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DICTAMEN 02/2021 sobre el Projecte de decret dels equipaments
comunitaris de la Generalitat de Catalunya.
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei
7/2005, de 8 de juny, la Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell
de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 1 de març de
2021, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 4 de febrer de 2021 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic
i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en el qual
sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva
tramitació, del Projecte de decret dels equipaments comunitaris de la
Generalitat de Catalunya.
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria general i d’una
memòria d’avaluació d’impacte.
La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials es va reunir
el dia 25 de febrer i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, vint-i-sis articles englobats en
tres capítols, una disposició addicional, una disposició transitòria, una
disposició derogatòria i dues disposicions finals.
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’emmarca
el Projecte de decret i se’n fa un breu resum. També es fa referència al 7è i
8è Congrés Nacional de Gent Gran de Catalunya, des d’on manifesten la
necessitat de promoure la reorientació dels casals de gent gran en casals
cívics com a espais de socialització intergeneracionals.
El capítol 1 s’anomena “Disposicions generals” i engloba els articles de l’1 al
6. En aquest capítol s’estableix que l’objecte de la norma és regular el règim
jurídic bàsic dels equipaments comunitaris i es fixa l’àmbit d’aplicació i el
règim jurídic. També es defineix què és un equipament comunitari i es
determina la seva tipologia, l’adscripció i la gestió, entre d’altres qüestions.
El capítol 2 s’anomena “Casals comunitaris” i engloba els articles del 7 al 20.
En aquest capítol, en primer lloc, s’estableix què s’entén per casal comunitari
i es fixen les seves funcions. Posteriorment es determinen els serveis,
programes i activitats que ofereixen els casals, els requisits per accedir-hi i el
règim de contraprestació de les persones participants. D’altra banda,
s’especifica qui té la condició de persona participant i els seus drets i deures.
També s’estableixen els òrgans de participació dels casals comunitaris, que
seran la Taula de Persones Participants i la Comissió d’Activitats, i es regula
la seva composició i funcions. Finalment es regula el reglament de règim
intern com a norma específica bàsica de funcionament de cada casal.
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El capítol 3 s’anomena “Hotels d’entitats” i engloba els articles del 21 al 26.
En aquest capítol es defineix què s’entén per hotels d’entitats i es fixen les
seves funcions i el règim jurídic. També es determinen les entitats
destinatàries dels hotels i es regulen les autoritzacions per gaudir dels serveis
oferts així com les suspensions i revocacions.
La disposició addicional estableix que els casals cívics passen a denominarse casals comunitaris i se’ls aplica aquest Decret i es determina que els casals
de gent gran s’han de convertir en casals comunitaris abans de l’1 de gener
de 2022.
La disposició transitòria estableix el règim aplicable als casals de gent gran
fins que es converteixin en casals comunitaris.
La disposició derogatòria deroga tres decrets.
Mitjançant la disposició final primera es modifica el Decret 94/2009, de 9 de
juny, pel qual es regulen les ludoteques. La modificació consisteix a afegir un
títol, que inclou tres articles, a aquest Decret per regular el règim específic de
les ludoteques titularitat de la Generalitat de Catalunya. Així, es defineix quins
equipaments comunitaris es consideren ludoteques de la Generalitat de
Catalunya i es determinen les seves funcions i les persones destinatàries de
l’equipament.
La disposició final segona disposa l’entrada en vigor de la norma als vint dies
de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

III. OBSERVACIONS GENERALS
Primera. El CTESC considera que el model que presenta el Projecte de
decret de reconvertir els casals de gent gran i casals cívics en equipaments
comunitaris, oberts a públics de diversos grups d’edat, no pot suposar en cap
cas una reducció global d'espais per a la gent gran, ni per a la gent jove, ni
per a cap grup d’edat. Aquest tipus d’espais han de continuar proveint-se en
la mateixa mesura, atès que funcionen com espais imprescindibles de
socialització i oci sans, en particular per a la joventut, que té més dificultats
per accedir a un oci saludable, de proximitat i de qualitat.
Segona. El CTESC considera que el fet de passar de casal de gent gran a
casal comunitari dotant, per tant, aquests espais d’un caràcter
intergeneracional, no farà per se que hi vagin automàticament persones
d'altres edats. Serà la pròpia dinamització de l'espai la que orientarà el públic
potencial d’aquests espais.
Tercera. Per tal de garantir els drets de les persones amb discapacitat i tenir
en compte la inclusió i l’atenció a la diversitat i en relació amb aquest Projecte
de decret, el CTESC proposa incloure referències explícites al compliment
dels requisits d’accessibilitat universal de la legislació vigent, concretament
en relació amb els servei, espais i activitats que es duen a terme en els
equipaments comunitaris.
Quarta. El CTESC recomana que la norma estableixi clarament, a efectes
orgànics, com es determina la condició de persona participant.
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Cinquena. El CTESC considera necessària una dotació pressupostària per
enfortir l'associacionisme (de totes les edats), les polítiques d'accés a l'oci,
així com les polítiques socioculturals adreçades a tots els col·lectius.

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT
1. En el primer paràgraf de l’article 7, que defineix els casals comunitaris, el
CTESC recomana afegir “inclusius i d’atenció a la diversitat” abans de
“[...] que permetin la millora de la qualitat de vida [...]”.
2. El CTESC considera que en l’article 10 és indeterminat i caldria concretar
a quins supòsits es refereix quan estableix “[...] i uns serveis específics,
en determinats supòsits.”
3. El CTESC recomana afegir al final de l’article 12.1 el següent: “[...] ni
discapacitat, promovent els serveis, programes i activitats inclusius.”
4. En l’article 14.1, que regula els drets i deures de les persones i entitats
participants, el CTESC proposa afegir el següent punt: “g) Tenir garantida
l'accessibilitat física, comunicativa i cognitiva en tots els drets esmentats
anteriorment, així com conèixer el pla d'accessibilitat per remoure totes
les barreres existents en el moment de l'aprovació del present Decret.”
