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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

6356

Decret 18 /2015, de 10 d’abril de 2015, pel qual s’estableixen els principis generals als quals s’han de
sotmetre els concerts socials

L’article 9.2 de la Constitució espanyola, com a manifestació de l’estat social, ordena als poders públics “promoure les condicions per tal que
la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en
dificultin la plenitud, i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social”.
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L’article 148.1.20a de la Constitució estableix que les comunitats autònomes poden assumir competències en matèria d’assistència social i, a
l’empara d’aquest precepte, l’article 30.15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, reformat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
atorga a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en acció social i benestar social; polítiques de protecció i suport a les persones
amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, i polítiques d’atenció a les persones dependents. L’article 70.4 de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears estableix com a competències pròpies dels consells insulars les matèries següents: “Serveis socials i assistència social.
Desenvolupament comunitari i integració. Política de protecció i atenció a les persones dependents. Complements de la seguretat social no
contributiva. Voluntariat social. Polítiques d’atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social”. No obstant
això, en aquesta matèria, de conformitat amb l’article 58.3, el Govern té la facultat de dictar els principis generals que han de constituir un
mínim denominador normatiu comú a tot el territori autonòmic, basat en aspectes d’interès suprainsular, de relacions amb l’Estat i les
comunitats europees, de bona administració i de respecte als drets dels ciutadans.
Per tant, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la configuració del sistema propi de serveis socials, i en ús d’aquesta
competència s’aprovà la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, reformada recentment per la Llei 10/2013, de 23 de
desembre, aprovada per unanimitat del Ple del Parlament de les Illes Balears. En l’exposició de motius, la Llei 10/2013 estipula que
“correspon a la comunitat autònoma de les Illes Balears la configuració del sistema propi de serveis socials i, tal com han fet altres
comunitats autònomes, mitjançant les respectives lleis de serveis socials, poder establir un règim de concert diferenciat de la modalitat
contractual recollida a la Llei de contractes del sector públic, mitjançant el qual es doni resposta a les necessitats dels col·lectius més
desafavorits, assegurant la participació i la col·laboració de les entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre de les Illes Balears en aquesta
tasca, i alhora garantint el compliment dels principis informadors de la normativa estatal i europea en matèria de concertació entre la
iniciativa pública i la privada”.
Així, l’article 89.1 de la Llei 4/2009 estableix que “les administracions públiques de les Illes Balears, en l’àmbit de les seves competències,
poden organitzar la prestació dels serveis del Catàleg de Prestacions i Serveis Socials de les Illes Balears a través de les següents fórmules:
gestió directa, règim de concert previst en aquesta Llei, gestió indirecta en el marc de la normativa de contractació de les administracions
públiques i convenis amb entitats sense ànim de lucre”. D’altra banda, l’article 89.2 reconeix el dret a les entitats d’iniciativa privada, a través
d’entitats amb ànim de lucre o sense, a participar en els serveis socials mitjançant la creació de centres i serveis, i la gestió de programes i
prestacions d’aquesta naturalesa.
L’article 89 bis de la Llei esmentada disposa:
1. Les entitats d’iniciativa privada que ofereixen serveis socials prevists en la cartera de serveis i/o en la planificació autonòmica o insular, es
poden acollir al règim de concerts en els termes que estableix aquesta Llei. Les entitats que accedeixin al règim de concertació en serveis
socials hauran de formalitzar amb l’administració competent el corresponent concert.
2. A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per règim de concertació la prestació de serveis socials de responsabilitat pública a través de tercers, el
finançament, l’accés i el control dels quals siguin públics.
3. El règim de concert previst en aquesta Llei s’estableix com a diferenciat de la modalitat contractual de concert que regula la normativa de
contractació del sector públic.
4. En l’establiment dels concerts per a la provisió de serveis socials s’han d’atendre els principis d’atenció personalitzada i integral,
arrelament de la persona a l’entorn d’atenció social, elecció de la persona i continuïtat en l’atenció i la qualitat. Per això, es podran establir,
com a requisits, clàusules, mesures de preferència o mesures de discriminació positiva, criteris socials, de qualitat, d’experiència i trajectòria
acreditada, i els altres que es determinin reglamentàriament.
