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Aportacions Avantprojecte de llei de contractació 

pública de Catalunya 
 

 

A) Aportacions a l’avantprojecte de llei 

Cal que tota administració subjecta a aquesta llei inclogui clàusules lingüístiques als seus plecs 
de contractació que garanteixin que les empreses contractistes beneficiàries es trobin en 
condicions de complir les exigències lingüístiques homologables a les de l’administració pública.  

Cal que les empreses licitadores disposin de la informació del contracte en llengua catalana i 
que compleixin amb les obligacions lingüístiques corresponents. Cal exigir a l’empresa una 
declaració responsable d’adequació al marc normatiu de cara a l’inici del contracte. 

Cal assegurar que, en tot procés de contractació pública a través de plataformes digitals, la 
documentació contractual en format digital estigui disponible en llengua catalana.  

En els casos de contractes de serveis l’objecte dels quals tingui relació amb l’atenció directa al 
públic, cal incorporar clàusules socials exigint la correcta capacitació lingüística del personal 
segons el lloc de treball que ocupi. 

Cal que les empreses que contracten professionals obligats a inscriure’s en registres oficials (com 
els monitors de lleure o els socorristes) acreditin el coneixement suficient i la correcta 
acreditació de llengua catalana del personal adscrit a l’execució del contracte, com a condició 
especial d’execució, en el moment de presentar l’oferta.  

Cal que les administracions públiques comuniquin al Govern de Catalunya les seves prioritats i 
necessitats quant a contractació per tal de desplegar campanyes de sensibilització i difusió pel 
que fa a l’oferta de formació de llengua catalana, a la normativa de contractació responsable i 
al respecte dels drets lingüístics en tots els sectors afectats.  

Cal que les penalitzacions fixades pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic a les 
empreses que impugnen licitacions de forma injustificada es derivin a l’administració 
contractant, per tal d’evitar la litigació reiterada de bloqueig o per interessos corporativistes 
contraris al respecte dels drets lingüístics.  

Cal incloure, en els plecs tècnics, clàusules lingüístiques que garanteixin l’adequació dels 
productes objecte de contractació a la legislació lingüística vigent a Catalunya i garantir la 
presència del català en el cas de productes tecnològics o informàtics. En la licitació de compra 
de productes, l’etiquetatge en català hauria de ser sempre un mèrit puntuable. 

Cal exigir la correcta inclusió als plecs de sancions o penalitzacions en cas d’incompliment, i que 
aquestes es considerin causa específica de resolució del contracte. 
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B) Altres consideracions 

D’altra banda, voldríem aprofitar aquest canvi legislatiu per a fer-vos arribar una sèrie de 
consideracions i propostes. Així doncs, considerem que, en aquest context, seria important: 

- Dotar la ciutadania de mecanismes clars i eficients de comunicació dels incompliments 
contractuals per part de les empreses, i establir les vies a través de les quals 
l’administració haurà de respondre a aquestes denúncies. 
 

- Realitzar estudis dels sectors amb més tendència a contractar personal d’urgència o 
sense qualificació en llengua catalana (socorristes, vigilants de seguretat, etc.) i 
desplegar campanyes de difusió de la normativa de contractació pública per tal 
d’incentivar l’aplicació i el compliment de les clàusules lingüístiques. 
 

- Fer difusió de la documentació i els recursos ja existents per tal de facilitar la tasca als 
personal tècnic corresponent a l’hora de redactar plecs de contractació i d’executar-ne 
el compliment:  
 
• Guies i models oficials per a la redacció de plecs que podem difondre entre les 

administracions quan ens trobem amb casos de desconeixement:  
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/eines/guies-plecs 
 

• Recomanació 2/2005, de 5 de maig, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, 
sobre la inclusió de clàusules lingüístiques en els contractes administratius per tal de 
fomentar l’ús del català, a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic:  
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/claus
ules-linguistiques/2009-recomanacio-jcca.pdf 

 
- Generar un “estat d’opinió” favorable que justifiqui la implementació de cursos 

específics per sectors i la supervisió aleatòria de contractes. En aquest sentit, caldria que 
tant Plataforma per la Llengua com la Secretaria de Política Lingüística, com altres 
entitats de referència, generin i agrupin el màxim de material (queixes, informes, plecs 
no conformes, denúncies públiques, notes comunicatives, etc.) per tal de donar 
arguments a la Direcció General de Contractació Pública a l’hora de desplegar certes 
accions.  
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