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Fitxa SIGOV

Data de la sessió
Govern 28/02/2023 Consell Tècnic Apartat

Tipus 
Memòria preliminar (avantprojectes de llei) Comunicació consulta pública prèvia (projectes de decret i de decret legislatiu)

Identificació de la iniciativa

Codi SIGOV
SIG23DSO0229
Títol de la iniciativa
Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de decret d’acreditació i funcionament dels 
organismes d’intermediació en matèria d’adopció internacional.
Previst al Pla de Govern Sí No Previst al Pla normatiu Sí No

Fet rellevant* Sí No Fet noticiable Sí No

* Fet no recurrent, nou

Departaments que hi intervenen

Departament impulsor
Departament de Drets Socials
Altres departaments

Organismes participants
Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Informació bàsica

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

Aprovar una nova norma que substitueixi el Decret 97/2001, de 3 d'abril, sobre l'acreditació i el 
funcionament de les entitats col·laboradores d'adopció internacional. 
 
La nova norma, a més d’incorporar les novetats afegides per la normativa aprovada en matèria 
d’adopció internacional, permetrà introduir un nou sistema d’acreditació més àgil i transparent, 
adaptat a la normativa vigent en matèria de procediment administratiu, transparència i tramitació 
electrònica.
Objectius de la iniciativa

-Garantir la seguretat jurídica, tant en l’exercici de les funcions públiques en matèria d’adopció 
internacional, com la dels organismes d’intermediació que han de donar compliment a la normativa 
vinculada amb aquest sector.  
 
-Millorar la tramitació dels procediments d’acreditació dels organismes d’intermediació en matèria 
d’adopció internacional.  
 

Referències, si escau, al Pla normatiu o al Pla de Govern 
  
Indiqueu si es tracta d'una actuació ja prevista al Pla normatiu i al Pla de Govern

No és una actuació prevista en el Pla normatiu ni en el Pla de Govern
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Informació necessària per publicar la consulta, si escau, al Portal Participa.gencat

Títol de la consulta
Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de decret d’acreditació i funcionament dels 
organismes d’intermediació en matèria d’adopció internacional.
Període de consulta 
30 dies
Objectius de la consulta (no més de 20 línies)

- Copsar l'opinió de la ciutadania i de les entitats interessades en acreditar-se o actualment 
acreditades per a la mediació en matèria d’adopció internacional, en relació a la conveniència de 
substituir l’actual regulació de les Entitats Col·laboradores d’Adopció Internacional (ECAI), una 
regulació reglamentària que ha esdevingut obsoleta després de la modificació de la Llei 54/2007, 
de 28 de desembre, d’adopció internacional i del Reial Decret 165/2019, de 22 de març, pel que 
s’aprova el Reglament d’adopció internacional. 
- Valorar si es considera més adient l’opció normativa consistent en modificar el vigent Decret o la 
de substituir-lo per un de nou. 
- Rebre aportacions en relació amb els diferents mecanismes possibles per la tramitació de les 
acreditacions dels organismes d’intermediació en matèria d’adopció internacional. 

Preguntes per centrar les aportacions

1. Considereu que cal actualitzar la normativa en matèria d’acreditació i funcionament 
d’organismes d’intermediació en matèria d’adopció internacional i adequar-la a la nova normativa 
aprovada a nivell estatal? 
2. Quins aspectes considereu que s’han d’incorporar al nou Decret?  
3. Considereu que hi ha algun aspecte que no s’ha tingut en compte i que hauria de ser valorat per 
l’Administració de la Generalitat? 
4. Considereu que el mecanisme actual d’acreditació dels organismes acreditats per a la tramitació 
d’adopcions internacionals s’adequa a les necessitats de la ciutadania i de les entitats interessades 
en actuar en aquesta matèria? 
 

Grups als quals s'adreça la consulta

La ciutadania, les entitats interessades en acreditar-se o actualment acreditades per a la 
intermediació en matèria d’adopció internacional i qualsevol entitat o agrupació d'entitats que tingui 
interès en la matèria.

Altres formes de participació: qüestionaris o sessions de debat

No es contemplen

Documentació addicional