Finalment, l’apartat 5 d’aquest mateix article conté un mandat per al Govern de les Illes Balears quan estableix que: “El Govern de les Illes
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Balears establirà reglamentàriament els principis generals i els aspectes bàsics als quals s’han de sotmetre els concerts socials. Aquests
aspectes es referiran al compliment dels requisits prevists en aquesta Llei, a la tramitació de la sol·licitud, la vigència o la durada màxima del
concert i les causes d’extinció, a les obligacions de les entitats que prestin el servei concertat i de les administracions públiques que hagin
atorgat el concert social, a la submissió del concert al dret administratiu, nombre de places concertades i altres condicions.”
Amb l’objectiu de donar compliment a aquest mandat legal, es regula el decret pel qual s’estableixen les normes bàsiques dels concerts
socials, en desplegament dels principis establerts en la Llei 4/2009 i, concretament, en els articles específics sobre aquest règim de
concertació diferenciat del que estipula la Llei de contractes del sector públic: els articles 89 bis i següents, en els quals es fixen els principis
bàsics (article 89 bis), l’objecte (article 89 ter), els efectes (article 89 quater), els requisits exigibles per accedir al règim de concert (article 89
quinquies), la durada, la modificació, la renovació i l’extinció dels concerts (article 89 sexies) i la formalització (article 89 septies).
El Decret 6/2013, del president, de 2 de maig, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria de Família i Serveis Socials, per mitjà de la
Direcció General de Serveis Socials, la planificació de la política de serveis socials, elaboració de normativa, avaluacions de plans i
programes de serveis socials, registre, autorització i inspecció de serveis i centres de serveis socials d’àmbit autonòmic.
Per tot això, a proposta de la consellera de Família i Serveis Socials, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 10 d’abril de 2015,

DECRET
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte
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1.Aquest Decret té per objecte regular els principis generals als quals s’han de sotmetre els concerts socials en l’àmbit territorial de les Illes
Balears, d’acord amb el que preveu l’apartat 5 de l’article 89 bis de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.
2. El dret d’accés a la cartera de serveis socials de responsabilitat pública es pot fer efectiu en serveis de titularitat d’entitats d’iniciativa
privada mitjançant el règim de concerts que regula aquest Decret, d’acord amb el que preveu l’article 89 bis de la Llei 4/2009.
Article 2
Serveis que es poden concertar
1. Els poders públics, a fi de garantir la prestació dels serveis socials i dins les consignacions pressupostàries fixades a aquest efecte, han de
subscriure concerts socials amb les entitats d’iniciativa privada que siguin titulars dels serveis que vulguin sostenir amb fons públics, sempre
que compleixin els requisits a què es refereix el capítol III del títol VII de la Llei 4/2009.
2. Per a això, les administracions amb competència en matèria de serveis socials han de dictar una disposició administrativa de caràcter
general en la qual s’estableixin els serveis, entre els prevists en la cartera de serveis i/o en la planificació autonòmica, insular o local, que són
susceptibles de prestar-se mitjançant el règim de concert social.
Article 3
Òrgans competents
Correspon a cada Administració pública amb competències en matèria de serveis socials, determinar l’òrgan que ha d’aprovar i formalitzar
els concerts.
Article 4
Subjectes que poden concertar
1. Estan facultats per formalitzar concerts socials amb l’Administració les persones físiques o jurídiques de caràcter privat, nacionals dels
estats membres de la Unió Europea, que siguin titulars dels serveis a què es refereix l’article 2.2 d’aquest Decret.
2. Així mateix, estan facultats per formalitzar concerts socials les persones físiques o jurídiques de caràcter privat nacionals d’un estat no
pertanyent a la Unió Europea d’acord amb el que preveu la llei, en els tractats internacionals corresponents o, si no n’hi ha, d’acord amb el
principi de reciprocitat.
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Article 5
Requisits de les entitats
1. Per poder-se acollir al règim de concert social, les entitats d’iniciativa privada han de complir els requisits mínims que s’estableixin en
desplegament del títol VII de la Llei 4/2009, sotmetre’s a les normes que disposa el títol esmentat de la Llei 4/2009 i assumir les obligacions
derivades del concert d’acord amb aquest Decret.