5. El CTESC recomana, en els articles 15 i 16, unificar la denominació de la
Taula de Persones Participants.
6. El CTESC considera que els òrgans de participació dels casals
comunitaris, regulats en l’article 15, haurien de ser de constitució
obligatòria i no voluntària. La norma també hauria d’establir les causes
que puguin excepcionar la constitució obligatòria i les conseqüències que
es deriven de la no constitució en els casos en què correspongui.
7. En l’article 16 el CTESC considera que han de ser quatre persones les
que formin part de la Comissió d’Activitats en representació de la Taula
de Persones Participants.
8. En l’article 16.1, el CTESC recomana substituir “director general
competent” per “titular de la direcció general competent”.
9. El CTESC proposa afegir al final de l’article 16.3 el següent: “Es garantirà
que tot el procés d'elecció de les persones representants de la Taula de
Persones Participants sigui accessible.”
10. El CTESC recomana que en l’article 16.4 s’estableixi que la Taula de
Persones Participants s’ha de reunir amb caràcter ordinari quatre cops
l’any. També recomana que s’afegeixi que es reunirà de forma
extraordinària quan la convoqui el/la responsable de l’equipament per
iniciativa d’un 30% dels seus participants”.
11. En l’article 17 el CTESC considera que han de ser quatre persones les
que composin la Comissió d’Activitats en representació de la Taula de
Persones Participants.
12. El CTESC recomana suprimir de l’article 17.2 el següent: “[...] per tal que
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la direcció general competent en matèria d’equipaments comunitaris les
tingui en compte, si escau, al dissenyar la programació”.

V. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte
de decret dels equipaments comunitaris de la Generalitat de Catalunya i
sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el
present Dictamen.
Barcelona, 1 de març de 2021
El president

La secretària executiva

Toni Mora Núñez

Carme García Jarque
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DECRET/

/2021, dels equipaments comunitaris de la Generalitat de Catalunya.

Preàmbul
D’acord amb l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya els poders públics han de promoure les
condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives; han de facilitar la
participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i social del país, i han de reconèixer
el dret dels pobles a conservar i desenvolupar llur identitat. Alhora, han de promoure els valors de la llibertat,
la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l’equitat de gènere
i el desenvolupament sostenible.
En l’àmbit de la protecció de les persones i de les famílies, l’article 40 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
disposa que els poders públics han de tenir com a objectiu la millora de la qualitat de vida de totes les
persones, en general, la protecció dels infants, la participació dels joves en igualtat de drets i deures en la
vida social i cultural i la plena integració de les persones grans en la societat per mitjà de polítiques públiques
basades en el principi de solidaritat intergeneracional.
Els equipaments cívics del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
han constituït i constitueixen un espai en el qual els dictats de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es fan
reals i efectius.
La Generalitat de Catalunya assumeix la necessitat de convertir els equipaments en un punt de referència
per a la ciutadania davant dels nous reptes socials que es plantegen: per una banda, una situació econòmica
que augmenta el risc d’exclusió social de molts col·lectius, especialment l’atur entre els joves i la vulnerabilitat
entre els infants. Per una altra banda, la variació periòdica dels fluxos migratoris obliga a aplicar processos
dinàmics d’adaptació a la diversitat cultural. I també, l’envelliment de la població i la renovació generacional
de la gent gran comporta que aquest col·lectiu esdevingui cada cop més heterogeni i complex, amb unes
inquietuds i un major grau de compromís per participar activament en la comunitat i al qual cal donar resposta.
El manifest final del 7è Congrés Nacional de Gent Gran de Catalunya celebrat l’1 d’octubre de 2014 conclou
que és imprescindible poder rebre formació durant tota la vida; que cal incentivar tota persona gran a
participar en l’activitat de la seva comunitat, en espais multigeneracionals on es promoguin els valors de
l’associacionisme, la solidaritat i el voluntariat, i totes les generacions comparteixin coneixements i
experiències; que la promoció de les relacions entre generacions és clau per donar resposta als reptes de
futur que té la nostra societat, configurant un país per a totes les edats que procuri fomentar el
desenvolupament integral de la persona, la igualtat d’oportunitats, el treball en xarxa i la cooperació i la
solidaritat intergeneracionals; i, finalment, que cal promoure la reorientació dels Casals de Gent Gran en
Casals cívics prenent com a referència els diferents models multigeneracionals, aconseguint una
flexibilització estructural i funcional dels equipaments perquè hi puguin participar i promoure activitats tant
les entitats com les persones de totes les edats.
En la ponència aprovada en el 8è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya celebrat el 25 d’octubre
de 2019 expressa que calen“ mes espais de socialització intergeneracional. Cal que les administracions
donin mes suport a les mesures ja existents i a les innovadores que permetin la convivència de persones
grans en espais equipats. (...)D’altra banda, les persones d’edat tenen dificultats per entendre els models de
vida, les opinions i les posicions de les persones joves. Cal construir espais comuns de coneixement, debat
i comprensió, per treballar-hi juntes i junts; cal trobar noves formes per optimitzar els diferents espais públics
existents, tenint en compte la gran varietat d’usos i necessitats, i cal establir programes dissenyats i
planificats a consciència que es basin en l’intercanvi d’experiències i en la transmissió de valors, que tinguin
continuïtat en el temps i que siguin capaços de fomentar la cohesió social. Cal, en definitiva, atendre totes
les generacions segons les seves necessitats, i potenciar-ne la col·laboració i l’entesa, sense deixar pas a
la confrontació entre elles”
És per tots aquests motius que els equipaments cívics esdevenen espais comunitaris, i necessiten redefinirse i rebre una nova denominació ja que incorporen noves propostes que situen a la persona en el centre de
tota consideració, la reconeix en la seva totalitat, és a dir, en la seva multidimensionalitat i en un context
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relacional i interdependent; i apoderen a la societat perquè assumeixi la responsabilitat de cocrear i
coparticipar.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té entre les seves atribucions la recerca de l’equitat, la
justícia social i la igualtat d’oportunitats, promovent accions transversals que generen accions específiques
com la participació de la infància, del les persones joves, de les persones adultes, de la gent gran i de
col·lectius de diferents cultures que integren la nostra societat.
