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RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, de la Vicepre-
sidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, 
per la qual es convoquen els acords d’acció concerta-
da en matèria de serveis socials en el sector d’infància i 
adolescència per a l’any 2021: servei d’intervencions tèc-
niques en acolliments familiars en famílies educadores. 
[2020/11117]

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Vicepre-
sidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se convocan los acuerdos de acción concertada 
en materia de servicios sociales en el sector de infancia y 
adolescencia para el año 2021: servicio de intervenciones 
técnicas en acogimientos familiares en familias educado-
ras. [2020/11117]

La Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios 
sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, en su artículo 34, apar-
tado primero, letra b), establece la acción concertada como forma de 
provisión de las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales 
con entidades privadas de iniciativa social.

Al amparo del Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, 
por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de ser-
vicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades 
de iniciativa social (en adelante, Decreto 181/2017), la Vicepresiden-
ta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas aprobó, en virtud de 
Resolución de 28 de diciembre de 2018, la primera convocatoria de 
acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el 
sector de infancia y adolescencia para los años 2019 y 2020, publicada 
en el DOGV el 18 de enero de 2019. Asimismo, el 20 de diciembre de 
2019 se publicó en el DOGV la Resolución de 18 de diciembre de 2019 
por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia 
de servicios sociales en el sector de infancia y adolescencia para el año 
2020: servicio de atención telefónica a la infancia y adolescencia y ser-
vicio específico de atención a abusos en la infancia y la adolescencia.

De acuerdo con el artículo 13 del Decreto 181/2017, corresponde a 
la persona titular de la conselleria competente en materia de servicios 
sociales efectuar la convocatoria de conciertos con entidades de inicia-
tiva social, mediante resolución, que ha de recoger aquellos aspectos 
y elementos que establece dicha norma, delimitando el objeto y, en su 
caso, las características de las prestaciones susceptibles de concierto; así 
como los criterios de valoración de entidades, centros y servicios para 
la resolución del procedimiento de selección y adopción de acuerdos 
de acción concertada, tanto en función de las disponibilidades presu-
puestarias, como de la necesaria continuidad y garantía de calidad del 
servicio que vienen prestando las entidades de iniciativa social, bajo los 
principios de transparencia, publicidad y no discriminación.

El acogimiento familiar es la medida de protección de la infancia y 
la adolescencia prioritaria del ordenamiento jurídico, y produce la plena 
participación del niño, niña o adolescente en la vida de la familia e 
impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por la persona menor 
de edad, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una 
formación integral en un entorno afectivo, está regulada en los artículos 
173 y 173 bis del Código Civil. Es por ello que de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 133 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la 
Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y la Adolescencia, (en 
adelante, Ley 26/2018), se reconoce el derecho de las personas acogidas 
a la formación, el acompañamiento, la supervisión y la orientación téc-
nica a través de profesionales especializados con que cuente su familia 
acogedora, que le permitan desempeñar adecuadamente sus funciones. 
Atendiendo a sus particulares necesidades, también tendrá derecho al 
apoyo psicosocial específico que les permita afrontar las difíciles situa-
ciones vividas.

El artículo 145 de la Ley 26/2018 establece que las administraciones 
públicas de la Generalitat, directamente o a través de entidades cola-
boradoras, prestarán a las niñas, niños y adolescentes, a las familias 
acogedoras y a la familia de origen la colaboración necesaria para el 
logro de los objetivos del acogimiento, así como los apoyos de carácter 
especializado, económico, jurídico o psicosocial precisos en función de 
las necesidades, características del acogimiento y dificultades de su des-
empeño. En tal sentido, el servicio de intervenciones técnicas en materia 
de acogimiento familiar en familia educadora se ha venido prestando 
indirectamente mediante contrato administrativo.

Por ello, teniendo en cuenta que el anexo del Decreto 181/2017 
recoge, entre otros servicios relativos al sector de la infancia y la ado-
lescencia, el servicio de actuaciones técnicas en acogimientos familiares 

La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials 
inclusius de la Comunitat Valenciana, en l’article 34, apartat primer, 
lletra b, estableix l’acció concertada com a manera de provisió de les 
prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials amb entitats privades 
d’iniciativa social.

A l’empara del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, 
pel qual es desenvolupa l’acció concertada per a la prestació de serveis 
socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d’iniciativa 
social (d’ara endavant, Decret 181/2017), la Vicepresidenta i consellera 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives va aprovar, en virtut de la Resolució 
de 28 de desembre de 2018, la primera convocatòria d’acords d’acció 
concertada en matèria de serveis socials en el sector d’infància i ado-
lescència per als anys 2019 i 2020, publicada en el DOGV el 18 de 
gener de 2019. Així mateix, el 20 de desembre de 2019 es va publicar 
en el DOGV la Resolució de 18 de desembre de 2019, per la qual es 
convoquen els acords d’acció concertada en matèria de serveis socials 
en el sector d’infància i adolescència per a l’any 2020: servei d’atenció 
telefònica a la infància i adolescència i servei específic d’atenció a abu-
sos en la infància i l’adolescència.

D’acord amb l’article 13 del Decret 181/2017, correspon a la per-
sona titular de la conselleria competent en matèria de serveis socials 
efectuar la convocatòria de concerts amb entitats d’iniciativa social, 
mitjançant resolució, que ha de recollir aquells aspectes i elements que 
estableix aquesta norma, i delimitar l’objecte i, si escau, les caracterís-
tiques de les prestacions susceptibles de concert; així com els criteris de 
valoració d’entitats, centres i serveis per a la resolució del procediment 
de selecció i adopció d’acords d’acció concertada, tant en funció de les 
disponibilitats pressupostàries, com de la necessària continuïtat i garan-
tia de qualitat del servei que presten les entitats d’iniciativa social, sota 
els principis de transparència, publicitat i no discriminació.

L’acolliment familiar és la mesura de protecció de la infància i 
l’adolescència prioritària de l’ordenament jurídic, i produeix la plena 
participació del xiquet, la xiqueta o l’adolescent en la vida de la família 
i imposa a qui el rep les obligacions de vetlar per la persona menor 
d’edat, acompanyar-la, alimentar-la, educar-la i procurar-li una forma-
ció integral en un entorn afectiu, regulada en els articles 173 i 173 bis 
del Codi Civil. És per això que d’acord amb el que es disposa en l’ar-
ticle 133 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de 
drets i garanties de la infància i l’adolescència (d’ara endavant, Llei 
26/2018), es reconeix el dret de les persones acollides a la formació, 
l’acompanyament, la supervisió i l’orientació tècnica a través de pro-
fessionals especialitzats de què dispose la seua família acollidora, que 
li permeten exercir adequadament les seues funcions. Tenint en compte 
les seues particulars necessitats, també tindrà dret al suport psicosocial 
específic que els permeta afrontar les difícils situacions viscudes.

L’article 145 de la Llei 26/2018 estableix que les administracions 
públiques de la Generalitat, directament o a través d’entitats col·labo-
radores, prestaran a les xiquetes, xiquets i adolescents, a les famílies 
acollidores i a la família d’origen la col·laboració necessària per a l’as-
soliment dels objectius de l’acolliment, així com els suports de caràcter 
especialitzat, econòmic, jurídic o psicosocial necessaris en funció de les 
necessitats, les característiques de l’acolliment i les dificultats de l’exe-
cució. En aquest sentit, el servei d’intervencions tècniques en matèria 
d’acolliment familiar en família educadora s’ha prestat indirectament 
mitjançant contracte administratiu.

Per això, tenint en compte que l’annex del Decret 181/2017 recull, 
entre altres serveis relatius al sector de la infància i l’adolescència, el 
servei d’actuacions tècniques en acolliments familiars de xiquets, xique-



de niños, niñas y adolescentes, de urgencia, temporales o permanentes 
en familias educadoras, como susceptible de concierto social resulta 
oportuno y conveniente pasar a la gestión del mismo a través del régi-
men de concierto social.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades que confiere 
el Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la 
estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la 
Generalitat, en relación con el citado artículo 13 del Decreto 181/2017, 
de 17 de noviembre, del Consell, resuelvo:

Primero.
Aprobar la convocatoria pública de los acuerdos de acción concerta-

da en materia de servicios sociales en el sector de atención a la infancia 
y adolescencia para 2021, con arreglo a lo dispuesto en el anexo I de 
Condiciones generales de la convocatoria, el anexo II de condiciones 
técnicas, así como los modelos de solicitud de documentación que figu-
ran en los Anexos III y IV de la presente resolución, ordenando su publi-
cación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segundo
La presente convocatoria será de aplicación a los conciertos sociales 

que se celebren en dicho ámbito y sector de acción social, para el año 
2021, con cargo al programa presupuestario 313.30 Infancia y Ado-
lescencia, Capítulo IV, de la Sección 16 del Presupuesto de Gastos de 
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, o 
su equivalente en la Ley de presupuestos de la Generalitat para el año 
2021, por importe de 3.171.000 €. La resolución de la presente convo-
catoria queda condicionada a la efectiva existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2021.

Tercero
Delegar en la persona titular de la dirección general con competen-

cia en materia de infancia y adolescencia la resolución del procedimien-
to de acción concertada a que se refiere esta convocatoria, así como la 
decisión respecto de la prórroga de los conciertos.

Cuarto.
Asimismo se delega y se faculta a la persona titular de la Dirección 

General de Infancia y Adolescencia, en el ámbito de sus competencias, 
a dictar cuantas instrucciones sean necesarias, tanto para la ejecución y 
aplicación de la presente resolución, como para la adecuada gestión de 
los conciertos en su ámbito funcional.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación. Asimismo, con carácter potestativo podrá interponer recurso de 
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su 
publicación, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 114, 115, 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento admi-
nistrativo común de las administraciones públicas, y los artículos 8, 14.2 
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro que estimen procedente.