2. Els requisits que han de complir les entitats d’iniciativa privada que es vulguin acollir al règim de concert social, a més dels que puguin
determinar els òrgans competents per aprovar els concerts socials, són els següents:
a. Estar degudament acreditades per prestar el servei del concert, quan s’estableixi aquest requisit normativament i s’hagi produït el
corresponent desplegament reglamentari d’aquesta acreditació.
b. Estar degudament inscrites en el Registre Unificat de Serveis Socials.
c. Acreditar una experiència mínima en l’atenció del col·lectiu al qual s’adreça l’objecte del concert, per un termini de temps mínim
que fixarà l’òrgan competent per aprovar els concerts socials.
d. Acreditar la solvència financera tal com estableixi l’òrgan competent per aprovar els concerts socials.
e. Acreditar la solvència tècnica per prestar el servei objecte del concert, tal com estableixi l’òrgan competent per aprovar els
concerts socials.
f. Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
g. Quan l’objecte del concert consisteixi en serveis que, d’acord amb la normativa vigent, s’hagin de prestar en un espai físic
determinat, acreditar la titularitat del centre, o la disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la
vigència del concert.
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h. Acreditar el compliment de la normativa que, amb caràcter general o específic, els sigui aplicable, tant per la naturalesa jurídica de
l’entitat com pel tipus de servei objecte de concertació.
Article 6
Duració dels concerts
El concert social ha de tenir una durada màxima de quatre anys i es pot renovar d’acord amb el que preveu aquest Decret. No obstant això, el
concert social pot ser objecte de revisió i, si escau, de modificació, abans que n’acabi la vigència.
Article 7
Resolució de conflictes
Les qüestions litigioses derivades de l’aplicació del règim de concert han de ser resoltes per l’òrgan competent de l’administració concertant,
sens perjudici que, una vegada exhaurida la via administrativa, es puguin sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

TÍTOL II
CONTINGUT DELS CONCERTS SOCIALS
Article 8
Formalització
En el document administratiu pel qual es formalitza el concert social han de constar els drets i les obligacions d’ambdues parts, amb
subjecció al que estableixen aquest Decret i la resta de disposicions reguladores del règim de concert social, d’acord amb el que disposen els
articles 89 bis i 89 ter de la Llei 4/2009.
Article 9
Finançament
1. El concert social obliga l’Administració a assignar fons públics per al sosteniment dels serveis concertats.
2. Els esmentats fons públics destinats al sosteniment dels serveis concertats s’han d’assignar dins la quantia global establerta en els
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pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, en la dels consells insulars o les corporacions locals, segons
els mòduls econòmics per servei que fixi cada administració competent.
Article 10
Obligacions de les entitats
1. El concert social obliga l’entitat d’iniciativa privada a prestar gratuïtament els serveis del concert a l’usuari d’acord amb els plecs tècnics
corresponents i amb subjecció a les normes vigents, llevat que aquestes normes prevegin la participació econòmica de l’usuari; en aquest cas,
l’entitat tan sols pot percebre les quotes que hagi fixat reglamentàriament l’Administració pública.
2. No es pot percebre cap quantitat que, directament o indirectament, suposi una contrapartida econòmica pels serveis objecte del concert.
3. Mitjançant el concert social, l’entitat d’iniciativa privada titular del servei s’obliga a complir els plecs tècnics, així com les normes
establertes en el títol VII de la Llei 4/2009 i en els corresponents decrets de desplegament i d’aplicació d’aquesta Llei.
Article 11
Serveis complementaris
1. Els serveis complementaris han de ser voluntaris, no han de tenir caràcter discriminatori per als usuaris i han de mancar de caràcter
lucratiu.
2. A aquest efecte, les persones físiques o jurídiques que hagin de prestar serveis complementaris a l’objecte del concert ho han de comunicar
per escrit a l’òrgan competent.