La dinàmica de la pròpia societat per afrontar i posicionar-se davant les noves situacions porta a redissenyar
un model d’equipament comunitari més integral que permetrà sumar els esforços dels diferents col·lectius
en la millora de la comunitat.
Al llarg d’aquests darrers anys han estat molts els equipaments que han detectat aquestes noves necessitats
i nous reptes que se’n deriven. Aquests han avançat ja en la línia d’enfortir els vincles intergeneracionals i
interculturals dins la comunitat, reforçar la cultura del civisme, oferint espais d’acollida i de trobada per a
tothom: infants, joves, adults, gent gran, famílies entre d’altres dotant aquests espais d’uns serveis i d’uns
recursos que fomenten el desenvolupament integral de la persona en la seva vessant personal, social i de
compromís amb la comunitat.
En l’àmbit dels infants i dels joves, cal procurar que aquests equipaments de caire comunitari fomentin el
creixement en competències cíviques, que acompanyin el seu desenvolupament personal, que potenciïn les
seves iniciatives i en facilitin la seva execució, que afavoreixin la convivència, la creació de vincles entre ells
i que es constitueixin com a punts de trobada d’integració de projectes col·lectius.
Un objectiu primordial d’aquests equipaments i una manera de donar resposta a la necessitat de participació
i compromís juvenil envers la societat, és el de construir un entorn on es proporcionin i fomentin les eines
per adquirir autonomia i responsabilitat. Això es tradueix en la possibilitat d’associar-se, d’ocupar-se del
benestar propi i del dels seus veïns, de comprendre la realitat social en què viuen, d’exercitar una ciutadania
democràtica en una societat plural, de comprometre’s a contribuir en la seva millora mantenint una actitud
crítica, constructiva, solidària i responsable davant del compliment dels drets i obligacions cíviques.
Pel que fa al teixit associatiu existent a Catalunya, aquest ha sofert també les conseqüències de les
profundes transformacions econòmiques, socials i culturals. A aquestes noves necessitats també han anat
donant resposta els equipaments cívics ens els darrers anys, reforçant el suport cap a les entitats i
associacions, enfortint-les i ajudant-les en les tasques cap a la comunitat i oferint -entre d’altres recursosmés espais per al desenvolupament d’activitats pròpies i la consecució de projectes, per garantir-ne el
funcionament i el desenvolupament de les seves activitats.
La Generalitat de Catalunya ha desenvolupat polítiques socials actives i integradores en diversos territoris
mitjançant polítiques d’acció comunitària amb el suport d’una xarxa consolidada d’equipaments cívics com a
espais que potencien la cohesió social. Però cal fer un pas endavant: redefinir els objectius dels equipaments
i emmarcar-los en la metodologia comunitària, per assolir polítiques inclusives i d’igualtat d’oportunitats al
conjunt de les persones però fent especial èmfasi als col·lectius més vulnerables, d’acord amb les definicions
de vulnerabilitat i exclusió del Pla d’Acció per a la Lluita contra la pobresa i per la inclusió social 2015/2016,
tenint en compte el territori/comunitat i la seva realitat socioeconòmica per aprofundir i desenvolupar noves
maneres de fer, incorporant la participació, el compromís i la coresponsabilitat com a eixos fonamentals per
apropar la ciutadania i els poders públics. Aquest canvi recomana també la modificació de la denominació
dels equipaments cívics en equipaments comunitaris que es formalitza mitjançant aquest Decret.
Per tot l’exposat, mitjançant aquest Decret es vol configurar el model d’equipament que dóna resposta a
aquestes noves realitats i necessitats, basat en la polivalència, les relacions entre diferents generacions i
cultures, que integri tothom, fomenti la cohesió social i n’eviti l’aïllament.
Aquest model d’equipament s’emmarca en la concepció d’un espai obert a les persones de totes les edats i
condicions, un veritable espai de convivència de caràcter laic i de relacions on tothom que ho desitja pot
participar en projectes i activitats, atenent els seus interessos, aptituds i coneixements, un punt de referència
per a les famílies i a la vegada un espai que dóna suport a les iniciatives que les entitats i les institucions
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duguin a terme en l’àmbit del treball per a la comunitat i facilitin l’intercanvi d’informació, de coneixements i
de recursos, creant així l’oportunitat d’un enriquiment mutu de gran valor.
Aquest Decret compleix amb els principis de bona regulació formulats a l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 62 de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de manera que
la iniciativa facilitarà el coneixement i la comprensió a la ciutadania i als agents socials de les finalitats dels
equipaments comunitaris i els seus serveis ja que són recursos d’interès general que l’Administració de la
Generalitat posa a l’abast de tothom.
Així doncs, mitjançant aquest Decret, s’estableix el marc jurídic dels equipaments comunitaris, la xarxa dels
quals està formada pels Casals Comunitaris, els Hotels d’Entitats, les Ludoteques que siguin titularitat de la
Generalitat de Catalunya, les quals es regeixen per la seva normativa específica i per aquest Decret, i les
Cases del Mar en relació amb els serveis que presta l’Administració de la Generalitat en aquestes
instal·lacions.
Així mateix, amb la voluntat d’unificar els antics Casals Cívics, i Casals de Gent Gran en Casals Comunitaris,
es fixa un termini per tal que es faci efectiva aquesta conversió. Queden fora d’aquesta unificació en Casals
Comunitaris aquells equipaments comunitaris que per la seva tipologia i realitat funcional han de mantenir la
seva especificitat, com és el cas dels Hotels d’Entitats i de les Ludoteques.
