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INFORME DE RETORN DE LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA  DE L PROJECTE 
D’ORDRE PER LA QUAL ES REGULA L’ACREDITACIÓ DE LES PERSONES FÍSIQUES 
O JURÍDIQUES PROVADES COM A PROVEÏDORES DE LA XAXA DE SERVEIS 
SOCIALS D’ATENCIÓ PÚBLICA  

A efectes de participació ciutadana i consulta pública prèvia en la presa de decisions 
públiques d’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015 de 2 d’octubre, de procediment 
administratiu comú, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha fet difusió, 
mitjançant el portal http://participa.gencat.cat/, de la consulta sobre el projecte d’ordre per la 
qual es regula l’acreditació de les persones físiques o jurídiques privades com a proveïdores 
de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. 

El període obert de participació  d’aquesta consulta ha estat entre de l’11 al 31 de març i les 
aportacions es podien dur a terme mitjançant comentaris al mateix portal web. 

Valoració de la participació 

Durant el període de consulta no s’ha rebut cap aportació ni cap comentari a través del 
portal web. 

L’objectiu de la iniciativa és desplegar l’article 8 del Projecte de decret d’acreditació, 
concertació social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, que es 
troba en la darrera fase de la seva tramitació, i  regula el règim jurídic de l’acreditació de les 
persones físiques o jurídiques privades per ser proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials 
d’Atenció Pública. 

L’opció normativa considerada és l’Ordre, d’acord amb la disposició addicional segona del 
projecte de decret esmentat. Un cop publicada aquesta Ordre el procediment d’Acreditació 
es farà d’ofici, a instància de l’interessat.   
 
L’ordre fixarà els requisits d’acreditació per a cada tipologia de serveis socials tal i com 
preveu la Disposició addicional segona del projecte de Decret.  
 
El fet de no tramitar aquesta norma deixaria a les persones interessades  sense la opció de 
poder sol·licitar l’acreditació com a proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció 
Pública. Cosa que un cop publicada la normativa es farà a instància de l’interessat.  
 
Publicar-la significa també aplicar criteris comuns d’acreditació i criteris  específics segons 
les necessitats de cada àmbit per a garantir la qualitat en la prestació dels dieferents serveis 
de la Xarxa. 
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