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Projecte de decret pel qual es crea la Xarxa d’equipaments cívics de 
Catalunya (Xecat) i es  constitueix el Consell d’equipaments cívics de 
Catalunya  
 
 
 
La Declaració Programàtica del Govern d’Entesa Nacional pel Progrés, en el 
capítol dedicat a les polítiques d’acció social i comunitària, estableix la voluntat 
de crear una xarxa d’equipaments cívics de proximitat, amb la finalitat d’establir 
i consolidar un model de qualitat dels equipaments cívics, la seva extensió 
territorial equitativa i la cooperació interadministrativa i associativa. 
 
El Pla de Govern 2007-2010, a l’eix 1 relatiu a reforçar l’estat del benestar per 
aconseguir una societat més justa i cohesionada, punt 1.1.6 avançar cap a una 
societat plenament inclusiva amb la potenciació del treball en xarxa amb altres 
institucions i entitats, determina l’objectiu de cercar eines i recursos per ajudar 
a enfortir les entitats del tercer sector perquè puguin complir millor la seva tasca 
cohesionadora de la comunitat. Així, per tal de dur a terme aquesta tasca 
esdevé essencial disposar de les infraestructures necessàries. 
 
L’Acord GOV/33/2007, de 13 de febrer, pel qual s’acorda iniciar els treballs per 
a la creació d’una xarxa d’equipaments cívics, manifesta que la xarxa 
d’equipaments cívics ha de tenir com a finalitat definir les tipologies 
d’equipaments i les seves funcions, establir i promoure estàndards de qualitat 
que garanteixin la satisfacció dels seus usuaris en termes de programació i 
instal·lacions, fomentar les relacions de cooperació entre administracions 
competents en la matèria, facilitar els recursos adients per millorar l’oferta de 
programes d’aquests centres i oferir la possibilitat de treballar en xarxa per 
garantit l’equilibri territorial d’activitats i formació.  
 
La Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya (Xecat) promou el civisme actiu. El 
civisme actiu busca la participació del ciutadà per arribar a l’experiència 
formativa mitjançant el contacte amb altres ciutadans. La Xecat potencia els 
espais per a la formació informal de la ciutadania entesa com la formació 
resultant de la convivència. La Xecat és un espai identificador d’accions 
comunes a partir del heterogeni món dels equipaments i entitats que aporten 
valor afegit a la convivència entre els ciutadans. La Xecat identifica i acull 
equipaments cívics per interactuar entre ells mateixos. 
 
 
Una vegada implementada la plataforma tecnològica que fa viable el 
funcionament d’aquesta xarxa, correspon crear-la i establir les seves finalitats, 
funcions, organització i el règim d’adhesió a la xarxa. 
 
Igualment correspon crear el Consell d’equipaments cívics de Catalunya, per 
garantir el desenvolupament i seguiment dels objectius de la Xecat, integrat per 
representants de les diferents organitzacions conveniades, de les entitats 
adherides, dels experts en matèria de civisme i de representants d’equipaments 
cívics de tot el territori català i dels responsables de la Xecat. 
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El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i 
determinació de l’àmbit  de competència dels departaments de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de Governació i 
Administracions Públiques les competències en matèria de coordinació i gestió 
de la xarxa d’equipaments cívics i socials. 
 
D’acord amb el Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial 
del Departament de Governació i Administracions Públiques, a la Secretaria 
d’Acció Ciutadana li correspon fomentar el civisme i la dinamització 
sociocultural i de lleure, controlar la gestió i la planificació dels equipaments 
cívics i la programació de les activitats, promocionar l’associacionisme, 
promoure la mediació comunitària en l’àmbit dels espais i equipaments cívics 
 
Per tant, a l'empara del que preveuen els articles 39.1 i 40 de la Llei 13/2008, 
de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, vist/d'acord 
amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern, 
 
 
DECRETO 
 
Art. 1 Objecte 
 
1. L’objecte d’aquest decret és la creació de la Xarxa d’equipaments cívics de 
Catalunya (Xecat), configurada com un espai obert a totes les entitats, 
públiques i privades que tenen com a eix de la seva acció la dinamització 
sociocultural, l’acció comunitària i la promoció del civisme.  
 
2. Aquest decret crea també el Consell dels equipaments cívics de Catalunya. 
 
Art. 2 Concepte i tipologia 
 
1. Poden formar part de la Xecat els equipaments cívics, entesos com 
equipaments oberts a tothom amb unes característiques estructurals i  
funcionals definides per a la dinamització sociocultural i l’acció comunitària, la 
promoció l’associacionisme i la participació ciutadana en general, que 
compleixin igualment el que disposa l’article 5. 
 