València, 21 de diciembre de 2020. La vicepresidenta del Consell 
y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas: Mónica Oltra Jarque.

ANEXO I
Condiciones generales de la convocatoria de los acuerdos 

 de acción concertada en materia de servicios sociales  
en el sector de atención a infancia y adolescencia

Índice
Título I. Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito y objeto de aplicación
Artículo 2. Duración del concierto y vigencia de la convocatoria
Artículo 3. Acceso a los servicios por las personas usuarias
Artículo 4. Entidades solicitantes

tes i adolescents, d’urgència, temporals o permanents en famílies edu-
cadores, com a susceptible de concert social resulta oportú i convenient 
passar a la gestió d’aquest a través del règim de concert social.

D’acord amb el que s’ha exposat, i fent ús de les facultats que em 
confereix el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s’es-
tableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries 
de la Generalitat, en relació amb l’article 13 del Decret 181/2017, de 17 
de novembre, del Consell, resolc:

Primer
Aprovar la convocatòria pública dels acords d’acció concertada en 

matèria de serveis socials en el sector d’atenció a la infància i l’adoles-
cència per a 2021, de conformitat amb el que disposa l’Annex I de con-
dicions generals de la convocatòria, l’Annex II de condicions tècniques, 
així com els models de sol·licitud de documentació que figuren en els 
Annexos III i IV d’aquesta resolució, i ordenar la seua publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segon
Aquesta convocatòria serà aplicable als concerts socials que es rea-

litzen en aquest àmbit i sector d’acció social, per a l’any 2021, a càrrec 
del programa pressupostari 313.30 «Infància i adolescència», capítol 
IV, de la secció 16 del pressupost de despeses de la Vicepresidència i 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, o el seu equivalent en la 
Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2021, per import de 
3.171.000 euros. La resolució d’aquesta convocatòria queda condicio-
nada a l’efectiva existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
de l’exercici 2021.

Tercer
Delegar la persona titular de la direcció general amb competència 

en matèria d’infància i adolescència per a la resolució del procediment 
d’acció concertada a què fa referència aquesta convocatòria, així com 
la decisió respecte de la pròrroga dels concerts.

Quart
Així mateix, es delega i es faculta la persona titular de la Direcció 

General d’Infància i Adolescència, en l’àmbit de les seues competènci-
es, per a dictar les instruccions que siguen necessàries, tant per a l’exe-
cució i aplicació d’aquesta resolució, com per a l’adequada gestió dels 
concerts en el seu àmbit funcional.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les per-
sones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu 
davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publica-
ció. Així mateix, amb caràcter potestatiu podran interposar un recurs 
de reposició en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la 
publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això 
de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14.2 i 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, sense perjudici que puguen exercir, si escau, qualsevol 
altre que consideren procedent.

València, 21 de desembre de 2020. La vicepresidenta del Consell i 
consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives: Mónica Oltra Jarque.

ANNEX I
Condicions generals de la convocatòria dels acords 
 d’acció concertada en matèria de serveis socials 
 en el sector d’atenció a infància i adolescència

Índex
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Article 1. Àmbit i objecte d’aplicació
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Article 4. Entitats sol·licitants



Título II. Del procedimiento de concertación
Capítulo I. Requisitos
Artículo 5. Requisitos generales
Capítulo II. Iniciación del procedimiento
Artículo 6. Inicio de oficio
Artículo 7. Forma, plazo y lugar de presentación de solicitudes
Artículo 8. Documentación e información que debe acompañar a 

la solicitud
Capítulo III. Ordenación e instrucción del procedimiento
Artículo 9. Comisión instructora
Artículo 10. Criterios de selección y valoración de entidades y ser-

vicios
Artículo 11. Comisión de Evaluación
Artículo 12. Propuesta de resolución
Capítulo IV. Finalización del procedimiento de selección
Artículo 13. Resolución de concesión
Artículo 14. Efectos del concierto
Artículo 15. Publicación de la resolución
Artículo 16. Recursos
Capítulo V. Formalización de los conciertos
Artículo 17. Condiciones previas a la formalización
Artículo 18. Formalización del concierto social
Título III. Financiación de la acción concertada
Artículo 19. Módulos económicos. Cálculo del importe de la anua-

lidad del concierto social
Artículo 20. Prohibición de cobro a personas usuarias
Artículo 21. Justificación de la prestación del servicio
Artículo 22. Pago del coste del concierto social
Artículo 23. Comprobación y control del gasto
Título IV. Ejecución de los conciertos
Artículo 24. Obligaciones de la Administración concertante
Artículo 25. Obligaciones de las entidades titulares de los servicios 

concertados
Artículo 26. Calidad de los servicios: actuaciones de control y 

seguimiento
Artículo 27. Contratación de actividades accesorias con terceros
Artículo 28. Resolución de conflictos
Artículo 29. Inspección y control ordinario
Título V. Concertación de servicios adicionales, modificación y 

revisión de los conciertos
Artículo 30. Concertación de servicios adicionales
Artículo 31. Modificación de los conciertos
Artículo 32. Revisión y modificación de las condiciones económi-

cas

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito y objeto de aplicación
1. Por la presente convocatoria, la conselleria competente en mate-

ria de servicios sociales podrá encomendar a entidades de iniciativa 
social, mediante acuerdos de acción concertada, a través del procedi-
miento de concertación, la provisión del servicio de intervenciones téc-
nicas en acogimientos familiares en familias educadoras previsto en el 
apartado I del anexo del Decreto 181/2017, por el que se desarrolla la 
acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social.

2. El servicio que sea concertado se integrará en la red pública 
valenciana de servicios sociales y de atención a la infancia y adoles-
cencia.

3. De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes, 
las necesidades de atención social, la población que actualmente se 
encuentra siendo atendida y la que en adelante requiera de la referida 
atención, constituye el objeto específico de la convocatoria el servicio 
de intervenciones técnicas en acogimientos familiares en familias edu-
cadoras que en el ámbito de la Comunitat Valenciana se detalla en el 
anexo técnico II.

Artículo 2. Duración del concierto y vigencia de la convocatoria
1. El plazo de vigencia de la convocatoria se iniciará en la fecha en 

que se publique la resolución de convocatoria en el Diari Oficial de la 

Títol II. Del procediment de concertació
Capítol I. Requisits
Article 5. Requisits generals
Capítol II. Iniciació del procediment
Article 6. Inici d’ofici
Article 7. Forma, termini i lloc de presentació de sol·licituds
Article 8. Documentació i informació que ha d’acompanyar a la 

sol·licitud
Capítol III. Ordenació i instrucció del procediment
Article 9. Comissió Instructora
Article 10. Criteris de selecció i valoració d’entitats i serveis

Article 11. Comissió d’Avaluació
Article 12. Proposta de resolució
Capítol IV. Finalització del procediment de selecció
Article 13. Resolució de concessió
Article 14. Efectes del concert
Article 15. Publicació de la resolució
Article 16. Recursos
Capítol V. Formalització dels concerts
Article 17. Condicions prèvies a la formalització
Article 18. Formalització del concert social
Títol III. Finançament de l’acció concertada
Article 19. Mòduls econòmics. Càlcul de l’import de l’anualitat del 

concert social
Article 20. Prohibició de cobrament a persones usuàries
Article 21. Justificació de la prestació del servei
Article 22. Pagament del cost del concert social
Article 23. Comprovació i control de la despesa
Títol IV. Execució dels concerts
Article 24. Obligacions de l’Administració concertant
Article 25. Obligacions de les entitats titulars dels serveis concertats

Article 26. Qualitat dels serveis: actuacions de control i seguiment

Article 27. Contractació d’activitats accessòries amb tercers
Article 28. Resolución de conflictes
Article 29. Inspecció i control ordinari
Títol V. Concertació de serveis addicionals, modificació i revisió 

dels concerts
Article 30. Concertació de serveis addicionals
Article 31. Modificació dels concerts
Article 32. Revisió i modificació de les condicions econòmiques

TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Àmbit i objecte d’aplicació
1. Per mitjà d’aquesta convocatòria, la conselleria competent en 

matèria de serveis socials podrà encomanar a entitats d’iniciativa social, 
mitjançant acords d’acció concertada, a través del procediment de con-
certació, la provisió del servei d’intervencions tècniques en acolliments 
familiars en famílies educadores previst en l’apartat I de l’annex del 
Decret 181/2017, de 17 de novembre, pel qual es desenvolupa l’acció 
concertada per a la prestació de serveis socials en l’àmbit de la Comu-
nitat Valenciana per entitats d’iniciativa social.

2. El servei que siga concertat s’integrarà en la xarxa pública valen-
ciana de serveis socials i d’atenció a la infància i adolescència.

3. D’acord amb les disponibilitats pressupostàries existents, les 
necessitats d’atenció social, la població que actualment es troba sent 
atesa i la que d’ara en avant requerisca de la referida atenció, constitueix 
l’objecte específic de la convocatòria el servei d’intervencions tècniques 
en acolliments familiars en famílies educadores que en l’àmbit de la 
Comunitat Valenciana es detalla en l’annex tècnic II.

Article 2. Durada del concert i vigència de la convocatòria
1. El termini de vigència de la convocatòria s’iniciarà en la data en 

què es publique la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la 



Generalitat Valenciana, y finalizará el 31 de diciembre de 2021 sin per-
juicio de que los conciertos constituidos al amparo de la misma puedan 
ser prorrogados más allá de dicha fecha.

2. El plazo de vigencia del concierto se iniciará en la fecha que se 
determine en la resolución de concesión finalizando el 31 de diciembre 
de 2021, sin perjuicio de su posible prórroga.

