes empreses el coneixement de la 
nova normativa, s'han _previst campanyes de difusió entre el sector tant amb caràcter 
previ, durant el procés de desenvolupament i redacció de l'avantprojecte de llei, com 
amb posterioritat a la seva aprovació. 

El text ha estat redactat amb un llenguatge senzill i entenedor, però no es pot entendre 
que contribueixi a simplificar el marc regulador, ja que la matèria no tenia una regulació 
específica, sinó que era la bàsica per a tota la contractació pública. Tampoc s'ha previst 
cap opció de regulació més flexible per a les pimes respecte del conjunt d'empreses 
destinades a la prestació de serveis a les persones, atès que el contingut i abast de la 
norma no permet establir una opció regulatòria més flexible per a aquestes. 
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B Altres annexos: 

• Quantificació de les càrregues administratives 

• Nota comparativa de les càrregues administratives 

• Valoració de les consultes prèvies a l'inici de la tramitació de la norma. 

Barcelona, 21 de febrer de 2017 
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