3. En l’escrit de comunicació s’ha de fer constar un informe tècnic del servei complementari, amb la descripció dels mitjans materials i
humans per prestar-lo i, si n’és el cas, la diferenciació respecte dels mitjans materials i humans de l’objecte del concert, així com els requisits
i els criteris d’accés, els drets i els deures dels usuaris i el preu que es facturarà per aquest servei.
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4. Únicament quan l’òrgan competent consideri que hi ha raons fundades que determinin que el servei complementari ja està inclòs en
l’objecte del concert, o bé que no és voluntari, que és discriminatori o que, d’alguna altra manera, vulnera els drets dels usuaris del concert
social o els posen en perill, pot denegar la prestació d’aquest servei complementari o, si escau, proposar les modificacions pertinents. Aquesta
denegació s’ha de dictar amb l’audiència prèvia de l’entitat interessada.
Article 12
Disposició de places concertades
Mitjançant el concert social, l’entitat d’iniciativa privada s’obliga a tenir en funcionament el nombre total de places objecte del concert. Així
mateix, s’obliga a tenir una relació mitjana d’usuaris i professionals per mòdul de servei no inferior a la que es determini en el plec de
condicions tècniques.
Article 13
Distribució de places
1. Mitjançant el concert social, l’entitat d’iniciativa privada s’obliga a atendre els usuaris que hagin sol·licitat l’accés al servei i tenguin
assignada una plaça per part de l’administració competent.
2. Respecte als usuaris el perfil dels quals fa més difícil i costosa l’atenció en el recurs social determinat, per causes mèdiques, conductuals o
socials greus, l’administració competent ha de garantir la igualtat de tracte i de dret d’atenció i ha de disposar una distribució de places
d’atenció a aquests perfils proporcional entre totes les entitats que tenguin subscrit un concert per a aquest tipus de servei.
Article 14
Publicitat
Les entitats d’iniciativa privada acollides al règim de concert social han de fer constar junt amb la seva denominació, en la seva
documentació i en la seva publicitat la condició d’entitat pertanyent a la Xarxa Pública de Serveis Socials.
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TÍTOL III
PROCEDIMENT
Capítol I
Serveis concertats
Article 15
Termini de presentació de la sol·licitud
1. Les entitats d’iniciativa privada que compleixin el que disposa l’article 5 d’aquest Decret i es vulguin acollir al règim de concert social per
a un servei concret a partir d’un any natural determinat, ho han de sol·licitar a l’administració competent en matèria de serveis socials durant
el mes de juny de l’any anterior.
2. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació complementària que, pel que fa a les circumstàncies del servei per concertar, determini
l’administració competent abans del termini esmentat.
Article 16
Criteris de preferència
1. Els concerts socials s’han de regir pels principis d’atenció personalitzada i integral, arrelament de la persona a l’entorn d’atenció social,
elecció de la persona, continuïtat en l’atenció i qualitat, d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 89 bis de la Llei 4/2009.
2. A aquest efecte, els concerts socials s’han d’atorgar a les entitats segons el nombre d’usuaris atesos que hi hagin accedit mitjançant el
procediment fixat per l’administració competent, així com el nombre d’usuaris que hagin sol·licitat la plaça a l’entitat d’iniciativa privada per
al servei objecte del concert social.
3. A l’hora d’establir els concerts socials, en cas que no hi hagi la disponibilitat pressupostària suficient per atendre tota la demanda per al
servei objecte del concert s’ha de prioritzar:
a. En primer lloc, la continuïtat dels usuaris atesos en l’entitat d’iniciativa privada.
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b. En segon lloc, cal atenir-se a la llista d’espera prioritzant, quan sigui possible, l’elecció de l’usuari.
c. En tercer lloc, cal ajustar-se a la concessió proporcional als usuaris sol·licitants en cada entitat d’iniciativa privada.
d. Finalment, quan hi hagi condicions d’eficàcia, qualitat i rendibilitat social anàlogues, l’òrgan competent s’ha d’acollir a l’apartat 4
de l’article 89 quinquies de la Llei 4/2009 a l’hora de fixar la prioritat i el repartiment ponderat en la concessió.
Article 17
Llistes d’espera
Mitjançant una disposició administrativa de caràcter general es regularà la gestió per part de l’administració concertant de la llista d’espera
d’assignació de places a serveis concertats.
