
 
 
 
Consulta pública prèvia al projecte d'ordenança reguladora del preu per al servei de 

“L’ESPAI” del programa Temps per Cures 
 
D’acord amb allò que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació 

dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del 

projecte d’ordenança, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web del Consell 

Comarcal de la Cerdanya, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més 

representatives potencialment afectats per la futura norma i en relació a: 

 

Situació a la que es vol aportar solució amb la iniciativa 

Arran de la Resolució  IFE/3877/2021, de 29 de desembre    per la qual el Departament d’Igualtat 

i Feminismes de la Generalitat de Catalunya aprova el finançament de la prestació del servei de 

cura puntual per a infants dels 0 als 14 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als 

consells comarcals, el Consell Comarcal de la Cerdanya elabora un projecte que s’anomena 

l’ESPAI per tal d’acomplir amb els objectius d’aquest programa dins del territori comarcal. 

L’ESPAI es desenvoluparà en dos modalitats, d’una banda l’ESPAI Puigcerdà que estarà ubicat a 

la capital de la comarca i d’altra banda l’ESPAI itinerant mitjançant el qual es desplegarà el servei 

per diferents municipis de la comarca. 

Aquest és un nou servei que s’inicia des de l’Àrea de Serveis Socials i Atenció a les Persones del 

Consell Comarcal de la Cerdanya. 

 

Justificació de la necessitat de la norma 

Per la posada en marxa d’aquest nou servei, el Consell Comarcal de la Cerdanya planteja 

l’establiment d’un sistema de copagament, simbòlic, per a les famílies usuàries del servei per tal 

de posar en valor les accions, gestió i organització del projecte. 

 

 Objectiu de la futura norma 

Establir un preu en funció de les característiques i modalitats del servei de temps per cures 

dins l’ESPAI 

 

Forma de participació 

 

• A través de la bústia de suggeriments de la seu electrònica del Consell Comarcal de la 

Cerdanya 

• Adreçant un correu electrònic a l’adreça recepcio@cerdanya.org indicant en 

l’assumpte: “Aportacions consulta prèvia ordenança de preu públic l’ESAPI. 

• Adreçant una proposta escrita al Registre General del Consell Comarcal de la Cerdanya 

 

 