3. El concierto podrá prorrogarse, por mutuo acuerdo, con anterio-
ridad a su finalización y por resolución del órgano competente para su 
decisión, si concurren las circunstancias previstas en el artículo 35 del 
Decreto 181/2017. La vigencia del concierto podrá prorrogarse por un 
periodo máximo de dos años, mediante una o sucesivas prórrogas.

Artículo 3. Acceso al servicio por las personas usuarias
1. El acceso a cada servicio concertado será siempre a través del 

procedimiento y órgano administrativo que se designe en el anexo téc-
nico II.

2. El servicio concertado se prestará a las niñas, niños y adolescen-
tes acogidos, a las familias acogedoras y a la familia de origen.

Artículo 4. Entidades solicitantes
1. Podrán solicitar y participar en el régimen de acción concertada 

al amparo de la presente convocatoria aquellas entidades de iniciativa 
social que cumplan los requisitos para acceder al régimen de acción 
concertada y para actuar como instituciones colaboradoras en el ámbito 
de la infancia y la adolescencia.

2. De acuerdo con el artículo 180 de la Ley 26/2018, pueden ser 
entidades colaboradoras en materia de protección de la infancia y la 
adolescencia las asociaciones, fundaciones, cooperativas y demás enti-
dades de iniciativa social.

TÍTULO II
Del procedimiento de concertación

CAPÍTULO I
Requisitos

Artículo 5. Requisitos generales
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 181/2017, 

podrán solicitar y acceder al régimen de acción concertada las entidades 
de iniciativa social prestadoras de servicios sociales que cumplan los 
siguientes requisitos:

a) Estar debidamente inscritas en el área de atención correspon-
diente a infancia y adolescencia en el Registro de Entidades, Centros y 
Servicios de la conselleria competente en materia de servicios sociales.

b) Contar con la acreditación administrativa exigida por la norma-
tiva sectorial. A tal efecto, las entidades solicitantes habrán de reunir 
las condiciones de habilitación exigidas por la Disposición adicional 
primera de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican 
determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil en materia de adopción, para intervenir en funciones de guarda de 
personas menores de edad o de mediación: que en sus estatutos o reglas 
figure como fin la protección de personas menores de edad y que dis-
pongan de los medios materiales y equipos pluridisciplinares necesarios 
para el desarrollo de las funciones encomendadas.

c) Encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias 
y de la seguridad social.

d) Disponer el servicio de autorización de funcionamiento, confor-
me a la normativa general de servicios sociales y la normativa sectorial, 
o estar en disposición de obtenerla antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. En todo caso, en el momento de la adjudi-
cación del concierto, la entidad deberá disponer de la autorización de 
funcionamiento.

En el caso de aquellos servicios de acción concertada de la presen-
te convocatoria que no cuenten con normativa sectorial de aplicación, 
deberán presentar junto a su solicitud una declaración responsable por 
la que se comprometen a cumplir todos los requisitos de funcionamiento 
exigidos en el anexo técnico de la presente convocatoria.

e) Acreditar o estar en condiciones de disponer de un certificado de 
calidad del centro o servicio, antes de la fecha de finalización del con-

Generalitat Valenciana i finalitzarà el 31 de desembre de 2021, sense 
perjudici que els concerts constituïts a la seua empara puguen ser pror-
rogats més enllà d’aquesta data.

2. El termini de vigència del concert s’iniciarà en la data en què es 
determine en la resolució de concessió i finalitzarà el 31 de desembre 
de 2021, sense perjudici de la seua possible pròrroga.

3. El concert podrà prorrogar-se, per mutu acord, amb anteriori-
tat a la seua finalització i per resolució de l’òrgan competent per a la 
seua decisió, si concorren les circumstàncies previstes en l’article 35 
del Decret 181/2017, de 17 de novembre. La vigència del concert podrà 
prorrogar-se per un període màxim de dos anys, mitjançant una o suc-
cessives pròrrogues.

Article 3. Accés al servei per les persones usuàries
1. L’accés a cada servei concertat serà sempre a través del procedi-

ment i òrgan administratiu que es designe en l’annex tècnic II.

2. El servei concertat es prestarà a les xiquetes, xiquets i adolescents 
acollits, a les famílies acollidores i a la família d’origen.

Article 4. Entitats sol·licitants
1. Podran sol·licitar i participar en el règim d’acció concertada a 

l’empara d’aquesta convocatòria aquelles entitats d’iniciativa social que 
complisquen els requisits per a accedir al règim d’acció concertada i per 
a actuar com a institucions col·laboradores en l’àmbit de la infància i 
l’adolescència.

2. D’acord amb l’article 180 de la Llei 26/2018, de 21 de desem-
bre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència, 
poden ser entitats col·laboradores en matèria de protecció de la infància 
i l’adolescència les associacions, fundacions, cooperatives i altres enti-
tats d’iniciativa social.

TÍTOL II
Del procediment de concertació

CAPÍTOL I
Requisits

Article 5. Requisits generals
D’acord amb el que es disposa en l’article 7 del Decret 181/2017, de 

17 de novembre, podran sol·licitar i accedir al règim d’acció concertada 
les entitats d’iniciativa social prestadores de serveis socials que com-
plisquen els requisits següents:

a) Estar degudament inscrites en l’àrea d’atenció corresponent a 
infància i adolescència en el Registre d’Entitats, Centres i Serveis de la 
conselleria competent en matèria de serveis socials.

b) Comptar amb l’acreditació administrativa exigida per la norma-
tiva sectorial. A aquest efecte, les entitats sol·licitants hauran de reunir 
les condiciones d’habilitació exigides per la disposició addicional pri-
mera de la Llei 21/1987, d’11 de novembre, per la qual es modifiquen 
determinats articles del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil en 
matèria d’adopció, per a intervindre en funcions de guarda de persones 
menors d’edat o de mediació: que en el seu s estatuts o regles figure 
com a fi la protecció de persones menors d’edat i que disposen dels 
mitjans materials i equips pluridisciplinaris necessaris per al desenvo-
lupament de les funcions encomanades.

c) Trobar-se al corrent en el pagament de les obligacions tributàries 
i de la seguretat social.

d) Disposar el servei d’autorització de funcionament, conforme a la 
normativa general de serveis socials i la normativa sectorial, o estar en 
disposició d’obtindre-la abans de la finalització del termini de presenta-
ció de sol·licituds. En tot cas, en el moment de l’adjudicació del concert, 
l’entitat haurà de disposar de l’autorització de funcionament.

En el cas d’aquells serveis d’acció concertada d’aquesta convoca-
tòria que no compten amb normativa sectorial d’aplicació, hauran de 
presentar juntament amb la seua sol·licitud una declaració responsable 
per la qual es comprometen a complir tots els requisits de funcionament 
exigits en l’annex tècnic d’aquesta convocatòria.

e) Acreditar o estar en condicions de disposar d’un certificat de 
qualitat del centre o servei abans de la data de finalització del concert 



cierto social o su prórroga. Las entidades que no puedan acreditar dicho 
requisito deberán cumplir lo establecido en la disposición transitoria 
quinta del Decreto 181/2017.

f) Acreditar la titularidad del inmueble en que presta el servicio o 
la disponibilidad por cualquier título jurídico válido por un período no 
inferior al de la vigencia del concierto, así como la autorización de la 
entidad o persona titular del local donde se encuentra ubicado el ser-
vicio.

g) No estar incurso en las prohibiciones que establece el artículo 8 
del Decreto 181/2017.

CAPÍTULO II
Iniciación del procedimiento

Artículo 6. Inicio de oficio
El procedimiento de concertación se inicia de oficio, con la publi-

cación de la presente resolución, y se impulsará de oficio en todos sus 
trámites, respetando los principios de transparencia, publicidad y no dis-
criminación, así como el resto de principios establecidos en los artículos 
6 y 87 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios 
sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana.

Artículo 7. Forma, plazo y lugar de presentación de solicitudes
1. La solicitud de participación en el procedimiento de concertación 

se efectuará mediante modelo que figura en el anexo III de la presente 
resolución, debidamente formalizada y suscrita electrónicamente por la 
persona que ostente la representación de la entidad titular del centro o 
servicio objeto del concierto.

2. El plazo de presentación de solicitudes de la presente convocato-
ria será de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Título V de esta convocatoria.

3. Se presentará una solicitud por cada uno de los lotes en los que 
se divide territorialmente el servicio para los que la entidad se ofrece 
para concierto.

4. La presentación de solicitudes y documentación anexa se realiza-
rá de forma telemática, a cuyo fin las personas y entidades interesadas 
utilizarán la aplicación diseñada y que estará disponible en el Catálogo 
de servicios públicos interactivos de la Generalitat a través de la sede 
electrónica (portal https://sede.gva.es, apartado «Servicios online»),

De acuerdo con el artículo 12.5 del Decreto 220/2014, de 12 de 
diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de admi-
nistración electrónica de la Comunidad Valenciana, la validez de la 
presentación de las solicitudes o documentación en soporte no elec-
trónico requerirá la posterior subsanación en formato electrónico, que 
será requerida por el procedimiento previsto en el artículo 9.2 de esta 
convocatoria. Tal como dispone el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administra-
ciones públicas, en ese caso se considerará como fecha de presentación 
de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

5. A efectos de participación en la presente convocatoria, se con-
sidera que la propia suscripción de la solicitud de concierto social por 
las entidades susceptibles de ser beneficiarias, por sí mismas o por 
representante, implica la capacidad jurídica y de obrar necesaria para: 
solicitar el oportuno concierto social, permitir el acceso a la Plataforma 
Autonómica de Interoperabilidad y autorizar la consulta interactiva de 
documentación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administra-
ciones aúblicas, en ausencia de oposición expresa por parte del intere-
sado, el órgano gestor del procedimiento está autorizado para obtener 
directamente los datos de los documentos preceptivos elaborados por 
cualquier administración y que para este procedimiento son los señala-
dos a continuación:

a) Documento de identidad (DNI) del representante legal de la enti-
dad solicitante.

b) Certificación de que la entidad está al corriente de las obligacio-
nes tributarias (Hacienda estatal. AEAT).

c) Certificación de que la entidad está al corriente de las obligacio-
nes tributarias (Hacienda autonómica. Generalitat Valenciana)

social o la seua pròrroga. Les entitats que no puguen acreditar aquest 
requisit hauran de complir el que s’estableix en la disposició transitòria 
cinquena del Decret 181/2017, de 17 de novembre.

f) Acreditar la titularitat de l’immoble en què presta el servei o la 
disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior 
al de la vigència del concert, i també l’autorització de l’entitat o persona 
titular del local on està situat el servei.

g) No estar sotmés en les prohibicions que estableix l’article 8 del 
Decret 181/2017, de 17 de novembre.