2. Els equipaments cívics que s’adhereixen a la Xecat poden ser: 
 
a) D’iniciativa social, com els ateneus, cercles, casals i patronats culturals. 
b) D’iniciativa privada. 
c) Centre municipals com centres cívics, casals de barri, casals de la gent 

gran. 
d) Equipaments cívics de la Generalitat de Catalunya 
 
Art. 3 Funcions de la Xecat 
 
Les funcions de la Xecat són les següents:  
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3.1) Identificar els equipaments cívics que compleixen el que disposa l’article 2. 
 
3.2) Facilitar, gestionar i coordinar recursos dels diferents equipaments adherits 
per tal d’optimitzar els recursos. 
 
3.3) Coordinar la planificació estratègica i territorial dels equipaments cívics 
adherits per tal d’evitar duplicitats, tot afavorint el partenariat entre les 
administracions. 
 
3.4) Millorar el conjunt del nivell de qualitat dels serveis que es presten des dels 
equipaments cívics adherits. 
 
3.5)  Potenciar el sentit de pertinença a una xarxa que vetlla pel civisme actiu i 
la qualitat de les activitats que es desenvolupen en els equipaments cívics. 
 
Art. 4 Organització 
 
1. La Xecat s’organitza des d’una plataforma tecnològica que interrelaciona tots 
els equipaments i els seus òrgans gestors. La plataforma tecnològica de la 
Xecat permet: 
 
- La gestió de les programacions, les activitats i la resta de recursos 
estructurals des de la pàgina web de la xarxa.  
 
- Abastar les diferents tipologies d’equipaments cívics de Catalunya i les 
entitats públiques i privades que intervenen en aquest àmbit, amb la finalitat de 
crear un espai de treball en comú. 
 
- Accedir a tota la informació associada a la xarxa tant a nivell d’organització 
com dels seus equipaments i les seves activitats i recursos. 
 
- Utilitzar mitjans que facilitin la gestió dels recursos, i compartir experiències i 
informació d’interès entre els diferents equipaments adherits. 
 
2 La Secretaria d’Acció Ciutadana gestiona la plataforma tecnològica i, en 
particular, li correspon: 
 
- El manteniment de la plataforma tecnològica i, especialment, del web i els 
seus continguts.  
 
- La gestió dels recursos per a la dinamització dels equipaments cívics i la 
publicació des de la unitat banc de recursos del web Xecat. 
 
- Vetllar per la qualitat de les activitats dels equipaments adherits a la Xecat, 
potenciant el civisme i la participació ciutadana com a eix vertebrador. 
 
- Promoure les adhesions a la xarxa a tot el territori català per tal d’incrementar 
els seus membres i,per tant, les oportunitats de participació de la ciutadania. 
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- Rebre les sol·licituds dels equipaments d’adhesió a la xarxa i gestionar la 
resolució.  
 
 
Art. 5 Adhesió  
 
1. Poden adherir-se a la Xecat les entitats jurídiques, públiques i privades 
sense ànim de lucre enumerades a l’apartat 2 de l’article 2, amb els objectius i 
instal·lacions marcades per programes civicosocials d’acord amb l’apartat 1 de 
l’article 2.  
 
2. Aquestes entitats han de tenir característiques estructurals i funcionals per a 
la dinamització sociocultural i l’acció comunitària, ser obertes a tothom, 
d’integració i cohesió social, d’accés voluntari i participatives.  
 
3. Els equipaments adherits a la xarxa han de disposar, com a mínim, de 
l’equipament tecnològic que s’indica a l’annex 2 del Decret, i han de complir els 
estàndards de qualitat definits pel Consell d’equipaments cívics de Catalunya. 
També, han de disposar d’uns espais adequats pel desenvolupament de les 
seves activitats que garanteixin la seguretat dels usuaris i les característiques 
qualitatives que  estableixi el Consell dels equipaments cívics de Catalunya.    
 
4. No poden formar part de la Xecat: 
 
a) Entitats amb una activitat única o un programa monotemàtic.   
b) Entitats de filiació obligatòria per al seu accés. 
c) Entitats de professionals, comerciants, o empresarials. 
d) Entitats que tenen com a fins la promoció d’ideologies sectàries o 

discriminatòries.   
e) Entitats amb ànim de lucre.  
 
