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RESOLUCIÓ MITJANÇANT LA QUAL ES CONVOCA LA CONSULTA PÚBLICA
PRÈVIA A LA REGULACIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC DELS CENTRES D'ACOLLIMENT
RESIDENCIAL I ESTADES DIÜRNES D'INFANTS I ADOLESCENTS A MALLORCA
Antecedents
A l'article 21 de la Llei orgànica 1/1996 de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, es disposa
que l'Entitat Pública ha de regular el règim de funcionament dels centres d'acolliment residencial
que prestin serveis dirigits a infants i adolescents en l'àmbit de la protecció.
El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada en data 8 d'abril de 2010, va aprovar el
Reglament pel qual s'estableix el règim jurídic dels centres d'acolliment residencial de persones
menors d'edat a Mallorca.
La Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol de modificació del sistema de protecció de la infància i
adolescència, i la Llei 26/2015, de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància
i la adolescència han modificat, entre d'altres, la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de protecció
jurídica del menor, introduint novetats importants que afecten al règim jurídic de l'acolliment
residencial dels infants i adolescents.
Fonaments
L'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (en endavant LPACAP), preveu que, amb l'objectiu de millorar la
participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes que tenguin impacte
significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, amb
caràcter previ a l'elaboració del projecte de norma, totes les administracions públiques han de
realitzar una consulta pública, a través del seu portal web.
La consulta pública te caràcter previ a la redacció del texte normatiu i té per objecte conèixer
l’opinió de la ciutadania perquè puguin exposar les seves propostes i aportar suggeriments en
relació a :
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.
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Per tant,
RESOLC:
Sotmetre a consulta pública prèvia la regulació del règim jurídic dels centres d'acolliment
residencial i estades diürnes d'infants i adolescents a Mallorca, per un termini de 30 dies naturals,
comptadors des de la publicació a la web de l'IMAS, d'acord amb la informació que s'adjunta com a
annex a aquesta resolució.
Palma, 30 de gener de 2017
La presidenta

Margalida Puigserver Servera
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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA REGULACIÓ RÈGIM JURÍDIC DELS CENTRES D'ACOLLIMENT RESIDENCIAL I ESTADES
DIÜRNES D'INFANTS I ADOLESCENTS A MALLORCA
Antecedents de la norma

A l'article 21 de la Llei orgànica 1/1996 de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, es disposa que
l'Entitat Pública ha de regular el règim de funcionament dels centres d'acolliment residencial que prestin
serveis dirigits a infants i adolescents en l'àmbit de la protecció.
En aquests moments, la norma reguladora dels centres d'acolliment residencial és el Reglament pel qual
s'estableix el règim jurídic dels centres d'acolliment residencial de persones menors a Mallorca aprovat pel
Ple del Consell de Mallorca en sessió de data 8 d'abril de 2010.

Problemes que es pretenen solucionar
amb la nova norma

La Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol de modificació del sistema de protecció de la infància i
adolescència, i la Llei 26/2015, de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i la
adolescència han modificat, entre d'altres, la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de protecció jurídica del
menor introduint novetats importants que afecten al règim jurídic de l'acolliment residencial dels infants i
adolescents. Per aquest motiu, és necessari regular i adaptar el règim jurídic de l'acolliment residencial
d'acord amb el que preveuen les normes esmentades.

Justificació de la necessitat i oportunitat El règim jurídic de l'acolliment residencial a Mallorca, ha de ser regulat d'acord amb el que es disposa a les
d'aprovar-la
normes de protecció de la infància i la adolescència, a fi de garantir els estàndards de qualitat i accessibilitat
establerts.
És necessària una revisió general del reglament vigent, per tal de que es puguin introduir totes les novetats i
canvis que han suposat les lleis de modificació del sistema de protecció de la infància i adolescència d'acord
amb el concepte bàsic de l'«interès superior del menor», que per primer cop ha quedat concretat i definit, així
com els drets i deures dels menors, i els principis rectors de la reforma de les institucions de protecció a la
infància i a la adolescència, a més d'introduir una nova tipologia de centres d'acolliment residencial per a
infants i adolescents amb problemes de conducta.

Objectius de la norma

Regular:
a) Disposicions generals sobre l'objecte, l'àmbit d'aplicació, els principis i les prestacions generals, la
classificació i els de centres de protecció, les autoritzacions, el procediment d'assignació, cessament i
modificació de la mesura d'acolliment residencial, i la protecció de dades personals dels arxius dels centres.
b) Requisits materials i funcionals dels centres de protecció dels infants i adolescents. S'ha de recollir la nova
tipologia de centres d'acolliment residencial per a infants i adolescents amb problemes de conducta.
c) La organització general dels centres.
d) Les relacions dels centres amb altres entitats.

Possibles alternatives reguladores i no
reguladores

La norma que es pretén aprovar no és una modificació puntual del règim jurídic dels centres d'acolliment
residencial d'infants i adolescents vigent, si no que implica una reforma molt més ampla, per tal d'adaptar
aquest règim a les novetats legislatives sobre protecció dels infants i adolescents. Per aquest motiu, i amb
l'objectiu de disposar d'una norma ordenada i adaptada que faciliti la comprensió de les seves disposicions,
no és planteja cap altra alternativa que no sigui l'aprovació d'un nou reglament regulador del règim jurídic de
l'acolliment residencial dels infants i adolescents a Mallorca.