La derogació del Decret 222/1996, de 12 de juny, dels equipaments cívics respon a la necessitat d’actualitzar
la normativa, regular molts dels continguts que no quedaven recollits en aquest text legal i disposar d’un únic
text com a referent legal pels equipaments, on quedin regulats exclusivament o per remissió també a altres
textos legals com és el cas de les ludoteques i els Hotels d’Entitats. El fet d’articular aquest nou Decret
permet també regular situacions noves que s’han desprès del funcionament diari d’aquests equipaments i
de la resposta que aquests han hagut de donar a les noves demandes i necessitats diverses.
Aquest decret s’estructura en 3 capítols, 26 articles, 1 disposició addicional, 1 disposició transitòria, 1
disposició derogatòria i 2 disposicions finals.
El primer capítol conté les disposicions generals relatives a l’objecte, definició, tipologia i creació, àmbit
d’aplicació, adscripció i gestió dels equipaments.
El segon capítol regula els casals comunitaris, i conté la seva definició, les funcions, els serveis, programes
i activitats, el tipus i gestió dels serveis, el règim de contraprestació, els requisits d’accés als serveis,
programes i activitats, les persones i entitats participants amb els seus drets i deures, els òrgans de
participació, les seves funcions i la creació del reglament de règim intern.
Per últim, el tercer capítol regula els hotels d’entitats i conté la definició, les funcions, les persones
destinatàries i el seu règim jurídic.
Aquest Decret s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i s’ha sotmès a informe de
la Comissió de Govern Local i a dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
Vist el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la
Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la
Generalitat de Catalunya;
A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d’acord amb el Govern,
Decreto:
Capítol 1
Disposicions generals
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Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Decret és regular el règim jurídic bàsic dels equipaments comunitaris de la Generalitat de
Catalunya.
Article 2
Definició i objecte d’Equipament Comunitari
Els equipaments comunitaris de la Generalitat de Catalunya són espais públics de participació i convivència,
que ofereix un conjunt de serveis i recursos a l’abast de tota la comunitat.
Article 3
Tipologia i creació dels equipaments comunitaris
3.1 La xarxa d’equipaments comunitaris està formada pels Casals Comunitaris, els Hotels d’Entitats, les
Ludoteques que siguin titularitat de la Generalitat de Catalunya, i les Cases del Mar en relació amb els serveis
que presta l’Administració de la Generalitat en aquestes instal·lacions.
3.2 Els equipaments comunitaris es creen per resolució de la persona titular del Departament competent en
la matèria. Igualment, la persona titular del Departament pot modificar la tipologia d’un equipament, a
proposta del director o directora general competent en matèria d’equipaments comunitaris. Aquesta
modificació s’ha de fonamentar principalment atenent el caràcter multigeneracional i multicultural i sempre
de conformitat amb els principis d’economia i optimització de recursos públics, d’eficàcia, eficiència, de
transparència i de rendició de comptes.
3.3 El procediment de denominació dels equipaments comunitaris es regeix per ordre específica en aquesta
matèria.
Article 4
Àmbit d’aplicació i règim jurídic dels equipaments comunitaris
4.1 Aquest decret s’aplica a tots els equipaments comunitaris de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici
del que estableixen els apartats següents.
4.2 Les ludoteques de la Generalitat de Catalunya es regeixen per la seva normativa específica i pel Projecte
Socioeducatiu de les Ludoteques de la Generalitat de Catalunya.
4.3 A les Cases del Mar els hi és aplicable el règim jurídic dels Casals Comunitaris en relació amb els serveis
que presta l’Administració de la Generalitat en aquestes instal·lacions.
4.4 Els equipaments comunitaris han de complir la normativa d’accessibilitat vigent i les entitats que utilitzin
els equipaments han d’adoptar les mesures necessàries perquè les activitats que hi realitzin compleixin els
requisits d’accessibilitat perquè totes les persones puguin accedir-hi i participar-hi amb seguretat, comoditat
i de la manera més autònoma possible.
Article 5
Adscripció i gestió
Els equipaments comunitaris de la Generalitat de Catalunya conformen una única xarxa indivisible
d’equipaments propis adscrits a la Direcció General competent en la matèria d’equipaments comunitaris, la
qual n’exerceix les funcions de direcció, planificació, coordinació, manteniment i supervisió.
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Es gestionen mitjançant un equip professional amb les funcions de conducció cívico-comunitària de
l’equipament, dinamització sociocultural, treball comunitari, control en matèria de prevenció de riscos,
supervisió del compliment de les normes bàsiques de convivència, custodia de documentació, gestió
administrativa derivada, coordinació amb els agents externs que col·laboren a l’equipament i al territori i totes
aquelles que determini la Direcció General competent en la matèria d’equipaments comunitaris per un bon
funcionament de l’equipament.
Article 6
Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
protecció de dades) les dades de caràcter personal que es recullin en els equipaments comunitaris s’han de
tractar amb la finalitat de gestionar i tramitar d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que
estableix la normativa sobre protecció de dades.
Capítol 2
Casals Comunitaris
Article 7
Definició
Els Casals Comunitaris són una tipologia d’equipament comunitari amb la missió principal de vertebrar la
comunitat per afavorir la cohesió social, l’equitat, l’arrelament i el sentiment de pertinença al país i promoure
la transmissió de valors cívics i comunitaris que permetin la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les
ciutadanes mitjançant un conjunt de serveis i recursos a l’abast de tota la comunitat.
Tenen per objecte l’empoderament de les persones i les entitats a través del desenvolupament personal,
cívic, comunitari, social, cultural i de lleure i el foment de l’associacionisme, la cultura del voluntariat i la
participació ciutadana, des d’una vessant laica com a elements que afavoreixen la convivència, el civisme i
la inclusió social.