CAPÍTOL II
Iniciació del procediment

Article 6. Inici d’ofici
El procediment de concertació s’inicia d’ofici, amb la publicació 

d’aquesta resolució, i s’impulsarà d’ofici en tots els seus tràmits, respec-
tant els principis de transparència, publicitat i no discriminació, i també 
la resta de principis establits en els articles 6 i 87 de la Llei 3/2019, de 
18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comu-
nitat Valenciana.

Article 7. Forma, termini i lloc de presentació de sol·licituds
1. La sol·licitud de participació en el procediment de concertació 

s’efectuarà mitjançant model que figura ene l’annex III d’aquesta reso-
lució, degudament formalitzada i subscrita electrònicament per la per-
sona que tinga la representació de l’entitat titular del centre o servei 
objecte del concert.

2. El termini de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria 
serà d’un mes, a partir de l’endemà de la seua publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana, sense perjudici del que es disposa 
en el títol V d’aquesta convocatòria.

3. Es presentarà una sol·licitud per cadascun dels lots en els quals 
es divideix territorialment el servei per als quals l’entitat s’ofereix per 
a concert.

4. La presentació de sol·licituds i documentació annexa es realitzarà 
de manera telemàtica, i a aquest fi les persones i entitats interessades 
utilitzaran l’aplicació dissenyada i que estarà disponible en el catàleg de 
serveis públics interactius de la Generalitat a través de la seu electrònica 
(portal https://sede.gva.es, apartat «Serveis en línia»),

D’acord amb l’article 12.5 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, 
del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’administració electrònica 
de la Comunitat Valenciana, la validesa de la presentació de les sol·li-
cituds o documentació en suport no electrònic requerirà la posterior 
esmena en format electrònic, que serà requerida pel procediment previst 
en l’article 9.2 d’aquesta convocatòria. Tal com disposa l’article 68.4 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, en aqueix cas es considerarà com a data 
de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada 
l’esmena.

5. A l’efecte de participació en aquesta convocatòria, es considera 
que la mateixa subscripció de la sol·licitud de concert social per les 
entitats susceptibles de ser beneficiàries, per si mateixes o per represen-
tant, implica la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a sol·licitar 
l’oportú concert social, permetre l’accés a la Plataforma Autonòmica 
d’Interoperabilitat i autoritzar la consulta interactiva de documentació.

D’acord amb el que es disposa en l’article 28 de Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en absència d’oposició expressa per part de l’interessat, l’òr-
gan gestor del procediment està autoritzat per a obtindre directament les 
dades dels documents preceptius elaborats per qualsevol administració 
i que per a aquest procediment són les que s’assenyalen a continuació:

a) Document d’identitat (DNI) del representant legal de l’entitat 
sol·licitant.

b) Certificació que l’entitat està al corrent de les obligacions tribu-
tàries (hisenda estatal. AEAT).

c) Certificació que l’entitat està al corrent de les obligacions tribu-
tàries (hisenda autonòmica. Generalitat).



d) Certificación de que la entidad está al corriente de las obligacio-
nes con la Seguridad Social.

6. Asimismo, al estar prevista la tramitación de este procedimiento 
por medios telemáticos, todos los trámites que afecten a los interesados 
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, así como la subsana-
ción de la solicitud, se realizarán por este medio.

Artículo 8. Documentación e información que debe acompañar a 
la solicitud

1. La documentación que tienen que presentar las entidades para 
cada centro o servicio que soliciten participar en el procedimiento de 
concertación será la siguiente:

a) Certificado acreditativo del acuerdo adoptado por el órgano com-
petente de la entidad en el que se autorice al representante legal la par-
ticipación en el procedimiento de selección y la solicitud del concierto 
social (apartado E del anexo III).

b) Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
con la Hacienda estatal y autonómica y de las obligaciones con la Segu-
ridad Social, en caso de que no autoricen la consulta interactiva de esta 
documentación (apartado F del anexo III).

c) Declaración responsable de la entidad de no estar incursa en nin-
guna causa de prohibición para concertar (apartado G del anexo III).

d) Memoria Técnica de funcionamiento del servicio.
e) Relación de profesionales y personal de atención directa con que 

cuenta el servicio, con indicación del nombre y apellidos de sus com-
ponentes, puesto de trabajo, titulación, tipo de relación laboral de los 
mismos con la entidad titular, antigüedad, número de horas diarias o 
semanales de dedicación de cada uno de ellos y funciones que realizan.

En el caso de que se trate de una entidad que no haya estado pres-
tando el servicio objeto de la presente convocatoria aportara un compro-
miso de contratación del personal requerido para el correcto funciona-
miento de dicho recurso, debiendo aportar la documentación previamen-
te indicada en el plazo de un mes tras la formalización del acuerdo de 
acción concertada, así como una adscripción de los medios necesarios.

f) Declaraciones responsables correspondientes a las cláusulas 
sociales.

g) Declaración responsable suscrita por el representante de la enti-
dad de que todo el personal que presta el Servicio, incluido el volunta-
rio, al ejercer profesión, oficio y actividad que implica contacto habitual 
con personas menores de edad, cumple el requisito previsto en el artícu-
lo 13.5 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica 
del menor, y en el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
voluntariado, relativo a no haber sido condenado por sentencia firme en 
los delitos indicados en dichos preceptos.

En el caso de que un trabajador o trabajadora de manera sobre-
venida incumpla esta obligación, la entidad deberá sustituir de forma 
inmediata al mismo.

h) Escritura o documento de constitución, de modificación, estatu-
tos o acto fundacional, en que haga constar la finalidad de la entidad.

i) Certificado acreditativo de experiencia en la atención a personas, 
gestión de centros o servicios, dentro del sector de la infancia y adoles-
cencia, así como el resto de la documentación acreditativa del resto de 
requisitos a tener en cuenta en el baremo.

j) Certificado de calidad del servicio, expedido en fecha anterior a 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Las entidades 
que no puedan acreditar dicho requisito deberán presentar declaración 
responsable en la que se comprometen a cumplir lo establecido en la 
disposición transitoria quinta del Decreto 181/2017.

2. Durante la fase de instrucción la Administración incorporará de 
oficio:

a) Certificado o documento acreditativo de la inscripción de la enti-
dad titular en el Registro de Entidades Titulares de Actividades Sociales 
de la Conselleria competente en materia de servicios sociales.

b) Certificado de la inscripción en el Registro de Centros y Servi-
cios de la Conselleria competente en materia de servicios sociales, con 
fecha de autorización o de inscripción.

d) Certificació que l’entitat està al corrent de les obligacions amb 
la Seguretat Social.

6. Així mateix, al estar prevista la tramitació d’aquest procediment 
per mitjans telemàtics, tots els tràmits que afecten els interessats per a 
l’exercici dels seus drets i obligacions, i també l’esmena de la sol·lici-
tud, es realitzaran per aquest mitjà.

Article 8. Documentació i informació que ha d’acompanyar a la 
sol·licitud

1. La documentació que han de presentar les entitats per a cada cen-
tre o servei que sol·liciten participar en el procediment de concertació 
serà la següent:

a) Certificat acreditatiu de l’acord adoptat per l’òrgan competent 
de l’entitat en el qual s’autoritze el representant legal la participació en 
el procediment de selecció i la sol·licitud del concert social (apartat E 
de l’annex III).

b) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb 
la hisenda estatal i autonòmica i de les obligacions amb la Seguretat 
Social, en cas que no autoritzen la consulta interactiva d’aquesta docu-
mentació (apartat F de l’annex III).

c) Declaració responsable de l’entitat de no estar sotmesa en cap 
causa de prohibició per a concertar (apartat G de l’annex III).

d) Memòria tècnica de funcionament del servei.
e) Relació de professionals i personal d’atenció directa amb què 

compta el servei, amb indicació del nom i cognoms dels seus compo-
nents, lloc de treball, titulació, tipus de relació laboral d’aquests amb 
l’entitat titular, antiguitat, nombre d’hores diàries o setmanals de dedi-
cació de cadascun d’ells i funcions que hi realitzen.

En el cas que es tracte d’una entitat que no haja estat prestant el ser-
vei objecte d’aquesta convocatòria, aportarà un compromís de contrac-
tació del personal requerit per al correcte funcionament d’aquest recurs, 
i haurà d’aportar la documentació prèviament indicada en el termini 
d’un mes després de la formalització de l’acord d’acció concertada, i 
també una adscripció dels mitjans necessaris.

f) Declaracions responsables corresponents a les clàusules socials.

g) Declaració responsable subscrita pel representant de l’entitat 
que tot el personal que presta el servei, inclòs el voluntari, en exercir 
professió, ofici i activitat que implica contacte habitual amb persones 
menors d’edat, compleix el requisit previst en l’article 13.5 de la Llei 
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, i en 
l’article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de voluntariat, relatiu 
a no haver sigut condemnat per sentència ferma en els delictes indicats 
en aquests preceptes.