Article 18
Publicitat del procediment
La convocatòria, la concessió i el seguiment dels concerts socials de conformitat amb aquest Decret es regeixen per criteris de transparència i
publicitat, de manera que tot el procés s’ha de fer públic per les vies que cada òrgan competent consideri convenients i suficients per
garantir-los.
Article 19
Aprovació dels concerts
1. Els òrgans a què es refereix l’article 3 d’aquest Decret han d’aprovar o denegar els concerts amb la comprovació prèvia del compliment
dels requisits establerts i d’acord amb els criteris de preferència corresponents.
2. Els concerts s’han d’aprovar o denegar abans del 15 de desembre de l’any anterior al de l’inici del concert, amb la fiscalització prèvia de la
Intervenció General de l’Administració de la Comunitat Autònoma, o l’òrgan competent dels consells insulars o les corporacions locals, de la
relació de serveis i places segons els crèdits pressupostaris disponibles. Aquesta resolució s’ha de notificar als interessats i s’ha de publicar en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 54
16 d'abril de 2015
Sec. I. - Pàg. 17653

3. Si en la data indicada en l’apartat anterior no s’ha dictat resolució expressa, s’entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada.
Article 20
Formalització
Els concerts socials s’han de formalitzar en un document administratiu en el qual es facin constar els drets i les obligacions recíprocs, així
com les característiques concretes del servei i altres circumstàncies derivades de la Llei 4/2009, dels decrets de desplegament i d’aplicació
d’aquesta Llei i dels plecs tècnics del concert. Aquesta formalització s’ha de fer abans del 15 de gener de l’any corresponent, sens perjudici
que s’hi atribueixin efectes retroactius a dia 1 de gener.

Capítol II
Serveis de nova creació
Article 21
Sol·licitud de servei de nova creació
Les entitats d’iniciativa privada que creïn nous serveis o les entitats d’iniciativa privada de nova creació que hagin de prestar serveis socials
compresos en la cartera de serveis socials i/o en la planificació autonòmica o insular i es vulguin acollir al règim de concert social, ho han de
sol·licitar en iniciar-se el procediment d’acreditació administrativa del servei de nova creació.
Article 22
Procediment
La subscripció del concert social s’ha de sotmetre al procediment previst per als centres ja acreditats que estableix el capítol I del títol III
d’aquest Decret.
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TÍTOL IV
EXECUCIÓ DEL CONCERT SOCIAL
Article 23
Pagament del cost del concert
1. L’Administració tramitarà mensualment l’ordre de pagament dels preus per plaça o servei que s’hagin establert, d’acord amb els mòduls
econòmics a què fa referència l’article 9 d’aquest Decret, amb la presentació prèvia d’una factura mensual, per part de les entitats, de les
places ocupades o els serveis prestats.
2. L’entitat ha de presentar la factura esmentada en l’apartat anterior juntament amb la relació dels usuaris i, si escau, de la quantia de la
participació econòmica fixada per l’Administració per a cada usuari, davant el registre administratiu corresponent perquè la trameti a l’òrgan
administratiu o unitat a què correspongui tramitar-la.
3. Les quantitats corresponents a les quotes abonades pels usuaris, en el cas dels serveis en què es prevegi la participació econòmica, han de
ser deduïdes prèviament de la factura corresponent.
4. Ambdós conceptes de despesa tenen jurídicament la conceptuació de contraprestació pels serveis socials concertats amb les entitats.
5. Ateses les especials característiques i necessitats d’un col·lectiu concret la normativa específica del qual ho prevegi, cal atenir-se al nombre
de places concertades en lloc de les ocupades.
Article 24
Deure de comunicació
A l’efecte de l’abonament de les quantitats corresponents als serveis concertats, les entitats han de facilitar a l’Administració competent la
relació dels usuaris que hagin ocupat la plaça cada mes i les comunicacions d’altes o baixes d’aquests usuaris.
