
 

 

Informe sobre el resultat de la consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte d’Ordre 
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. 
 
 
 
Antecedents 
 
 
En 14 de febrer de 2020 es va publicar al portal de la Generalitat de Catalunya Participa la 
documentació relativa a la consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte d’Ordre 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. 
 
El 28 de febrer de 2020  va finalitzar el termini perquè la ciutadania pogués fer llurs comentaris 
i observacions sobre la consulta pública prèvia esmentada al camp corresponent del portal 
Participa. 
 
Al portal Participa es van rebre aportacions del senyor Ferran PL i mitjançant la bústia de 
normativa.acc@gencat.cat es va rebre l’aportació de la Sra. Mònica Caballero Ribera.  
 
 
Consideracions prèvies  
 
En general, i per donar resposta a la majoria de les consideracions realitzades per les diferents 
persones que han participat, sobre el procediment, constatem que la fase de consulta pública 
és la primera fase dins el procediment d’elaboració de la ordre. Aquesta fase pretén informar 
prèviament a l’inici dels treballs, però l’objectiu no és consensuar ni acordar cap redactat 
concret de la mateixa sinó exposar les situacions que es pretenen resoldre o millorar 
mitjançant aquesta ordre. 
 
Durant aquest tràmit es prenen en consideració les aportacions rebudes, les quals han estat 
valorades en el seu conjunt.  
 
 
Propostes rebudes:  
 
1.- El Sr. Ferran PL formula la següent proposta:  
 
“De vegades es poden oblidar coses bàsiques com la majoria d'edat, la plena capacitat per 
actuar i, en un altre ordre, el disposar de titulació universitària.” 
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2.- La Sra. Mònica Caballero Ribera formula la següent proposta:  

 

 

   
 
Valoració:  
 
 
Agraïm les aportacions realitzades i les afegim als criteris previs a l’articulació del text del 
Projecte d’Ordre 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. Tot i això, l’àmbit que plantegen aquestes aportacions no és  
objecte d’aquesta ordre, com per exemple la formació universitària, ja que són qüestions que 



 

 

van ser tractades de manera expressa en la redacció 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. 
  
D’altra banda pel que fa al curs d’Assistents Tècnics en Consum no és la referència per a 
establir les hores de formació en consum del mediador. S’ha de tenir en compte la Disposició 
Transitòria del projecte normatiu que preveu que es convalidi la formació de les persones 
mediadores de consum que disposin de l’experiència professional i un mínim de 60 hores  de 
formació.  
 
 
Barcelona, 5 de març de 2020 
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