Fonamenten la seva actuació en dos pilars bàsics: la consideració de la persona des d’una vessant global personal, familiar, social i comunitària- i la proximitat a les persones i al territori amb la participació de tots
els agents implicats en el disseny de possibles actuacions.
Permeten la inclusió de l’entorn, un espai de diàleg comú on les persones, les entitats i les diferents
administracions des d’una visió multidisciplinar poden participar i compartir un diagnòstic comú, potenciar
processos de transformació social i crear sinergies per a incorporar a tots els actors del territori en el treball
per a la millora de la qualitat de vida de les persones i de la comunitat.
Article 8
Funcions
Les funcions dels casals Comunitaris són les següents:
a) sensibilitzar i fomentar la cultura cívica amb actuacions que promoguin els valors i els comportaments que
afavoreixen la convivència i la cohesió social.
b) potenciar actuacions que permetin la socialització i la inclusió, oferint un entorn normalitzat i normalitzador
on les persones puguin sentir-se acollides i pertanyents a la seva comunitat.
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c) prevenir les situacions d’exclusió social a partir d’actuacions que permetin atendre i reforçar les persones
en risc.
d) promoure iniciatives de la comunitat mitjançant actuacions que potenciïn espais d’intercanvi d’experiències
personals, socials i comunitàries entre persones, quan aquelles tinguin per objectiu la prevenció, la inclusió
i el treball amb i per la comunitat.
e) potenciar actuacions de sororitat i d’empoderament de dones i d’altres col·lectius que tinguin històricament
manca de reconeixement social i cultural.
Article 9
Serveis, programes i activitats
9.1 La Direcció General competent en la matèria d’equipaments comunitaris posa a l’abast de la ciutadania
un conjunt de serveis, programes i activitats, amb l’objectiu de promoure la dinamització cívico-comunitària,
la vida associativa, la inclusió, la inserció sociolaboral, la millora de la qualitat de vida, i la participació social
a través dels Casals Comunitaris.
9.2 Els serveis són recursos oferts per la direcció general per a assolir la plena inclusió social del conjunt de
persones participants dins d’uns paràmetres d’equitat i igualtat, i per donar suport a les entitats sense afany
de lucre que treballen amb i per la comunitat.
9.3 Els programes són actuacions vinculades entre elles i dissenyades a partir d’un diagnòstic tècnic per
treballar en un àmbit concret o amb un col·lectiu concret amb l’objectiu de millorar el nivell i qualitat de vida
del seus participants. Aquests programes compten amb recursos i amb la temporalització d’un seguit
d’accions i activitats.
9.4 Les activitats són recursos, sovint vinculats a programes o projectes, que es posen a l’abast de la
ciutadania, per potenciar el creixement personal, l’aprenentatge, l’empoderament, per fomentar la
convivència, la transmissió de valors cívics i comunitaris, les relacions intergeneracionals i interculturals, així
com la participació comunitària.
9.5 Els Casals Comunitaris han de garantir en el seu desenvolupament i funcionament un ventall d’activitats
el més diversificat possible oferint una programació que tingui per objecte el desenvolupament personal,
social, cultural, que doni resposta a les necessitats individuals, socials, culturals i generacionals diverses.
Les activitats i programes han de respondre als criteris i requisits establerts per la Direcció General
competent en la matèria d’equipaments comunitaris i dotar d’un valor comunitari i educatiu les seves diverses
propostes.
9.6 Els Casals Comunitaris poden cooperar en serveis, programes i activitats conjuntament amb altres
administracions i cedir l’ús dels seus espais a altres administracions o entitats per a la realització dels seus
programes i activitats amb l’objectiu de donar-los suport en la consecució de les seves finalitats, de sumar
esforços en l’assoliment del treball amb i per a la comunitat i com a mecanisme d’enfortiment de la societat
civil.
Article 10
Tipus i gestió dels serveis
En els Casals Comunitaris, la Direcció General competent en la matèria d’equipaments comunitaris ofereix
uns serveis comuns per a tothom i uns serveis específics, en determinats supòsits.
Aquests serveis poden ser gestionats directament per l’Administració o a través de qualsevol de les fórmules
que preveu la normativa en matèria de contractació pública i de règim jurídic de les administracions
públiques.
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Article 11
Règim de contraprestació
El règim de contraprestacions de les persones participants pels serveis de naturalesa administrativa es regeix
pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics
de la Generalitat de Catalunya.
Article 12
Requisits d’accés als serveis, programes i activitats
12.1 Les persones poden accedir als serveis, programes i activitats dels Casals Comunitaris atenent els
requisits i condicions que aquests especifiquin, els criteris establerts per la Direcció General corresponent i
la resta de normativa aplicable. No s’hi podran fer usos i desenvolupar activitats discriminatòries per raó de
sexe.
12.2 Les entitats sense afany de lucre, que desenvolupin activitats d’interès general i que compleixin els
requisits previstos en aquest capítol, amb els criteris que estableix la Direcció General corresponent i en la
resta de normativa aplicable, prèvia autorització, poden disposar del servei d’ús d’espais de gestió i de sales
d’activitats per facilitar la consecució dels seus objectius sempre i quan la seva finalitat no sigui la defensa
d’interessos comercials, professionals o mercantils ni l’autoocupació de les persones promotores de l’entitat.
12.3 Els programes i activitats organitzats per les entitats dins d’aquests equipaments no podran contradir
cap de les funcions establertes en l’article 8 d’aquest Decret i hauran de sumar esforços en l’assoliment del
treball amb i per a la comunitat com a mecanisme d’enfortiment de la societat civil.
12.4 Es denegarà l’autorització d’ús d’espais per a activitats d’interès particular i les que es facin amb ànim
de lucre.