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Article 25
Justificació
Les quantitats abonades per l’Administració pel servei concertat s’han de justificar anualment mitjançant l’aportació per part del titular d’un
informe d’auditoria externa dels comptes de les entitats o del servei de l’any anterior, així com d’un informe d’auditoria externa relativa a
l’aplicació dels fons percebuts per part de l’entitat en concepte d’abonament de concerts.
Article 26
Reintegrament de quantitats rebudes indegudament
La percepció indeguda de quantitats per part del titular del servei, d’acord amb el que preveu aquest Decret, suposa l’obligació de
reintegrament d’aquestes quantitats, prèvia la tramitació del procediment que correspongui, amb audiència de la persona interessada.
Article 27
Inspecció i control
Sens perjudici del que disposa l’article anterior, els serveis concertats queden subjectes al control de caràcter financer, i a les funcions
inspectores i sancionadores de les administracions competents en la matèria.

TÍTOL V
RENOVACIÓ, MODIFICACIÓ, REVISIÓ I AMPLIACIÓ DEL CONCERT SOCIAL
Article 28
Renovació
1. Les entitats d’iniciativa privada que vulguin renovar un concert social per a un determinat servei ho han de sol·licitar a l’Administració
durant el mes de gener de l’any corresponent a l’acabament.
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2. S’ha d’adjuntar a la sol·licitud la documentació que acrediti que els serveis continuen complint els requisits que determinaren l’aprovació
del concert, així com les variacions que s’hagin produït que el puguin afectar.
Article 29
Requisits de la renovació
1. Els concerts es renovaran sempre que l’entitat i el servei continuïn complint els requisits que en determinaren l’aprovació, i hi hagi
consignacions pressupostàries disponibles.
2. L’Administració, una vegada examinada la documentació presentada, renovarà el concert per un període de temps no superior a quatre
anys o denegarà la sol·licitud de renovació.
Article 30
Procediment i resolució
L’aprovació i la formalització de la renovació dels concerts socials, així com la denegació, en tot allò que no prevegi aquest títol, s’han de
regir per les normes que conté el títol tercer, capítol primer, d’aquest Decret.
Article 31
Modificacions dels concerts
1. Les variacions que es puguin produir en els serveis per l’alteració del nombre de places, per circumstàncies derivades de les necessitats
d’atenció dels usuaris o per altres circumstàncies individualitzades, donaran lloc a la modificació del concert social sempre que no afectin els
requisits que n’originaren l’aprovació.
2. S’entén com a causa de modificació del concert el canvi de titular del servei, sempre que el nou titular se subrogui en els drets i les
obligacions derivats del concert.
3. El concert social es modificarà d’ofici o a instància del titular del servei, i és preceptiva, en el primer cas, l’audiència de la part interessada.
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Article 32
Ampliació del nombre de places
1. Atenent la disponibilitat pressupostària, anualment es poden incrementar el nombre de places objecte del concert social durant la vigència,
sempre que hi hagi demanda d’usuaris acreditats en la llista d’espera de l’Administració per a aquest determinat servei objecte del concert
social.
2. L’ampliació, en tot allò que no prevegi aquest títol, s’ha de regir per les normes que conté el títol tercer, capítol primer, d’aquest Decret.
Article 33
Revisió i modificació de les condicions tècniques i econòmiques
1. L’Administració competent podrà revisar els plecs de condicions tècniques i els mòduls econòmics d’ofici o a instància d’una o més
entitats titulars del servei objecte del concert social que representin la majoria de les places concertades.
2. En tot cas, l’administració competent ha de donar audiència a les parts interessades perquè puguin formular propostes i al·legacions abans
d’acordar una revisió i la modificació de les condicions del concert.
3. La freqüència de les revisions dels plecs de condicions tècniques o dels mòduls econòmics en cap cas no pot ser inferior a un any natural.

TÍTOL VI
EXTINCIÓ DEL CONCERT SOCIAL
Article 34
Causes d’extinció
1. Són causes d’extinció del concert social:
a. El venciment del termini de durada del concert, llevat que es produeixi la renovació d’acord amb les normes d’aquest Decret.