Art. 6 Procediment 
 
1. Les entitats que es vulguin adherir a la Xecat s’han d’adreçar a la Secretaria 
d’Acció Ciutadana, d’acord amb un model normalitzat que contindrà la 
informació que s’adjunta com a annex 1. 
 
A la sol·licitud d’adhesió s’hi ha d’adjuntar un document descriptiu del model de 
gestió de l’equipament, la qualitat de les instal·lacions (superfície, zones i 
distribució, condicionament, barreres arquitectòniques i mobiliari) i el catàleg 
d’activitats descrites detalladament. 

2. La sol·licitud d’adhesió ha de resoldre’s per resolució de la secretaria d’acció 
ciutadana, en el termini de tres mesos. La sol·licitud s’entén desestimada pel 
transcurs del termini sense resolució expressa.   

3. L’adhesió a la Xecat resta condicionada al manteniment de les condicions de 
la sol·licitud i al compliment de les obligacions de l’article 5. A aquests efectes, 
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la Secretaria d’Acció Ciutadana pot realitzar les comprovacions que consideri 

convenients en ordre a la verificació d’aquestes i, si s’escau, iniciar un 
expedient contradictori per revocar les adhesions atorgades.  

Art. 7 Drets i obligacions 

1. Les entitats adherides a la Xecat, mitjançant la plataforma tecnològica, 
accedeixen: 

a) Als recursos gestionats per la xarxa per a dur a terme l’activitat dels 

equipaments. 

b) A les accions promocionals del catàleg d’activitats de la Xecat i als recursos 
especialitzats necessaris. 

c) A la supervisió de la qualitat dels serveis oferts mitjançant els indicadors 
definits a la Xecat. 

 
2. Les entitats adherides a la Xecat es comprometen a: 
 
a) Oferir al públic en general, des de la pàgina web de la Xecat,  totes o part de 
les seves activitats. 
 
b) Mantenir actualitzades les dades de les activitats esmentades per tal d’oferir 
als usuaris en tot moment una informació real. 
 
c) Comunicar a la Secretaria d’Acció Ciutadana qualsevol canvi a l’equipament 
que afecti a la informació, als recursos, activitats i programes gestionats per la 
xarxa o des de la web de la xarxa. 
 
d) Dur a terme les accions pertinents per tal que l’equipament adeqüi als 
mínims d’infraestructura tecnològica requerida, definits a l‘annex 2. 
 
e) Acceptar els límits d’ús dels recursos de la Xecat establerts per la unitat 
directiva competent en matèria d’equipaments cívics. 
 
Art. 8 Creació del Consell d’equipaments cívics de Catalunya 
 
Es crea el Consell d’equipaments cívics de Catalunya, com a òrgan consultiu i 
d’assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d’equipaments cívics. 
 
Art. 9 Composició  
 
El consell d’equipaments cívics de Catalunya és presidit per la persona titular 
del Departament competent en matèria d’equipaments cívics i integrat per les 
persones membres següents, nomenades per la presidència: 
 
a) quatre  representants de les entitats privades adherides a la Xecat . 
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b) Un representant per cada demarcació veguerial dels equipaments cívics de 
titularitat pública adherits  a la Xecat  

 
c) tres representants del departament competent en matèria d’equipaments 
cívics  
 
d) tres persones expertes en matèria de civisme  
 
e) dos representants de les entitats associatives dels ens locals 
 
Art. 10 Funcions 
 
Són funcions del Consell d’equipaments cívics de Catalunya: 
 
a) Proposar criteris de planificació estratègica i territorial del cens 

d’equipaments cívics existents.  

b) Identificació de necessitats de nous equipaments i de solapaments entre 
equipaments en un mateix àmbit d’influència. 

c) Establiment d’estàndards de qualitat (programàtics i d’infraestructures).  
d) Prestar suport a les entitats gestores d’equipaments cívics per tal que 

millorin la seva gestió interna i coordinar la seva actuació amb les 
administracions.  

 
Art. 11 Funcionament 
 
1. El funcionament del Consell d’equipaments cívics de Catalunya es regeix 

per les previsions contingudes en aquest Decret i, supletòriament, s’aplica la 
normativa vigent en matèria d’òrgans col·legiats de les Administracions 
Públiques Catalanes. 
 