12.5 En el cas de les activitats de contingut religiós es podrà autoritzar l’ús de l’espai a l’ens local,
excepcionalment i amb caràcter temporal, sempre que sigui sol·licitat per un ajuntament amb el vistiplau de
la Direcció General competent en matèria d’afers religiosos, en no haver en la població un espai adient
disponible. A aquest efecte, la Direcció general competent per resoldre la sol·licitud requerirà a la Direcció
General competent en matèria d’afers religiosos la vista de l’expedient i la manifestació o no del vistiplau
Article 13
Persones i entitats participants
13.1 Tenen la condició de persones participants, les persones físiques que participen dels serveis, programes
i activitats de l’equipament.
13.2 Tenen la condició de persones participants sèniors d’aquells Casals Comunitaris amb serveis específics
per a gent gran, aquelles persones que visquin en l’àmbit territorial de Catalunya i que reuneixin alguna de
les condicions següents:
a) Haver complert 60 anys
b) Ser treballador/a en atur major de 52 anys
c) Ser pensionista de la Seguretat Social major de 52 anys
L’acreditació de la condició de persona participant sènior permet l’accés a aquells serveis específics per a la
gent gran que hi hagi a l’equipament. La Direcció General competent en la matèria d’equipaments
comunitaris pot reconèixer temporalment i de forma motivada, la condició de persona participant sènior a
persones que es trobin en alguna situació d’especial dependència d’una altra persona participant sènior.
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Es pot donar prioritat per a l’accés a aquests serveis a les persones sèniors residents en la demarcació
territorial on estigui ubicat el casal en cas de restriccions en el nombre d’assistents per raons operatives i/o
per la capacitat d’aforament de l’equipament.
13.3 Tenen la condició d’entitats participants les persones jurídiques legalment constituïdes i degudament
registrades, sense ànim de lucre i d’interès general, que participen dels serveis, programes i activitats de
l’equipament, sempre i quan la seva finalitat no sigui la defensa d’interessos comercials, professionals o
mercantils, ni l’autoocupació de les persones promotores de l’entitat.
Article 14
14.1 Drets i deures de les persones i entitats participants
Les persones i entitats participants dels Casals Comunitaris tenen dret a:
a) Accedir als serveis de l’equipament segons les seves condicions d’ús.
b) Gaudir i fer ús de les seves instal·lacions
c) Participar dels programes i de les activitats de l’equipament
d) Ser informat del Reglament de règim intern.
e) Formar part dels òrgans de participació de l’equipament d’acord amb els requisits establerts en els articles
16 i 17.
f) Formular per escrit propostes, suggeriments o queixes en relació amb el funcionament de l’equipament.
14.2 Les persones i entitats participants dels Casals Comunitaris han de complir amb els deures següents:
a) Complir amb l’establert en el Reglament de règim intern.
b) Satisfer la taxa o preu públic que correspongui pels serveis o les activitats i programes que es determinin,
indicats en el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2008, de 25 de juny.
c) Formalitzar els impresos o formularis establerts per a l’accés als serveis, programes i activitats.
d) Complir amb els requisits que estableixi la Direcció general competent en la matèria d’equipaments
comunitaris per a la participació a les activitats, programes i serveis de l’equipament.
e) Respectar les normes de convivència establertes i aquelles que s’esdevinguin per al bon funcionament
del centre.
f) Fer un bon ús de les instal·lacions.
Correspon a la persona responsable de l’equipament vetllar pel respecte dels drets i el compliment dels
deures de les persones i entitats participants.
Article 15
Òrgans de participació
Els Casals Comunitaris poden disposar d’òrgans de participació. Si en disposen, seran la Taula de
Participació de persones participants i la Comissió d’Activitats.
Els òrgans de participació es podran constituir a proposta d’un terç de les persones participants del casal o
de dues entitats participants, o de la pròpia persona responsable de l’equipament, o de la persona titular del
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Servei que gestioni la dinamització i el funcionament dels equipaments comunitaris i correspondrà
l’autorització de constituir-los al titular de la direcció general competent en matèria d’equipaments
comunitaris.
Article 16
Taula de persones participants
16.1 La Taula de persones participants es compon de totes les persones físiques majors de 12 anys que
tinguin la condició de persona participant de l’equipament, de la persona responsable de l’equipament, i del
director general competent en matèria d’equipaments comunitaris o la persona en qui delegui les seves
funcions. El Reglament de Règim intern contemplarà fórmules de participació dels infants menors de 12 anys
participants de l’equipament.
16.2 Les funcions d’aquesta Taula de persones participants són:
a) Fer propostes de dinamització cívico-comunitària que es debatran en la Comissió d’Activitats.
b) Elegir 2 persones representants de les persones participants que formaran part de la Comissió d’Activitats.
c) Fer propostes de millora al Reglament de règim intern.
16.3 L’elecció dels persones representants de Taula de Participació de persones participants es fa d’acord
amb els criteris i procediment següents:
- Per poder ser elegibles com a persones representants de la Taula de Participació les persones participants
han de ser majors de 16 anys i han de manifestar expressament la voluntat de presentar-s’hi.
- Per a l’elecció d’aquestes persones representants, el/la responsable de l’equipament convocarà la Taula
de Participació de persones participants, validarà la llista d’elegibles i procedirà a la votació.
- Les dues persones més votades seran les escollides per ser membres de la Comissió d’Activitats com a
persones representants de les persones participants.
- Finalitzada la votació, la persona responsable de l’equipament aixecarà acta dels resultats, que exposarà
en el tauler d’anuncis del casal.
- Es tendirà a la paritat i com a mínim hi haurà d’haver representació de dones. S’afavorirà una representació
de la diversitat i pluralitat existent al casal comunitari.