En el cas que un treballador o treballadora de manera sobrevinguda 
incomplisca aquesta obligació, l’entitat haurà de substituir de manera 
immediata a aquest.

h) Escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o 
acte fundacional, en què faça constar la finalitat de l’entitat.

i) Certificat acreditatiu d’experiència en l’atenció a persones, gestió 
de centres o serveis, dins del sector de la infància i adolescència, i també 
la resta de la documentació acreditativa de la resta de requisits a tindre 
en compte en el barem.

j) Certificat de qualitat del servei, expedit en data anterior a la fina-
lització del termini de presentació de sol·licituds. Les entitats que no 
puguen acreditar aquest requisit hauran de presentar declaració res-
ponsable en la qual es comprometen a complir el que s’estableix en la 
disposició transitòria cinquena del Decret 181/2017, de 17 de novembre.

2. Durant la fase d’instrucció, l’Administració incorporarà d’ofici:

a) Certificat o document acreditatiu de la inscripció de l’entitat titu-
lar en el registre d’entitats titulars d’activitats socials de la conselleria 
competent en matèria de serveis socials.

b) Certificat de la inscripció en el registre de centres i serveis de la 
conselleria competent en matèria de serveis socials, amb data d’autorit-
zació o d’inscripció.



CAPÍTULO III
Ordenación e instrucción del procedimiento

Artículo 9. Comisión instructora
1. La instrucción del expediente corresponderá a una comisión ins-

tructora integrada por las siguientes personas de los servicios adscritos 
a la dirección general competente en materia de infancia y adolescencia:

– La persona titular de la jefatura de Sección con competencias en 
el servicio objeto de la convocatoria, que actuará como presidente y 
será designada por la persona titular de la Subdirección general con 
competencias en materia de infancia y adolescencia o persona en quién 
delegue.

– Dos personas que presten sus servicios como técnicos/as de la 
dirección general con competencias en materia de infancia y adolescen-
cia, una de las cuales actuará como secretario/a.

2. La Comisión instructora se encargará de verificar la documen-
tación presentada en el procedimiento y su baremación, así como de 
su evaluación técnica. Una vez revisada la documentación, cuando la 
solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañe la docu-
mentación preceptiva, el órgano de instrucción le requerirá a la entidad 
solicitante para que, de conformidad con lo exigido en la ley y en sus 
disposiciones de desarrollo, subsane la falta o acompañe los documen-
tos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera en el plazo de 
diez días hábiles, se le tendrá por desistido de su petición, previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en la legislación 
de procedimiento administrativo común.

3. La puntuación mínima para acceder al régimen de acción concer-
tada se establece en 50 puntos. Se propondrá el concierto del servicio de 
referencia a una entidad distinta para cada uno de los lotes convocados 
con aquellas entidades que obtengan la mayor puntuación, excepto en 
los casos en los que no fuera posible y para evitar que quede desierto, 
se podrá proponer a una misma entidad para más de un lote siempre y 
cuando cuente con los correspondientes equipos profesionales diferen-
ciados para cada lote.

4. En caso de empate en la puntuación por parte de dos entidades, 
se otorgará preferencia a las que hayan obtenido mayor puntuación en 
el apartado 4 del artículo 10 y, en caso de persistir el empate, se tomará 
como criterio la fecha (día y hora) de presentación de la solicitud de 
concierto, teniendo prioridad la presentada con mayor antelación.

Asimismo, emitirá una relación ordenada de las entidades solicitan-
tes con una propuesta de puntuación en aplicación del baremo previsto 
en la presente convocatoria para su traslado a la Comisión de Valora-
ción. La referida propuesta de puntuación no será vinculante para la 
Comisión de Valoración.

5. Toda la documentación que sea emitida por la Comisión instruc-
tora, incluida la referida en el apartado anterior deberá ser suscrita por 
la persona que la presida y la que actúe como secretaria o quienes les 
sustituyan.

6. La Comisión instructora ejercerá sus funciones, actuando como 
órgano colegiado. De cada una de las sesiones se levantará la corres-
pondiente acta que será firmada por la persona que ejerza la Secretaría 
y la Presidencia, una vez aprobada por todos los miembros asistentes 
a cada sesión.

7. El resto de cuestiones relativas al régimen de funcionamiento se 
regirá por lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público.

Artículo 10. Criterios de selección y valoración de entidades y ser-
vicios

La valoración de las solicitudes se efectuará atendiendo a los 
siguientes criterios:

1. Los años de experiencia acreditada en la prestación de servicios 
dirigidos a infancia y adolescencia. Se computará el tiempo de presta-
ción de cada servicio con carácter individual aunque se hayan prestado 
simultáneamente y se sumaran por periodos anuales, pudiendo comple-
tarse los años con la suma de diferentes servicios en ese mismo ejercicio 
o en otro aunque se haya prestado interrumpidamente. Este criterio se 
valorará con un máximo de 22 puntos.

2. Tener establecida una carta de servicio con relación de servicios 
que ofrece, con compromisos de gestión, indicadores detallados para 
su seguimiento, sistema de gestión de quejas y reclamaciones, medidas 
de subsanación ágiles en caso de incumplimiento (en documento de 

CAPÍTOL III
Ordenació i instrucció del procediment

Article 9. Comissió Instructora
1. La instrucció de l’expedient correspondrà a una comissió instruc-

tora integrada per les persones dels serveis adscrits a la direcció general 
competent en matèria d’infància i adolescència següents:

‒ La persona titular de la direcció de secció amb competències en 
el servei objecte de la convocatòria, que actuarà com a president i serà 
designada per la persona titular de la subdirecció general amb compe-
tències en matèria d’infància i adolescència o persona en qui delegue.

‒ Dues persones que presten els seus serveis com a tècnics o tècni-
ques de la direcció general amb competències en matèria d’infància i 
adolescència, una de les quals actuarà com a secretari o secretària.

2. La Comissió Instructora s’encarregarà de verificar la documen-
tació presentada en el procediment i la seua baremació, i també de la 
seua avaluació tècnica. Una vegada revisada la documentació, quan la 
sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s’acompanye la docu-
mentació preceptiva, l’òrgan d’instrucció requerirà a l’entitat sol·licitant 
perquè, de conformitat amb el que s’exigeix en la llei i en les seues dis-
posicions de desplegament, esmene la falta o acompanye els documents 
preceptius, amb indicació que, si així no ho fa en el termini de deu dies 
hàbils, se’l tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que 
haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació de procedi-
ment administratiu comú.

3. La puntuació mínima per a accedir al règim d’acció concertada 
s’estableix en 50 punts. Es proposarà el concert del servei de referència 
a una entitat diferent per a cadascun dels lots convocats amb aquelles 
entitats que obtinguen la major puntuació, excepte en els casos en els 
quals no fora possible i per a evitar que quede desert, es podrà proposar 
a una mateixa entitat per a més d’un lot sempre que compte amb els 
corresponents equips professionals diferenciats per a cada lot.

4. En cas d’empat en la puntuació per part de dues entitats, s’atorga-
rà preferència a les que hagen obtingut major puntuació en l’apartat 4 de 
l’article 10, i, en cas de persistir l’empat, es prendrà com a criteri la data 
(dia i hora) de presentació de la sol·licitud de concert, tenint prioritat la 
presentada amb major antelació.

Així mateix, emetrà una relació ordenada de les entitats sol·licitants 
amb una proposta de puntuació en aplicació del barem previst en aques-
ta convocatòria per al seu trasllat a la Comissió de Valoració. La referida 
proposta de puntuació no serà vinculant per a la Comissió de Valoració.

5. Tota la documentació que siga emesa per la Comissió Instructora, 
inclosa la referida en l’apartat anterior, haurà de ser subscrita per la 
persona que la presidisca i la que actue com a secretària o els qui els 
substituïsquen.

6. La Comissió Instructora exercirà les seues funcions actuant com 
a òrgan col·legiat. De cadascuna de les sessions s’alçarà la correspo-
nent acta que serà signada per la persona que exercisca la Secretaria i 
la Presidència, una vegada aprovada per tots els membres assistents a 
cada sessió.

7. La resta de qüestions relatives al règim de funcionament es regirà 
pel que es preveu en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic.

Article 10. Criteris de selecció i valoració d’entitats i serveis

La valoració de les sol·licituds s’efectuarà atenent els criteris 
següents:

1. Els anys d’experiència acreditada en la prestació de serveis diri-
gits a infància i adolescència. Es computarà el temps de prestació de 
cada servei amb caràcter individual encara que s’hagen prestat simultà-
niament i se sumaran per períodes anuals, i es podran completar els anys 
amb la suma de diferents serveis en aqueix mateix exercici o en un altre 
encara que s’haja prestat interrompudament. Aquest criteri es valorarà 
amb un màxim de 22 punts.

2. Tindre establida una carta de servei amb relació de serveis que 
ofereix, amb compromisos de gestió, indicadors detallats per al seu 
seguiment, sistema de gestió de queixes i reclamacions, mesures d’es-
mena àgils en cas d’incompliment (en document de carta de serveis, 



carta de servicios, que se facilite a las personas usuarias. Este criterio se 
valorará con un máximo de 5 puntos.

3. El trabajo desarrollado en el ámbito comunitario y el grado de 
inserción de la entidad en el territorio, desarrollando acciones y progra-
mas en régimen de colaboración, que se deberán acreditar documen-
talmente, computando cada programa con participación pública con 2 
puntos y con 1 punto los de iniciativa privada, hasta un máximo de 15 
puntos.

