
 

Consulta relativa a: 
 
Ordre [       ]/[       ] de [            ], de modificació de l’Ordre de 8 de març de 1999, 
de convocatòria pública per a la participació d'entitats en el Projecte Omnia. 
 

1. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 

 
L’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de l’1 de desembre de 1998, per a 
la realització del Projecte Òmnia com a mesura de prevenció i lluita contra l’exclusió 
social, ha impulsat el projecte Òmnia d’actuacions formatives i d’assessorament per a 
l’accés a les noves tecnologies com a mesura de prevenció i lluita contra l’exclusió 
social. L’esmentat acord, publicat per resolució del 4 de gener de 1999 (DOGC 2815 
de 28.01.1999) preveu en l’apartat 5 promoure la participació integrada en aquest 
projecte d’altres institucions, organismes i entitats. 
 
L’ordre de 8 de març de 1999, de convocatòria pública per a la participació d’entitats 
en el Projecte Òmnia regula aquesta participació de les entitats en el programa en els 
següents termes: 
 
En l’article 2, s’estableix que la realització de l’objecte del programa es durà a terme 
mitjançant les entitats col·laboradores que reuneixin els requisits establerts. I es 
defineix que l’objecte és el de facilitar l’accés a les noves tecnologies a persones amb 
risc de patir processos de desigualtat social com a mesura de prevenció i lluita contra 
l’exclusió social, a partir d’actuacions de suport a projectes d’inserció laboral, formatius 
i d’ús comunitari. 
 
En conseqüència, i amb ànim de delimitar la participació de les entitats, l’Ordre de 8 de 
març de 1999 estableix entre d’altres, els requisits que han de reunir les entitats 
col·laboradores (art. 4), les seves obligacions i la forma de justificar-les (art. 8) així 
com  els beneficiaris del projecte Òmnia entre els quals s’hi compten els col·lectius 
desafavorits (art 7). 
 
L’article 6.1 de l’ordre de 8 de març de 1999 estableix la durada de les activitats de 
l’entitat col·laboradora del programa Òmnia i en preveu la seva pròrroga. En l’actualitat 
un total de 26 entitats resten acollides, com a col·laboradores del Projecte Òmnia, a 
aquesta Ordre. 
 
El conjunt de la Xarxa Òmnia compta amb 113 punts de servei arreu del territori català, 
els quals són gestionats per entitats de diversa índole com ens local, entitats sense 
afany de lucre o per altres Departaments de la Generalitat de Catalunya. Aquest model 
plural i diversificat de gestió és una de les fortaleses de la Xarxa Òmnia. 
 
El model de col·laboració en la Xarxa Òmnia respon a una estratègia global del conjunt 
dels 113 punts de la Xarxa, i es rau en els avantatges que les diferents entitats 
col·laboradores aporten al Projecte. Les entitats col·laboradores acollides a l’ordre de 
8 de març de 1999 aporten sobretot un coneixement i una proximitat del territori on 
s’ubiquen que garanteixen una atenció directa als usuaris i la resposta a les 
necessitats socials del mateix. 
 
L’experiència acumulada per les entitats col·laboradores del Projecte Òmnia des de 
l’any 1999 així com l’avaluació de la seva activitat efectuada anualment, aconsella 
l’adaptació de l’esmentat apartat a la situació actual del projecte. 
 
 



2. Els objectius de la iniciativa. 

 
L’objectiu de l’ordre proposada és actualitzar i regularitzar les entitats col·laboradores 
del Projecte Òmina acollides a l'Ordre de 8 de març de 1999. 

3. Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. 

 
L’instrument adient per a la modificació d’una Ordre de la persona titular del 
Departament, es una disposició del mateix rang i per això es proposa la publicació 
d’una Ordre de modificació.  
 
L’opció alternativa és mantenir la situació actual de manca d’adequació de la realitat 
de la disposició. 
 

4. Necessitat i oportunitat de l’aprovació de la norma. 

 
La Xarxa Òmnia, de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, és un programa 
preventiu, socioeducatiu, comunitari i de suport a col·lectius amb major risc de 
vulnerabilitat. 
 
Òmnia, és un programa universal d’intervenció social, que utilitzant com a instrument 
les eines TIC, cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i 
la vinculació de les persones a la comunitat. 
 
Va adreçat a la població general, però amb discriminació positiva vers les persones en 
risc social i més si precisen millorar les seves capacitats per a superar les seves 
dificultats d’accés a les tecnologies d’informació, per tal d’evitar la seva exclusió de la 
comunitat, posant especial èmfasi en les persones en situació d’atur, infants i joves, 
gent gran i famílies. 
 
El factor d’exclusió provocat pel coneixement digital insuficient pot afectar diverses 
persones i grups. Aquesta realitat fa que a Òmnia hi hagi una àmplia diversitat 
d’usuaris amb situacions i de procedència diferents. L'espai Òmnia disminueix les 
diferències i n’afavoreix la normalització. 
 
Té com a finalitat ésser un recurs que participa, conjuntament amb la resta de 
dispositius del territori, en la consecució dels objectius d’integració i cohesió social de 
la població del seu entorn. 
 
En la moment social que viu Catalunya actualment la pervivència del Projecte Òmnia 
és una prioritat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ja que el 
programa té clarament una vocació d’utilitat pública. 
 
L’adaptació de la norma a la realitat actual suposa una millora en la gestió del Projecte 
Òmnia, ja que posa al dia la situació de les entitats col·laboradores, i la continuïtat d’un 
programa en funcionament des de fa més de 15 anys. 
 

 