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b. L’acord mutu de les parts, manifestada amb l’antelació que es determini en el concert per tal de garantir la continuïtat del servei.
c. L’incompliment greu de les obligacions derivades del concert per part de l’Administració o del titular del servei, previ requeriment
per exigir el compliment de les obligacions derivades del concert.
d. La mort de la persona física titular del servei o l’extinció de la persona jurídica a la qual correspon la titularitat.
e. La declaració de concurs de creditors del titular del servei.
f. La revocació de l’acreditació administrativa del servei.
g. El cessament voluntari, degudament autoritzat, de l’activitat del servei.
h. La modificació dels plecs de condicions tècniques o dels mòduls econòmics per part de l’Administració, sempre que l’entitat
d’iniciativa privada no hi hagi donat la conformitat.
i. El fet de perillar la viabilitat econòmica del titular del concert, constatat pels informes d’auditoria presentats anualment a
l’Administració competent.
j. La negació a atendre els usuaris derivats per l’Administració competent de conformitat amb l’article 13 d’aquest Decret.
k. Les altres causes que estableixi el concert.
Article 35
Extinció de la personalitat jurídica
L’extinció de la persona jurídica titular del servei concertat produeix l’extinció del concert, llevat que l’organització i el patrimoni passin a
ser de titularitat d’una altra persona jurídica que compleixi els requisits que estableix aquest Decret i assumeixi les obligacions corresponents
al concert.
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Article 36
Cessament voluntari
En el supòsit de cessament voluntari de l’activitat del servei, els efectes de l’extinció tindran lloc a partir de la data prevista en la resolució
que acordi el cessament de l’activitat.
Disposició addicional primera
Principis generals
Aquest Decret en conjunt i el contingut es consideren principis generals que l’Administració autonòmica pot establir, d’acord amb l’article
58.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, amb la finalitat de possibilitar l’execució de les condicions bàsiques que garanteixen la
igualtat de tots els habitants de les Illes, amb independència de l’illa de residència, en l’exercici dels drets i el compliment de les obligacions
constitucionals, d’acord amb l’article 14 de la Constitució espanyola. Així, es garanteixen la unitat i la plenitud de l’ordenament jurídic
autonòmic, s’evita l’existència de llacunes legals i es fa possible uniformar els aspectes bàsics als quals s’han de sotmetre els concerts socials.
Disposició addicional segona
Diferenciació respecte al concert previst en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
El règim de concert regulat en aquest Decret s’estableix com a diferenciat de la modalitat contractual de concert que regula el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i, per tant, està exclòs de l’àmbit
d’aplicació d’aquest Text refós.
Disposició transitòria primera
Primer règim de concert social
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1. Les entitats d’iniciativa privada que hagin obtingut l’acreditació definitiva per als seus serveis i tenguin serveis concertats, contractats o
subvencionats, es poden acollir al règim de concert social en el termini de 6 mesos des de l’aprovació de la disposició administrativa de
caràcter general a què es refereix l’article 2.2 d’aquest Decret, pel mateix nombre de places o usuaris atesos en aquell moment.
2. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, l’Administració pot subscriure concerts amb les entitats d’iniciativa privada que hagin
sol·licitat l’acreditació dels serveis i atenguin necessitats urgents que no es puguin satisfer d’una altra manera. Aquests concerts s’han de
subscriure per un any i es poden renovar si, en aquest període, els serveis obtenen l’acreditació o si subsisteixen les necessitats que n’hagin
motivat la subscripció.
3. Per al primer règim de concertació els terminis de convocatòria, concessió i seguiment es determinaran per l’Administració competent.
4. En tot cas, la convocatòria i concessió del primer règim de concertació, suposarà l’extinció dels concerts a que es refereixen els apartats 1 i
2 d’aquesta disposició transitòria.
Disposició transitòria segona
Determinació dels requisits d’acreditació de determinats serveis
Mentre no es produeixi el desplegament reglamentari dels serveis objecte de concert, d’acord amb el que s’estableix a l’article 5.2 a, les
condicions i exigències del servei es fixaran en el plec de condicions tècniques.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin a aquest Decret.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 10 d’abril de 2015

La consellera de Família i Serveis Socials
Sandra Fernández Herranz

El president
José Ramón Bauzá Díaz
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