4. Las buenas prácticas sociales y de gestión de personal, en rela-
ción con las cláusulas sociales de creación de empleo para personas 
con dificultades, planes de igualdad entre hombres y mujeres, y otras 
de carácter social, especialmente establecidas en la ejecución de las 
prestaciones objeto de acción concertada.

Este criterio se valorará con un máximo de 20 puntos, de la siguien-
te forma:

a) Tener incorporados temporal o indefinidamente, personas tra-
bajadoras que se encuentren incluidos en alguno de los colectivos de 
especial atención:

– Jóvenes que hubieran estado en situación de riesgo declarada o 
tutelados por la Entidad Pública durante su minoría de edad.

– Mujeres víctimas de violencia de género. Esta circunstancia se 
tendrá en cuenta para las unidades de convivencia en las que exista 
alguna víctima de violencia de género acreditada, y no solo en los casos 
de la titular del contrato.

– Víctimas del terrorismo.
– Personas con diversidad funcional con un grado de discapacidad 

igual o superior al 33 por 100. Esta circunstancia se tendrá en cuenta no 
solo para los titulares del contrato, sino para cualquier miembro de la 
unidad de convivencia.

– Unidades de convivencia en que todas las personas se encuentren 
en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones correspon-
dientes.

– Unidades de convivencia en las que alguna persona asume la 
patria potestad, tutela o acogimiento familiar de una persona menor 
de edad.

– Personas en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, en 
especial cuando tengan hijos menores exclusivamente a su cargo.

Puntos

Más del 3 % 15

Entre el 2 y el 3 % 10

Entre el 1 y 2 % 5

b) Tener establecido un Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres, 
que asegure la igualdad de género y la eventual mejora de los mínimos 
en materia de igualdad y de conciliación laboral establecidos en la Ley 
orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, y normativa autonómica (Ley 9/2003, de 2 de abril, de la 
Generalitat): hasta 5 puntos: 2 puntos por solicitud del visado y 5 puntos 
por plan de igualdad visado.

5. Criterios específicos relativos a cada servicio susceptible de ser 
concertado, serán valorados con un máximo de 30 puntos, debiendo 
aportar para su oportuna baremación un documento por cada uno de los 
apartados siguientes en los que se desarrolle y explique el contenido de 
cada uno de ellos:

a) Disponer de un protocolo de funcionamiento del servicio, hasta 
7 puntos: Se valorarán en este apartado especialmente los siguientes 
aspectos:

– Programación del servicio y ámbitos de actuación. 2 puntos.
– Objetivos generales y específicos, adaptados a las características 

de la población atendida, que se pretendan alcanzar con la prestación 
del servicio. 2 puntos.

– Criterios y técnicas metodológicas de intervención profesional. 
3 puntos.

b) Diseño del sistema de archivo y registro de expedientes.1 punto.
c) Sistema de recogida de información estadística. 1 punto.
d) Normas de funcionamiento del servicio en las que se contemplará 

la relación de derechos y deberes de las personas usuarias. 1 punto.
e) Programas formativos dirigidos a las personas profesionales 

que versarán sobre la materia objeto del servicio, realizado por perso-

que es facilite a les persones usuàries). Aquest criteri es valorarà amb 
un màxim de 5 punts.

3. El treball desenvolupat en l’àmbit comunitari i el grau d’inserció 
de l’entitat en el territori, desenvolupant accions i programes en règim 
de col·laboració, que s’hauran d’acreditar documentalment. Es compu-
tarà cada programa amb participació pública amb 2 punts i els d’inicia-
tiva privada amb 1 punt, fins a un màxim de 15 punts.

4. Les bones pràctiques socials i de gestió de personal, en relació 
amb les clàusules socials de creació d’ocupació per a persones amb 
dificultats, plans d’igualtat entre homes i dones, i unes altres de caràcter 
social, especialment establides en l’execució de les prestacions objecte 
d’acció concertada.

Aquest criteri es valorarà amb un màxim de 20 punts, de la forma 
següent:

a) Tindre incorporades temporalment o indefinidament persones 
treballadores que es troben incloses en algun dels col·lectius d’especial 
atenció:

‒ Joves que hagueren estat en situació de risc declarada o tutelats 
per l’entitat pública durant la seua minoria d’edat.

‒ Dones víctimes de violència de gènere. Aquesta circumstància es 
tindrà en compte per a les unitats de convivència en les quals existisca 
alguna víctima de violència de gènere acreditada, i no sols en els casos 
de la titular del contracte.

‒ Víctimes del terrorisme.
‒ Persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat 

igual o superior al 33 per cent. Aquesta circumstància es tindrà en 
compte no sols per als titulars del contracte, sinó per a qualsevol mem-
bre de la unitat de convivència.

‒ Unitats de convivència en què totes les persones es troben en 
situació de desocupació i hagen esgotat les prestacions corresponents.

‒ Unitats de convivència en les quals alguna persona assumeix la 
pàtria potestat, tutela o acolliment familiar d’una persona menor d’edat.

‒ Persones en situació de necessitat o en risc d’exclusió, especial-
ment quan tinguen fills menors exclusivament a càrrec seu.

Punts

Més del 3 % 15

Entre el 2 i el 3 % 10

Entre l’1 i el 2 % 5

b) Tindre establit un pla d’igualtat de dones i homes, que assegure la 
igualtat de gènere i l’eventual millora dels mínims en matèria d’igualtat 
i de conciliació laboral establits en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i en la normativa auto-
nòmica (Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat): fins a 5 punts; 2 
punts per sol·licitud del visat i 5 punts per pla d’igualtat visat.

5. Criteris específics relatius a cada servei susceptible de ser con-
certat. Seran valorats amb un màxim de 30 punts, i caldrà aportar per 
a la seua oportuna baremació un document per cadascun dels apartats 
següents, en els quals es desenvolupe i explique el contingut de cadas-
cun d’ells:

a) Disposar d’un protocol de funcionament del servei, fins a 7 punts. 
Es valoraran en aquest apartat especialment els aspectes següents:

– Programació del servei i àmbits d’actuació, 2 punts.
– Objectius generals i específics, adaptats a les característiques de 

la població atesa, que es pretenguen aconseguir amb la prestació del 
servei, 2 punts.

– Criteris i tècniques metodològiques d’intervenció professional, 
3 punts.

b) Disseny del sistema d’arxiu i registre d’expedients,1 punt.
c) Sistema de recollida d’informació estadística, 1 punt.
d) Normes de funcionament del servei en les quals es preveurà la 

relació de drets i deures de les persones usuàries, 1 punt.
e) Programes formatius dirigits a les persones professionals que 

versaran sobre la matèria objecte del servei, realitzat per personal extern 



nal externo especializado en motivación y cohesión grupal en el área 
de infancia y adolescencia con experiencia de 300 horas acreditada 
mediante declaración responsable, hasta 20 puntos:

– 90 horas anuales: 20 puntos.
– 80 horas anuales: 15 puntos.
– 70 horas anuales: 10 puntos.
– 60 horas anuales: 5 puntos.
– 50 horas anuales: 3 puntos.
Los extremos previstos en los apartados b), c) y d) se acreditarán 

mediante declaración responsable del representante de la entidad, en la 
que se explique brevemente el contenido de cada uno de ellos.

Artículo 11. Comisión de Evaluación
1. Para la evaluación del procedimiento de acción concertada que 

establece la presente convocatoria, se crea una Comisión de Evaluación, 
que estará integrada por los siguientes miembros:

a) La persona titular de la Jefatura de Servicio competente en mate-
ria del servicio objeto de la convocatoria, que ostentará la presidencia. 
En caso de ausencia, vacante o enfermedad le sustituirá una de las per-
sonas titulares de las otras Jefaturas de Servicio de la Dirección General 
de Infancia y Adolescencia.

b) Vocales:
– Dos jefes/as de servicio de dicha dirección general. En caso de 

ausencia, vacante o enfermedad le sustituirá la persona técnica adscrita 
a la dirección general referida, que designe al efecto quién ostente la 
presidencia.

– Dos personas titulares de las Jefaturas de Sección de la Dirección 
General de Infancia y Adolescencia.

– Las tres personas titulares de las Direcciones territoriales de la 
Conselleria, que podrán delegar en la jefatura de servicio de cada direc-
ción territorial.

2. Actuará como secretario/a de la comisión una persona adscrita 
a la Dirección General de Infancia y Adolescencia, que asistirá a las 
reuniones con voz pero sin voto.

3. La Comisión de Evaluación ejercerá sus funciones, actuan-
do como órgano colegiado. De cada una de las sesiones se levantará 
la correspondiente acta que será firmada por la persona que ejerza la 
Secretaría y la Presidencia, una vez aprobada por todos los miembros 
asistentes a cada sesión.

4. La Comisión de Evaluación será convocada con una antelación 
mínima de 48 horas, siendo necesaria para su válida constitución la pre-
sencia de la mayoría de sus miembros, y necesariamente de las personas 
que ostenten la Presidencia y la Secretaria.

5. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los presentes.
6. El resto de cuestiones relativas al régimen de funcionamiento se 

regirá por lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público.

Artículo 12. Propuesta de resolución
1. La Comisión de Evaluación es la encargada de elaborar una rela-

ción ordenada de participantes en el procedimiento de selección, que 
han acreditado los requisitos exigidos, con su puntuación en el proce-
dimiento de selección, de acuerdo con los criterios de valoración, que 
establece la Ley, que vienen desarrollados y ponderados en la presente 
convocatoria.