2. Les reunions del Consell es fan amb caràcter ordinari un cop al trimestre, 

són convocades per la presidència i totes les notificacions i comunicacions 
es faran per mitjans electrònics. Es poden celebrar reunions extraordinàries 
a proposta de la presidència  o de la meitat dels seus membres. 
 

3. Quan s’estimi convenient per les matèries a tractar, es podrà decidir la 
creació de grups de treball per tal d’elaborar els informes o les propostes 
que els siguin encomanats.  

 
4. La secretaria és exercida per una persona funcionària del Departament 

competent en matèria d’equipaments cívics.  
 
 
 
 
Disposició addicional 
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Mesures de foment. 
 
El Departament competent en matèria d’equipaments cívics, en el marc de les 
seves disponibilitats pressupostàries, aprovarà línies d’ajuts públics adreçades 
a l’extensió de la xarxa Xecat i a la subvenció de les inversions per a 
l’adequació dels equipaments i de les seves instal·lacions.  
 
Disposició final primera 
 
El contingut del model tecnològic de l’annex 2 es pot actualitzar per Ordre de la 
persona titular del departament competent en matèria d’equipaments cívics. 
 
 
Disposició final segona 
 
El departament competent en matèria d’equipaments cívics ha de coordinar la 
Xecat amb el cens d’equipaments culturals de Catalunya, als efectes d’afavorir 
el partenariat entre les administracions 
 
 
Disposició final tercera 
Modificació del Decret 222/1996, de 12 de juny, dels equipaments cívics 
 
Es modifica l’article 2 del Decret 222/1996, de 12 de juny, dels equipaments 
cívics, que queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 2 
Creació i classes 
2.1 La creació, modificació i extinció dels equipaments cívics es realitza per 
resolució del conseller competent en matèria d’equipaments cívics. 
2.2 Constitueixen equipaments cívics els següents: ludoteques, hotels d’entitats 
i casals 
2.3 En el cas de que en un espai físic hi concorrin dos o més equipaments, per 
resolució del conseller es determinarà el règim de funcionament de 
l’equipament, atenent a la seva naturalesa polivalent.” 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 1 
 
Fixa de dades bàsiques 
 
Nom entitat 
Acrònim 
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Logo (preferiblement imatge en JPG o PDF) 
Figura jurídica 
Inscrita en el registre oficial 
Número 
Any de fundació 
NIF 
Adreça principal 
Població  
Codi postal 
Comarca 
Telèfon 1 
Telèfon 2 
Fax 
Correu electrònic 
URL 
 
Altres adreces 
Adreça 
 
Població 
Codi postal 
Comarca 
Telèfon 1 
Telèfon 2 
Fax 
 
Persona de contacte 
Càrrec a l’entitat 
Telèfon 
Correu electrònic 
Horaris 
Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya 
Any darrera revisió d’estatuts 
Reglament de Règim Intern 
Any d’aprovació del reglament 
Comunicació de canvis de Junta a la DG de Dret i Entitats Jurídiques 
 
 
 
 
 
Objectius principals de l’entitat: 
Objectiu 1 
Objectiu 2 
Objectiu 3 
Objectiu 4 
 
Relació /Secció 
Activitat pròpia de l’entitat 
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Activitat pròpia de cada secció 
Entitats que acolliu 
Patrimoni propi 
Edifici general 
Barreres arquitectòniques 
Seguretat  
Instal·lació elèctrica 
 
Característiques del local propi 
Tipus (descripcions) 
Superfícies 
Nombre de sales 
Característiques  
Espais polivalents (ídem) 
Propietat i titularitat 
Reformes pendents 
Reformes realitzades 
Compliment de normativa arquitectònica 
Edifici catalogat 
Cessions a tercers 
 
Infraestructures tècniques 
Equips de so 
Equips d’imatge 
Altres equips i maquinari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 2  
 
Model tecnològic  
 
Els equipaments adherits a la Xarxa hauran de disposar, com a mínim:  
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1. D’un terminal informàtic dotat d'un sistema operatiu actualitzat: 

MS Windows ®, Mac OS X ®, GNU-Linux ®, Solaris ®, Symbian ®, Android ®, 

Palm ®  i altres. 
2. Aquest sistema operatiu ha de suportar l'ús òptim d'un navegador web 
actualitzat de tipus estàndard, a data d’avui: 

MS Internet Explorer 7 ®, Mozilla Firefox 3.5 ®, Opera 10 ®, Safari 4 ® i altres.  
3. D’una connexió de banda ampla  a Internet.  
 
 


