NOTA RELATIVA AL DECRET 205/2015, de 15 de setembre, del règim d’autorització
administrativa de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d’entitats,
Serveis i Establiments Socials

El Govern ha aprovat el Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d’autorització
administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i
Establiments Socials, per mitjà del qual s’estableix el procediment d’autorització
administrativa i el règim de comunicació prèvia per a la prestació de serveis socials i
s’actualitzen les condicions i els requeriments materials mínims que han de complir els
establiments on es presten serveis socials, d’acord amb la Cartera de serveis socials.
En concret, aquest Decret recull les necessitats derivades del nou context normatiu vigent i
de simplificació de l’activitat de les administracions públiques. Així mateix adequa els
requeriments materials dels serveis socials (Annexos 1 i 2), per tal de garantir la qualitat i
l’eficiència en la seva prestació.
Aquesta disposició, entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
D’acord amb el Decret, estan subjectes a autorització administrativa els serveis següents:
- Els serveis socials de nova creació que requereixen un establiment on prestar-se.
- Les modificacions de caràcter estructural o funcional, així com el canvi de titularitat i el
trasllat d’ubicació dels serveis socials que requereixen un establiment on prestar-se.
- El cessament de l’activitat dels serveis que requereixen un establiment on prestar-se.
- El cessament d l’activitat dels serveis socials que han gaudit de finançament públic, tant en
el cas que els beneficiaris del finançament siguin directament les entitats que els presten,
com en el cas que les persones usuàries rebin una prestació pública vinculada al gaudi
d’aquests serveis.
Així mateix, estan subjectes a comunicació prèvia els serveis següents:
- Els serveis socials de nova creació que no necessitin un establiment per prestar-se.
- Els serveis socials de nova creació que es prestin en un establiment en els qual es
desenvolupi un altre servei que tingui autorització vigent, sempre que la implantació del nou
servei no suposi una alteració de les condicions en virtut de les quals es va concedir
l’autorització.
- El canvi de titularitat dels serveis socials, en serveis que no es prestin en un establiment.
- El cessament de l’activitat dels serveis socials que no es presten en un establiment,
sempre que no hagin gaudit de finançament públic.
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En aquest marc de simplificació administrativa, amb aquesta norma es duu a terme una
simplificació documental mitjançant la presentació de declaracions responsables sobre el
compliment dels requisits i d’estar en possessió de la majoria de documents que
anteriorment calia adjuntar a la sol·licitud. Així mateix, s’escurcen els terminis de tramitació
en els procediments d’autorització administrativa, que passarà de 6 a 4 mesos com a termini
màxim de tramitació. Per tant, la intervenció de l’Administració passa a ser de control i
comprovació.
La presentació de la declaració responsable faculta el Departament de Benestar Social i
Família, mitjançant el Servei d’Inspecció i Registre, a verificar la conformitat de les dades
que s’hi contenen, o bé a efectuar el requeriment de la documentació quan sigui necessari.
Mitjançant els formularis de sol·licitud disponibles en la pàgina web d’aquest Departament es
concretaran les declaracions responsables i la documentació que caldrà aportar en els
diferents procediments d’autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis
socials.
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