2. Con base a dicha relación, se elaborará la propuesta de resolu-
ción, que debe remitirse a la persona titular de la Dirección General de 
Infancia y Adolescencia, en la que se determinará la entidad o entida-
des que habiendo obtenido mayor puntuación para cada lote, según los 
casos, se propone la formalización del acuerdo de acción concertada, 
las cuales deberán de quedar a disposición de la Conselleria a partir del 
momento que se especifique en la resolución de concesión del concierto 
social.

3. En la misma propuesta de resolución se dejará constancia de los 
lotes solicitados por cada entidad de iniciativa social solicitante, en los 
que procede denegar el concierto, motivando la causa.

especialitzat en motivació i cohesió grupal en l’àrea d’infància i adoles-
cència amb experiència de 300 hores acreditada mitjançant declaració 
responsable, fins a 20 punts:

‒ 90 hores anuals: 20 punts.
‒ 80 hores anuals: 15 punts.
‒ 70 hores anuals: 10 punts.
‒ 60 hores anuals: 5 punts.
‒ 50 hores anuals: 3 punts.
Els extremes previstos en els apartats b, c i d s’acreditaran mit-

jançant declaració responsable del representant de l’entitat, en la qual 
s’explique breument el contingut de cadascun d’ells.

Article 11. Comissió d’Avaluació
1. Per a l’avaluació del procediment d’acció concertada que esta-

bleix aquesta convocatòria, es crea una comissió d’avaluació, que estarà 
integrada pels membres següents:

a) La persona titular de la direcció de servei competent en matèria 
del servei objecte de la convocatòria, que ocuparà la Presidència. En cas 
d’absència, vacant o malaltia el substituirà una de les persones titulars 
de les altres direccions de servei de la Direcció General d’Infància i 
Adolescència.

b) Vocals:
‒ Dos caps de servei de l’esmentada direcció general. En cas d’ab-

sència, vacant o malaltia els substituirà la persona tècnica adscrita a la 
direcció general referida, que designarà a aquest efecte qui ocupe la 
presidència.

‒ Dues persones titulars de les direccions de secció de la Direcció 
General d’Infància i Adolescència.

‒ Les tres persones titulars de les direccions territorials de la Con-
selleria, que podran delegar en la direcció de servei de cada direcció 
territorial.

2. Actuarà com a secretari o secretària de la comissió una persona 
adscrita a la Direcció General d’Infància i Adolescència, que assistirà a 
les reunions amb veu però sense vot.

3. La Comissió d’Avaluació exercirà les seues funciones, actuant 
com a òrgan col·legiat. De cadascuna de les sessions s’alçarà la corres-
ponent acta que serà signada per la persona que exercisca la Secretaria 
i la Presidència, una vegada aprovada per tots els membres assistents 
a cada sessió.

4. La Comissió d’Avaluació serà convocada amb una antelació 
mínima de 48 hores, i per a la seua vàlida constitució serà necessària 
la presència de la majoria dels seus membres, i necessàriament de les 
persones que ocupen la Presidència i la Secretaria.

5. Els acords s’adoptaran per la majoria dels presents.
6. La resta de qüestions relatives al règim de funcionament es regirà 

pel que es preveu en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic.

Article 12. Proposta de resolució
1. La Comissió d’Avaluació és l’encarregada d’elaborar una relació 

ordenada de participants en el procediment de selecció, que han acre-
ditat els requisits exigits, amb la seua puntuació en el procediment de 
selecció, d’acord amb els criteris de valoració, que estableix la Llei, que 
estan desenvolupats i ponderats en aquesta convocatòria.

2. Basant-se en aquesta relació, s’elaborarà la proposta de resolució, 
que s’ha de remetre a la persona titular de la Direcció General d’In-
fància i Adolescència, en la qual es determinarà l’entitat o entitats que 
havent obtingut major puntuació per a cada lot, segons els casos, es 
proposa la formalización de l’acord d’acció concertada, les quals hau-
ran de quedar a la disposició de la Conselleria a partir del moment que 
s’especifique en la resolució de concessió del concert social.

3. En la mateixa proposta de resolució es deixarà constància dels 
lots sol·licitats per cada entitat d’iniciativa social sol·licitant, en què 
siga procedent denegar el concert, motivant-ne la causa.



CAPÍTULO IV
Finalización del procedimiento de selección

Artículo 13. Resolución de concesión
1. La persona titular de la Dirección General de Infancia y Ado-

lescencia, por delegación de la persona titular de la Conselleria, a pro-
puesta de la Comisión de Evaluación, y teniendo en cuenta las dispo-
nibilidades presupuestarias existentes, resolverá sobre la concesión o 
denegación de conciertos sociales en un plazo máximo de seis meses 
desde día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin 
haberse dictado y publicado la resolución expresa, deberán entenderse 
desestimadas las solicitudes formuladas por las entidades participantes 
en el procedimiento de concertación, por silencio administrativo, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administra-
ciones públicas, sin perjuicio de que subsista la obligación legal de la 
Administración de resolver expresamente.

3. La resolución de concesión especificará, respecto de las entida-
des de iniciativa social que no acrediten el requisito de contar con un 
certificado de calidad del centro o servicio concertado, su obligación 
de someterse, en el plazo máximo de dos años a contar desde la fecha 
de formalización del concierto, a la evaluación de calidad del servicio 
y presentar un certificado de calidad homologado por alguna entidad 
acreditada en materia de evaluación, pudiendo la administración proce-
der a la extinción del concierto si no se cumple con esta obligación en el 
plazo establecido, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria 
quinta del Decreto 181/2017.

Artículo 14. Efectos del concierto
1. Los efectos económicos del concierto serán a partir la fecha de 

puesta a disposición de la conselleria concertante del servicio concerta-
do, con independencia del momento en el que el concierto se formalice. 
La puesta a disposición habrá de producirse en la fecha indicada en la 
resolución de concesión, fecha que no podrá ser anterior a 1 de abril 
de 2021.

2. La cuantía máxima del concierto se determinará tomando en con-
sideración el módulo económico aplicable y el periodo de prestación 
del servicio.

Artículo 15. Publicación de la resolución
La resolución administrativa del presente procedimiento de concer-

tación será objeto de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, surtiendo esta los efectos de la notificación a las entidades 
interesadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-
nistraciones públicas.

Artículo 16. Recursos
La resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma se 

podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su publicación o bien directamente 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de dicha publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que pueda 
interponer cualquier otro que estime pertinente.

CAPÍTULO V
Formalización de los conciertos

Artículo 17. Condiciones previas a la formalización
1. Con carácter previo a la suscripción del concierto social, se debe-

rá aportar por la entidad:
a) La ficha de alta de domiciliación bancaria, según modelo que se 

adjunta como anexo IV.
b) El último recibo del impuesto de actividades económicas corres-

pondiente al servicio o documento que acredite su exención.

CAPÍTOL IV
Finalització del procediment de selecció

Article 13. Resolució de concessió
1. La persona titular de la Direcció General d’Infància i Adolescèn-

cia, per delegació de la persona titular de la Conselleria, a proposta de 
la Comissió d’Avaluació, i tenint en compte les disponibilitats pressu-
postàries existents, resoldrà sobre la concessió o denegació de concerts 
socials en un termini màxim de sis mesos des de l’endemà de la publica-
ció de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Transcorregut el termini establit en l’apartat anterior sense haver-
se dictat i publicat la resolució expressa, hauran d’entendre’s deses-
timades les sol·licituds formulades per les entitats participants en el 
procediment de concertació, per silenci administratiu, d’acord amb el 
que s’estableix en l’article 25 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense 
perjudici que subsistisca l’obligació legal de l’Administració de resoldre 
expressament.

3. La resolució de concessió especificarà, respecte de les entitats 
d’iniciativa social que no acrediten el requisit de comptar amb un certi-
ficat de qualitat del centre o servei concertat, la seua obligació de sotme-
tre’s, en el termini màxim de dos anys a comptar des de la data de for-
malització del concert, a l’avaluació de qualitat del servei i presentar un 
certificat de qualitat homologat per alguna entitat acreditada en matèria 
d’avaluació, podent l’administració procedir a l’extinció del concert si 
no es compleix amb aquesta obligació en el termini establit, conforme al 
que es preveu en la disposició transitòria cinquena del Decret 181/2017, 
de 17 de novembre.

Article 14. Efectes del concert
1. Els efectes econòmics del concert seran a partir la data de posada 

a la disposició de la conselleria concertant del servei concertat, amb 
independència del moment en el qual el concert es formalitze. La posa-
da a disposició haurà de produir-se en la data indicada en la resolució de 
concessió, data que no podrà ser anterior a l’1 d’abril de 2021.

2. La quantia màxima del concert es determinarà prenent en consi-
deració el mòdul econòmic aplicable i el període de prestació del servei.

Article 15. Publicació de la resolució
La resolució administrativa d’aquest procediment de concertació 

serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenci-
ana, i aquesta produirà els efectes de la notificació a les entitats interes-
sades, conforme al que es disposa en l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Article 16. Recursos
La resolució posa fi a la via administrativa i en contra es podrà 

interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la seua publicació o bé directament recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l’endemà d’aquesta publicació, de conformitat amb el que es disposa en 
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdic-
ció contenciosa administrativa, sense perjudici que es puga interposar 
qualsevol altre que s’estime pertinent.

CAPÍTOL V
Formalització dels concerts

Article 17. Condicions prèvies a la formalització
1. Amb caràcter previ a la subscripció del concert social, s’haurà 

d’aportar per l’entitat:
a) La fitxa d’alta de domiciliació bancària, segons model que s’ad-

junta com a annex IV.
b) L’últim rebut de l’impost d’activitats econòmiques corresponent 

al servei o document que acredite la seua exempció.



c) El último recibo de pago de prima de seguro que cubra la res-
ponsabilidad civil, así como las contingencias derivadas por invalidez y 
defunción en caso de accidente de las personas usuarias.

