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Contractació pública (Llei de 
Contractes del Sector Públic o 
la concessió administrativa)

Subvencions o convenis 
de col·laboració 

No s’ajusta a les especificitats d’aquesta 
tipologia de serveis en termes de qualitat, 
continuïtat i accessibilitat de les 
actuacions o necessitats específiques dels 
usuaris; segueix donant massa pes a 
criteris economicistes.

Té un caràcter graciable, quedant subjecte 
als diferents programes polítics i a les 
prioritats que aquests estableixin, davant la 
disponibilitat pressupostària. No pot ser que 
serveis públics que donen resposta a drets 
socials s'estiguin finançant encara via 
subvencions.

Cal avançar cap un model que, d’acord amb la legalitat, garanteixi la cobertura dels drets 
socials de la ciutadania.



Destaquen la importància i especificitat dels serveis a les persones, indicant la 
necessitat de prioritzar en la selecció dels proveïdors les qüestions de qualitat, de 
continuïtat, d’accessibilitat, de consideració de les necessitats específiques dels 
usuaris, sobretot els més desvalguts, per sobre de consideracions merament 
econòmiques.

Consideren els serveis d’atenció a les persones des d’una perspectiva àmplia i 
transversal, com a garants dels drets socials de la ciutadania; i no estableixen una 
relació limitada de serveis.

Habiliten expressament als estats membres perquè puguin organitzar els 
serveis d’atenció a les persones mitjançant fórmules no contractuals com el 
concert social o sistemes de llicències o autorització.

Atorguen als poders adjudicadors la llibertat per seleccionar els proveïdors en 
base a uns requisits prèviament establerts



ESTAT

• Llei 9/2017 de Contractes del 
Sector Públic (en vigor).

CATALUNYA 

• Projecte de llei de contractes de 
Serveis a les Persones.

RECENTMENT RATIFICAT PEL 
NOU GOVERN I PENDENT DE 
TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA 

Marc no contractualMarc contractual

CATALUNYA 

• Decret 3/2016 de mesures 
urgents de contractació pública, 
que en la disposició addicional 
3a inclou la figura no 
contractual del concert social
(pendent de desplegament 
reglamentari).

PROPOSTA DEL TERCER SECTOR 
SOCIAL DE CATALUNYA PER LA 
GESTIÓ DE SERVEIS A LES 
PERSONES AMB LA INICIATIVA 
SOCIAL SENSE AFANY DE LUCRE A 
TRAVÉS DE L’ACCIÓ CONCERTADA.



Serveis d’atenció a les persones

GESTIONATS PER LA 

INICIATIVA SOCIAL SENSE 

AFANY DE LUCRE 

FORA DE LA LLEI DE 

CONTRACTES (ACCIÓ 

CONCERTADA)
+



Organització de la provisió dels serveis d’atenció a les 
persones al marge de la llei de contractes, mitjançant una 
acció concertada que garanteixi criteris d’accessibilitat 
i qualitat per sobre de consideracions econòmiques.

Consideració àmplia i transversal de serveis d’atenció 
a  les persones, més enllà dels serveis regulats a la 
Cartera de Serveis Socials, reconeixent les especificitats de 
cada àmbit d’actuació (infància, joventut, persones grans, 
pobresa - exclusió social, salut mental, discapacitat, etc...).

Model de concertació amb la iniciativa social no 
lucrativa, garantint l’eficiència dels recursos públics i el 
màxim retorn social (reinversió dels beneficis, capital social, 
dimensió comunitària...)

Règim no contractual i 

acció concertada fora 

de les lògiques del 

mercat

Per tots els serveis 

d’atenció a les 

persones

Amb el Tercer Sector 

com a aliat estratègic



• Un model que, per sobre de qualsevol altra consideració, garanteixi la protecció dels 
drets socials, l’interès general i la qualitat de l’atenció a les persones, 
especialment les més vulnerables.

• Un model que reconegui l’especificitat i la rellevància dels serveis d’atenció a les 
persones i n’asseguri la cobertura.

• Un model que, d’acord amb el què permet la normativa europea i estatal, articuli la 
gestió dels serveis d’atenció a les persones al marge de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, a través de l’acció concertada com a fórmula no contractual.

• Un model que garanteixi l’eficiència i el màxim retorn social dels recursos 
públics, en base a una gestió solidària sense afany de lucre.

• Un model que limiti clarament l’interès econòmic dels operadors que accedeixin 
a l’acció concertada, atorgant un rol fonamental i estratègic al Tercer Sector Social, 
com a part essencial del sistema català de serveis d’atenció a les persones.

• Un model basat en el diàleg i la coresponsabilitat per assolir uns objectius 
compartits: la defensa dels drets socials i la millora de la qualitat de vida de la 
ciutadania.



Un document al servei de les entitats i federacions 
del Tercer Sector Social de Catalunya.

És important que totes les entitats es facin seva la 
proposta i contribueixin a la tasca d’incidència 
social i política necessària per fer realitat el nou 
marc legislatiu.