16.4 La Taula de persones participants es reunirà amb caràcter ordinari, un cop l’any, i de forma
extraordinària quan la convoqui el/la responsable de l’equipament per pròpia iniciativa o a petició de la
Comissió d’Activitats. La convocatòria ordinària la fa el/la responsable de l’equipament mitjançant la
comunicació al tauler d’anuncis del casal, quinze dies abans de la seva celebració com mínim, fent constar
l’ordre del dia i serà presidida per la persona titular de la direcció general competent en la matèria
d’equipaments comunitaris o per la persona en qui es delegui l’exercici d’aquestes funcions. La persona
responsable de l’equipament farà un acta de totes les propostes plantejades a la Taula de persones
participants
Article 17
Comissió d’activitats
17.1 Compondran la Comissió d’Activitats:
- La persona titular de la direcció general competent en la matèria d’equipaments comunitaris o la persona
en qui delegui les seves funcions.
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- Un representant de cada entitat participant prèviament acreditada per la persona responsable de
l’equipament.
- Dos persones representants de les persones participants elegits a la Taula de persones participants
- La persona responsable de l’equipament, que serà qui aixecarà acta de les sessions.
17.2 Són funcions de la Comissió d’Activitats:
a) Debatre les propostes de dinamització cívico-comunitària plantejades a la Taula de Participació persones
participants i les que plantegi la pròpia Comissió, per tal que la direcció general competent en matèria
d’equipaments comunitaris les tingui en compte, si escau, al dissenyar la programació.
b) Posar en comú el calendari d’activitats del casal.
c) Fer el seguiment del funcionament del casal.
d) Vetllar pel compliment del Reglament del règim intern del casal i proposar mesures per promoure la bona
convivència.
e) Qualsevol altra que proposi la Direcció General competent en la matèria d’equipaments comunitaris
17.3 La persona responsable de l’equipament convoca la Comissió d’Activitats, que es reuneix com a mínim
dos cops l’any, coincidint amb el període previ a la programació del casal.
Aquesta Comissió d’Activitats també es pot reunir de manera extraordinària, sent convocada per la persona
responsable de l’equipament per pròpia iniciativa o a instància de com a mínim la meitat dels membres de la
Comissió d’Activitats.
17.4 Els acords de la Comissió d’Activitats es prenen per majoria dels membres presents. En cas d’empat,
aquest es resol amb el vot de qualitat de la persona titular competent en la matèria d’equipaments comunitaris
o de la persona en qui delegui.
Article 18
Reglament de règim intern
El Reglament de règim intern s’estableix com la norma específica bàsica de funcionament de cada casal, i
ha de respectar els preceptes i principis establerts en aquest Decret i la resta de disposicions normatives
que siguin d’aplicació. Aquest Reglament de règim intern de cada casal és aprovat per la persona titular de
la direcció general competent en matèria d’equipaments comunitaris. La persona responsable de
l’equipament i la Comissió d’Activitats són els encarregats de vetllar pel compliment d’aquest reglament.
Article 19
Àmbit d’aplicació del Reglament de règim intern
19.1 Estan subjectes al seu compliment totes les persones i entitats participants, persones que condueixin
activitats o programes (persones coordinadores, talleristes o responsables d’aquestes), persones que prestin
els seus serveis, el personal propi o extern de la Direcció General competent en la matèria d’equipaments
comunitaris, i aquelles persones vinculades amb la dinamització o funcionament de l’equipament.
19.2 També estan subjectes al compliment del Reglament de règim intern aquelles plataformes o
organitzacions no formalitzades jurídicament que amb finalitat de caire comunitari volen realitzar alguna
actuació puntual i necessiten un espai per portar-lo a terme.
Article 20
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Contingut del Reglament de règim intern
Constitueix el contingut del Reglament de règim intern dels Casals Comunitaris:
a) Reconeixement de la condició de persona i entitats participants
b) Pautes de funcionament i accés als serveis, programes i activitats.
c) Protecció del règim de convivència del casal comunitari.
d) Obligacions de la Direcció general competent en la matèria d’equipaments comunitaris.
e) Drets i obligacions de les persones i entitats participants de l’equipament.
f) Qualsevol protocol confeccionat pel casal o d’altres que en siguin d’aplicació, que tinguin el vistiplau de
l’òrgan competent.
g) Horaris i serveis del casal.
h) Constitució i funcionament dels òrgans de participació.
Capítol 3
Hotels d’entitats
Article 21
Definició
Els Hotels d’Entitats de la Generalitat de Catalunya són una tipologia d’equipaments comunitaris destinats a
donar suport a entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de col·laborar en el creixement i la millora del
moviment associatiu i possibilitar les relacions interassociatives.
Article 22
Funcions
Les funcions dels Hotels d’Entitats són les següents:
a) Oferir despatxos per a la gestió interna de les entitats i bústies per a la recepció de la seva
correspondència.
b) Oferir sales per al desenvolupament d’activitats pròpies de les entitats.
c) Promoure i facilitar la interacció entre les entitats per tal de potenciar l’intercanvi de coneixements i
experiències que generin formes de cooperació per al desenvolupament dels seus projectes.
Article 23
Entitats destinatàries
23.1 Les entitats destinatàries són les entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, inscrites en el
registre corresponent i que desenvolupin activitats d’interès general, sempre i quan la seva finalitat no sigui
la defensa d’interessos comercials, professionals o mercantils, ni l’autoocupació de les persones promotores
de l’entitat.
Es denegarà l’autorització d’ús de sales per a activitats d’interès particular i les que es facin amb ànim de
lucre. En el cas de les activitats de contingut religiós es podrà autoritzar l’ús de l’espai a l’ens local,
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excepcionalment i amb caràcter temporal, sempre que sigui sol·licitat per un ajuntament, en no haver en la
població un espai adient disponible. A aquest efecte la Direcció General competent per resoldre la sol·licitud
requerirà a la Direcció General competent en matèria d’afers religiosos la vista de l’expedient i la manifestació
o no del vistiplau.
23.2 Els organismes, ens i entitats dependents de les diferents administracions públiques poden fer ús de
les sales per al desenvolupament d’activitats pròpies quedant excloses de l’autorització les sol·licituds per a
activitats d’interès particular i aquelles que es facin amb ànim de lucre.
