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Informe de retorn a les aportacions durant la consulta pública prèvia a 
la tramitació del projecte de Decret dels equipaments cívics de la 
Generalitat de Catalunya 

 
Fets 

1. En data 11 de juliol de 2018 s’ha publicat al portal de la Generalitat de Catalunya 
Participa gencat (Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència) la documentació relativa a la consulta pública prèvia del Decret dels 
equipaments cívics de la Generalitat de Catalunya, que consisteix en: 

1.1. Un document adjunt amb informació referent al Projecte de decret en el qual 
es recullen els punts següents: 

 Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 

 Objectius de la iniciativa. 

 Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. 

 Necessitat i oportunitat de l’aprovació de la norma. 

1.2. Un seguit de preguntes per orientar el debat i facilitar les aportacions: 
1. Esteu d’acord en què s’unifiqui la normativa reguladora, per tal que 

hagi més transparència, i que sigui més clarificadora a l’estar 
unificada? 

2. Esteu d’acord en el nou model d’equipament cívic plantejat, més 
integrador i inclusiu? 
 

1.3. Enllaços a la normativa aplicable als equipaments cívics. 
 Decret 222/1996, de 12 de juny, dels equipaments cívics (Enllaç extern) 
 Decret 180/1997, de 22 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts dels 

casals de gent gran del Departament de Benestar Social (Enllaç extern) 
 Decret 140/2000, de 3 d’abril, de modificació de l’article 12 dels Estatuts 

dels casals de gent gran del Departament de Benestar Social, aprovats pel 
Decret 180/1997, de 22 de juliol (Enllaç extern) 

 Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les ludoteques (Enllaç 
extern) 

 
Resolucions de conversió de casal de gent gran a casal cívic: 
 RESOLUCIÓ TSF/1410/2018, de 21 de juny, de conversió del Casal de 

Gent Gran Figueres en casal cívic i de modificació de la 
denominació (Enllaç extern) 

 RESOLUCIÓ TSF/1411/2018, de 21 de juny, de conversió del Casal de 
Gent Gran Cardona en casal cívic (Enllaç extern) 

 RESOLUCIÓ TSF/1412/2018, de 21 de juny, de conversió del Casal de 
Gent Gran Barcelona La Pau en casal cívic (Enllaç extern) 

 
2. El dia 12 d’agost de 2018 ha finalitzat el termini perquè la ciutadania pugui fer 
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llurs comentaris i observacions, sobre la consulta pública prèvia esmentada. 
 

3. Han participat en aquesta consulta prèvia a la tramitació del projecte del Decret 
diferents persones físiques, amb un total de 2 aportacions, al portal participa i 0 
aportacions al correu electrònic habilitat. 

3.1 Al portal Participa gencat s’han rebut les aportacions següents: 

1. @asun (Referència: II-PROP-2018-07-75241) 

2. @vicenc_2 (Referència: II-PROP-2018-07-75244) 

 
 
Aportacions presentades i valoració de les mateixes 

 

Atès que els comentaris i propostes formulades no han seguit l’esquema de  les 
preguntes orientatives de la consulta prèvia, el recull i valoració de les mateixes s’efectua 
de forma general: 

 

Aportacions: 

La Sra. Asun expressa la seva preocupació en relació a la conversió dels casals 
de gent gran en casals cívics i comunitaris. Comenta que aquesta faria perdre 
possibilitats a la gent gran. Considera que no és necessària aquesta conversió ja 
que existeixen suficients casals cívics i comunitaris que cobreixen les necessitats 
d’aquest tipus d’equipaments a la comarca. A més, creu que la interacció amb 
altres col·lectius i edats és una realitat que es dóna independentment que els 
casals de gent gran es transformin o no. 

 

Valoració:  

Es considera que els arguments a aquest comentari ja estan incorporats a 
l’articulat del Decret. 

 
 

Aportacions: 

El Sr. Vicenç fa una exposició en relació al Decret sortides de les experiències 
com a participant en una activitat durant uns anys en un casal de la Xarxa 
d’Equipaments Cívics i Comunitaris de la Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària.. 

 
 

Valoració:  

Es considera no fer valoracions en relació als comentaris del Sr. Vicenç. 
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Addicionalment a les valoracions inicials que respecte cada qüestió conté aquest 
document, durant l’elaboració del Projecte de decret s’estudiaran amb més profunditat 
els suggeriments que s’han efectuat. 

D’acord amb el procediment per l’elaboració de normes reglamentàries regulat a la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques, el text del Decret se sotmetrà als tràmits d’audiència i informació pública en 
el moment que legalment sigui procedent. 

 

 
 
 
Rosa Sans i Margenet 
Cap del Servei de Programació i Dinamització d’Activitats 
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