
 

 

Consulta prèvia relativa a:  
 
Proposta d’Ordre xxxx  per la qual s’estableix el procediment per convalidar la formació de 
les persones mediadores de consum i un temari de referència per acreditar la seva formació 
per part de les entitats mediadores. 
 
 
1. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
 
El  Decret 261/019, de 10 de desembre, de modificació del Decret  98/2012, de 8 de juliol, sobre el 
procediment de mediació en les relacions de consum preveu que durant el primer any des de 
l’entrada en vigor de la norma, les entitats mediadores han de convalidar la formació  de les persones 
mediadores se consum i, per tant, es fa necessari, abans d’aquest termini establir un procediment 
poder realitzar aquest tràmit.   
 
D’altra banda, l’ACC és l’organisme que ha de convalidar els requisits i, per fer-ho s’ha de seguir un 
procediment que, en un termini de tres mesos, s’ha de fixar per Ordre de la conselleria competents 
en matèria de consum. 
 
Aquest fet posa de relleu la importància i la necessitat d’elaboració d’aquesta Ordre.  
 
També, el Decret esmentat preveu que per Ordre es fixi el temari de referència que reculli els 
aspectes relatius als coneixements i durada de la formació que han de tenir les persones que volen 
ser acreditades com a mediadores. 
 
 
2. Els objectius de la iniciativa. 
 
L'objectiu de la consulta és disposar de les propostes i aportacions de la ciutadania respecte al 
l’adopció de les mesures necessàries per establir un programa de formació específic per als 
mediadors de consum i regular el procediment de convalidació de les persones mediadores de 
consum que disposin d’una concreta experiència professional i  formació.  
 
La consulta és oberta al conjunt de ciutadans i es considera important la participació de les entitats 
mediadores d’acord amb la definició de  l’article 2.2 a) del Decret 98/2014 de 8 de juliol, sobre 
procediment de mediació en les relacions de  consum.  
 
 
3. Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. 

 

 No regular. Aquesta opció no és viable ja que la pròpia norma preveu la convalidació per part 
de l’ACC de les persones mediadores de consum que disposin d’una determinada 
experiència i formació i, per tant s’ha d’establir la forma i el procediment per fer aquesta 
convalidació, així com el desenvolupament de programes formatius específics d’acord amb 
la Disposició  final tercera del Decret 261/019, de 10 de desembre, de modificació del Decret  
98/2012, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.  
 
 

 Regular. És l’opció preferida i única possible. Des del punt de vista social, la iniciativa 

repercuteix positivament de forma directa en el conjunt de la societat ja que permet avançar 



 

 

La Disposició transitòria del Decret 261/019, de 10 de desembre, de modificació del Decret  98/2012, 

de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum,  preveia que el primer any 

des de l'entrada en vigor d'aquest Decret les entitats mediadores, d'acord amb el seu article 2.2.a), 

poden convalidar la formació de les persones mediadores de consum que disposin, de manera 

cumulativa, de l'experiència professional i formació següent: 

a) Un mínim de sis mesos d'experiència en els últims tres anys com a persona mediadora de 

consum en qualsevol de les entitats mediadores. 

b) Un mínim de 60 hores de formació que inclogui els coneixements en matèria de la normativa 

aplicable a les relacions de consum, d'acord amb el que preveu la Llei 22/2010, de 20 de juliol, 

del Codi de consum de Catalunya. 

L'organisme que ha de convalidar els requisits de l'apartat anterior és l'Agència Catalana del Consum, 

mitjançant el procediment que s'ha d'establir per una ordre de la persona titular del Departament 

competent en matèria de consum, en el termini de tres mesos. 

D’altra banda la Disposició final tercera autoritza a la persona titular del Departament competent en 

matèria de consum perquè pugui adoptar les disposicions necessàries per establir un temari de 

referència que reculli els aspectes que preveu l'article 33, així com el desenvolupament de programes 

formatius específics en funció dels nous reptes i compromisos tecnològics, econòmics i socials.” 

En conseqüència, es necessari establir el procediment per convalidar la formació de les persones 

mediadores de consum prevista en la Disposició transitòria del Decret 261/2019, de 10 desembre, de 

modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol sobre procediment de mediació en les relacions de 

consum i detallar un temari de referència per acreditar la  formació de les persones mediadores de 

consum per part de les entitats mediadores. 

 

QUI PARTICIPA 

La consulta és oberta al conjunt de ciutadans. 

DEPARTAMENT 

Empresa i Coneixement 

UNITAT DIRECTIVA 

Agència Catalana del Consum 

TERMINI DE CONSULTA 

Es considera adient un termini de 15 dies naturals.  

en la resolució de conflictes entre les persones consumidores i les empreses i, alhora en 
regular els programes formatius  dels mediadors de consum millora la qualitat d’aquestes 
mediacions.  
 

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



 

 

A continuació es proposen diverses preguntes per a orientar les aportacions: 

 

1. Considera que s'ha descrit adequadament el motiu de la consulta? 
2. Quines creieu que són les habilitats i coneixements imprescindibles que ha de tenir un 

mediador de consum.  
3. Hi ha aspectes que no s'han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l'Administració 

de la Generalitat? 
4. Cal considerar altres alternatives a les proposades? 

 

Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d’aportació 
en relació amb la consulta, recordeu que heu d’adreçar-vos a l’adreça de correu 
normativa.acc@gencat.cat 
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