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El passat 4 de novembre de 2014, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va
publicar la Llei 13/2014, d’accessibilitat i, a la Disposició Final Primera s’aprofita per fer
petites modificacions del Règim Sancionador de la Llei de Serveis Socials.
A fi de concretar els canvis, que són molt pocs, us indiquem quins son:
Article 96.- Infraccions lleus


S’introdueix la lletra d), què diu:
d)




Cessar en la prestació del servei sense fer la comunicació prèvia en els termes i amb la
documentació que siguin establerts per reglament, en les activitats sotmeses al règim de
comunicació prèvia.

En la nova lletra e), simplement es canvia el terme “legalment establerta” per “legal”.
En la nova lletra f), es fa una petita modificació, en què es canvia “no tenir tauler d’anuncis
o publicar-hi ...” per “no tenir un tauler d’anuncis o tenir-lo i publicar-hi ...”.

Article 97.- Infraccions greus







En la lletra d), simplement es canvia “... que la programació no estableixi els nutrients i el
valor calòric diari ...” per “... que la programació no estableixi els nutrients ni el valor calòric
diari ...”.
En la lletra e), es substitueix la paraula “... reglamentàriament” per “reglament”.
En la lletra i), es substitueix la paraula “... demani” per “demana”.
En la lletra k), es substitueix la paraula “... gaudiment” per “gaudi”.
En la lletra l), es substitueix la frase “No tenir cura de la roba i dels estris d'ús personal
dels usuaris”per “No tenir cura de la roba ni dels estris d'ús personal dels usuaris”.
S’introdueix la lletra m), què diu:

m) Iniciar o modificar la prestació del servei sense haver presentat la preceptiva comunicació
prèvia en els activitats sotmeses a aquest règim.

Article 98.- Infraccions molt greus



En la lletra d), es substitueix la paraula “disminució” per “discapacitat”.
En la lletra j), es substitueix les expressions “ja sigui” per “sia”.

També s’ha modificat la sanció contemplada a l’ Article 99, apartat 1, de Sancions

Lleus, al rebaixar la possibilitat de sanció d’un mes a tres mesos a d’un dia a tres mesos de
l’IRSC.
Aquestes són les modificacions del règim sancionador.
Estem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte.
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