Article 24
Règim jurídic
24.1 Els Hotels d’Entitats es regulen per aquest decret i, respecte les taxes, pel capítol I del títol III del Text
refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008,
del 25 de juny.
24.2 La utilització de les dependències i serveis dels Hotels d’Entitats té caràcter administratiu i, per tant,
està sotmesa a la normativa de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Article 25
Autorització
25.1 Les entitats sense ànim de lucre i d’interès general que vulguin gaudir dels serveis d’ús de despatx i de
bústia d’un Hotel d’Entitats han de tramitar la petició de conformitat amb el que estableixi la Direcció general
competent en la matèria d’equipaments comunitaris i la resta de disposicions normatives aplicables.
25.2 La utilització d’aquests serveis s’atorgarà mitjançant resolució de la Direcció general competent en la
matèria d’equipaments comunitaris, atenent la disponibilitat d’espais i el compliment dels requisits establerts
en l’article 23 d’aquest Decret.
25.3 La resolució d’autorització ha de contenir les obligacions particulars de l’entitat i les condicions
específiques d’ús de les seves dependències o serveis, així com el període de vigència.
Article 26
Suspensió i revocació
La manca sobrevinguda d’algun dels requisits exigits, l’incompliment de les obligacions i de les condicions
d’ús, del Reglament de règim intern o de la normativa reguladora, comportaran la suspensió o revocació de
l’autorització d’utilització de les dependències i serveis.
Disposició addicional
Conversió dels Casals de Gent Gran i els Casals Cívics en Casals Comunitaris
-1 Els equipaments que a l’entrada en vigor d’aquest Decret estan configurats com a casals cívics, la seva
denominació i regulació passa a ser la dels casals comunitaris.
-2 Als efectes d’unificar els Casals de Gent Gran, en la modalitat única de Casals Comunitaris, els Casals
de Gent Gran existents s’han de convertir en Casals Comunitaris abans de l’1 de gener de 2022.
-3 La conversió dels equipaments de l’apartat anterior s’ha de fer mitjançant resolució de la persona titular
del Departament competent en matèria d’equipaments comunitaris, a proposta de la persona titular de la
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Direcció General competent en matèria d’equipaments comunitaris, un cop acreditat el compliment dels
requisits establerts en aquest Decret.
Disposició transitòria
Règim transitori dels Casals de Gent Gran
-1 Fins el moment de la seva conversió en Casals Comunitaris, els Casals de Gent Gran, es continuen regint
pel Decret 222/1996, de 12 de juny, dels equipaments cívics, el Decret 180/1997, de 22 de juliol, pel qual
s’aproven els Estatuts dels Casals de Gent Gran del Departament de Benestar Social i el 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.
-2 Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, en el moment d’entrada en vigor d’aquest Decret seran
directament aplicables als Casals de Gent Gran els capítols I i II d’aquest Decret, tret dels articles 14.1e, 15,
16 i 17.
Disposició derogatòria
Resten derogades les disposicions següents:
Decret 222/1996, de 12 de juny, dels equipaments cívics.
Decret 180/1997, de 22 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts dels Casals de Gent Gran del Departament
de Benestar Social.
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.
Disposicions finals
Primera
Modificació del Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les ludoteques
Es modifica el Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les ludoteques, per afegir un títol, el IV, que
queda redactat de la manera següent:
Títol IV. Règim específic de les ludoteques titularitat de la Generalitat de Catalunya
Article 20
Definició
Les Ludoteques de la Generalitat de Catalunya són equipaments comunitaris amb una finalitat lúdica,
educativa, cívica, social i cultural i fonamenten la seva intervenció en el joc i la joguina.
Aquests equipaments elaboren i porten a terme un projecte educatiu amb l’objectiu principal de garantir el
dret dels infants al joc i col·laboren, així, en el desenvolupament integral de la seva persona.
Les instal·lacions i els jocs disponibles han de ser accessibles pels infants amb discapacitat.
Article 21
Funcions
a) Funció lúdica. La ludoteca és un espai de joc i relació on infants i joves poden gaudir del seu temps
d'esbarjo utilitzant el fons organitzat de jocs i joguines i participar de les activitats.
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b) Funció educativa. La intervenció de la ludoteca està orientada a promoure una educació integral de la
persona, fomentant actituds, valors i hàbits positius per a un mateix i per als altres. Es dinamitzen també
activitats d'educació per al consum i d'informació sobre jocs i joguines.
c) Funció cívica. La ludoteca ofereix el marc idoni per afavorir actituds solidàries i d’acceptació de la
diferència, fomentant l’educació en els valors dels drets humans, la cohesió social i la igualtat de gènere,
incloses activitats de sensibilització en valors vers les persones amb discapacitat
d) Funció social. La ubicació en un entorn i una realitat amb trets i necessitats concretes són el punt de
partida del treball de la xarxa de ludoteques. Una part fonamental del valor pedagògic de la ludoteca ve donat
pel seu paper com a espai de lliure relació entre les persones participants, possibilitant la integració d’infants
i joves amb necessitats educatives especials en un marc de relació lúdica.
e) Funció cultural. En l’àmbit de la cultura, les ludoteques promouen de manera recíproca el coneixement i
el sentiment de pertinença a la cultura catalana i fomenten també la interculturalitat.
f) Funció coeducativa. En l’àmbit de l’educació, les ludoteques promouen una educació que potencia el
desenvolupament de les persones al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, amb el reconeixement
de les potencialitats i individualitats de nenes i nens independentment del seu sexe.
Article 22
Persones destinatàries
Els infants i els joves d’entre 5 a 14 anys són les persones destinatàries preferents de les ludoteques.
Les famílies dels infants i joves i les persones educadores disposen d’un servei d’informació i assessorament
sobre el joc i la joguina que recull entre altres, informació sobre jocs i joguines adreçats a infants amb
discapacitat.
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Segona
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor al cap de 20 dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona,
Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda
Chakir El Homrani Lesfar
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
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