2. Asimismo, si no se hubiera suscrito con anterioridad, la autoriza-
ción a la Conselleria para que esta obtenga de forma directa, a través de 
certificados telemáticos, la acreditación del cumplimiento de obligacio-
nes tributarias y de Seguridad Social; quedando desde ese momento la 
entidad sujeta a verificaciones periódicas de dichas obligaciones por la 
Administración concertante.

Artículo 18. Formalización del concierto social
1. Los conciertos sociales, producto de los acuerdos de acción con-

certada, se formalizarán en un documento administrativo, de acuerdo 
con el modelo fijado como anexo VI, dentro del plazo de treinta días a 
contar desde el siguiente a la publicación de la resolución de concesión.

2. En el referido documento de concierto se hará constar de forma 
expresa, los derechos y obligaciones de las partes, tipología de los ser-
vicios concertados, régimen económico, forma de pago, duración, posi-
bilidad de prórrogas y causas de extinción del mismo.

Asimismo, deberá dejar constancia del requisito de certificación de 
calidad, en los términos previstos en la disposición transitoria quinta 
del Decreto 181/2017.

3. El concierto social será suscrito, en representación de la Admi-
nistración concertante, por la persona titular de la Dirección General 
de Infancia y Adolescencia, como órgano facultado para resolver el 
procedimiento de concertación.

Una vez formalizado se anotarán de oficio en la correspondiente 
sección del Registro de Entidades, Centros y Servicios de Servicios 
Sociales.

4. El documento administrativo en el que se formalice el concierto 
social podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite el titular del 
servicio concertado, siendo, en este caso, a su cargo los gastos derivados 
de su otorgamiento.

TÍTULO III
Financiación de la acción concertada

Artículo 19. Módulos económicos. Cálculo del importe de la anua-
lidad del concierto social

La financiación de los servicios concertados por la Generalitat, a 
que se refiere esta convocatoria, se efectuará de acuerdo con los módu-
los económicos fijado para este servicio en el anexo II.

Artículo 20. Prohibición de cobro a personas usuarias
El servicio concertado no podrá cobrar a las personas usuarias ni a 

sus familias, cantidad suplementaria alguna por liquidación de cualquier 
prestación que deba ser atendida en virtud del concierto, siendo este 
motivo causa de resolución del concierto.

Artículo 21. Justificación de la prestación del servicio
1. Las entidades firmantes de los conciertos estarán obligadas a jus-

tificar la prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del concierto, para su abono.

2. A tal efecto deberán presentar en las Direcciones Territoriales, 
con carácter mensual, en los cinco primeros días del mes siguiente, la 
documentación por vía telemática o medios electrónicos exigida en el 
anexo técnico correspondiente de esta convocatoria.

Artículo 22. Pago del coste del concierto social
1. La Conselleria competente en materia de servicios sociales tra-

mitará mensualmente, previa justificación de la entidad concertada en 
los términos descritos en el artículo anterior, la orden de pago del coste 
del servicio concertado, de acuerdo con los módulos económicos fijados 
en el anexo II de la convocatoria y el correspondiente documento de 
formalización.

2. El abono del coste del concierto se efectuará, mediante transfe-
rencia bancaria, a la cuenta específica para conciertos sociales designa-
da por la entidad correspondiente.

3. Cuando así se prevea en la ley de presupuestos de la Generalitat 
del ejercicio al que corresponda el gasto y en el documento de for-

c) L’últim rebut de pagament de prima d’assegurança que cobrisca 
la responsabilitat civil, i també les contingències derivades per invali-
desa i defunció en cas d’accident de les persones usuàries.

2. Així mateix, si no s’ha subscrit amb anterioritat l’autorització 
a la Conselleria perquè aquesta obtinga de manera directa, a través de 
certificats telemàtics, l’acreditació del compliment d’obligacions tri-
butàries i de Seguretat Social, des d’aqueix moment l’entitat quedarà 
subjecta a verificacions periòdiques de les esmentades obligacions per 
l’Administració concertant.

Article 18. Formalització del concert social
1. Els concerts socials, producte dels acords d’acció concertada, 

es formalitzaran en un document administratiu, d’acord amb el model 
fixat com a annex VI, dins del termini de trenta dies a comptar des de 
l’endemà de la publicació de la resolució de concessió.

2. En el referit document de concert es farà constar de manera 
expressa els drets i les obligacions de les parts, tipologia dels serveis 
concertats, règim econòmic, forma de pagament, durada, possibilitat de 
pròrrogues i causes d’extinció d’aquest.

Així mateix, haurà de deixar constància del requisit de certificació 
de qualitat, en els termes previstos en la disposició transitòria cinquena 
del Decret 181/2017, de 17 de novembre.

3. El concert social serà subscrit, en representació de l’Administra-
ció concertant, per la persona titular de la Direcció General d’Infància 
i Adolescència, com a òrgan facultat per a resoldre el procediment de 
concertació.

Una vegada formalitzat, s’anotaran d’ofici en la corresponent secció 
del Registre d’Entitats, Centres i Serveis de Serveis Socials.

4. El document administratiu en el qual es formalitze el concert 
social podrà elevar-se a escriptura pública quan ho sol·licite el titular 
del servei concertat, i, en aquest cas, aniran a càrrec seu les despeses 
derivades del seu atorgament.

TÍTOL III
Finançament de l’acció concertada

Article 19. Mòduls econòmics. Càlcul de l’import de l’anualitat del 
concert social

El finançament dels serveis concertats per la Generalitat, a què es 
refereix aquesta convocatòria, s’efectuarà d’acord amb els mòduls eco-
nòmics fixat per a aquest servei en l’annex II.

Article 20. Prohibició de cobrament a persones usuàries
El servei concertat no podrà cobrar a les persones usuàries ni a les 

seues famílies cap quantitat suplementària per liquidació de qualsevol 
prestació que haja de ser atesa en virtut del concert, i aquest motiu serà 
causa de resolució del concert.

Article 21. Justificació de la prestació del servei
1. Les entitats signants dels concerts estaran obligades a justificar 

la prestació del servei i el compliment de les obligacions derivades del 
concert, per al seu abonament.

2. A aquest efecte, hauran de presentar en les direccions territorials, 
amb caràcter mensual, en els cinc primers dies del mes següent, la docu-
mentació per via telemàtica o mitjans electrònics exigida en l’annex 
tècnic corresponent d’aquesta convocatòria.

Article 22. Pagament del cost del concert social
1. La conselleria competent en matèria de serveis socials tramitarà 

mensualment, prèvia justificació de l’entitat concertada en els termes 
descrits en l’article anterior, l’ordre de pagament del cost del servei 
concertat, d’acord amb els mòduls econòmics fixats en l’annex II de la 
convocatòria i el corresponent document de formalització.

2. L’abonament del cost del concert s’efectuarà, mitjançant trans-
ferència bancària, al compte específic per a concerts socials designada 
per l’entitat corresponent.

3. Quan així es preveja en la llei de pressupostos de la Generalitat 
de l’exercici al qual corresponga la despesa i en el document de for-



malización del concierto, el pago correspondiente a la mensualidad de 
diciembre se librará de forma anticipada.

Artículo 23. Comprobación y control del gasto
1. El órgano competente en cada Dirección Territorial comprobará 

la veracidad de los datos aportados y si existe alguna incidencia o recla-
mación relativa a la atención a las personas usuarias, siempre que esta 
haya sido atendida adecuadamente o se encuentre en plazo pendiente 
de resolución, para dar conformidad, en su caso, a la documentación.

2. La entidad deberá remitir por vía telemática, antes del 31 de enero 
del ejercicio siguiente, a la Dirección Territorial y a la dirección general 
competente en materia de Infancia y Adolescencia una memoria de las 
actuaciones realizadas y el cumplimiento de las condiciones de acuerdo 
con los puntos establecidos en el anexo II de la presente convocatoria.

3. La entidad titular estará obligada a conservar las facturas y los 
documentos justificantes de gastos, por un período de cuatro años, para 
su control económico y financiero.

TÍTULO IV
Ejecución de los conciertos

Artículo 24. Obligaciones de la Administración concertante
Constituyen obligaciones de la Generalitat (Conselleria de Igualdad 

y Políticas Inclusivas), como Administración concertante las siguientes:
a) Abonar a la entidad titular del servicio concertado, mensualmen-

te, el importe del concierto conforme al módulo económico fijado en el 
anexo II y en el documento de formalización del concierto social.

b) Facilitar a la entidad concertada toda la información que dispon-
ga de la persona menor de edad, de la familia acogedora y de origen, 
que resulte necesaria para la prestación, en el momento de acceso al 
servicio, sin perjuicio de que la entidad actualice su información como 
resultado de la prestación del servicio.

c) Comunicar a la entidad concertada, con la suficiente antelación, 
cualquier circunstancia que afecte a las condiciones del concierto sus-
crito.

d) Dictar las directrices técnicas e instrucciones precisas para el 
desarrollo de la actividad, asegurar la calidad del servicio y que se 
proporcione a las personas menores de edad el recurso más idóneo a 
su situación y circunstancias personales, dentro de un entorno social 
adecuado.

Artículo 25. Obligaciones de las entidades titulares de los servicios 
concertados

1. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en las normas de 
aplicación, son obligaciones de las entidades titulares de los servicios 
concertados, las siguientes como consecuencia del acuerdo de acción 
concertada y formalización del concierto:

a) Poner a disposición de la Generalitat el servicio previsto en el 
concierto, así como admitir al servicio a todas las personas usuarias que 
se le designen por los órganos competentes.

b) Mantener los requisitos y ratios de personal en relación a las 
prestaciones y número de personas atendidas, según se determina en el 
anexo II, durante el período de vigencia del concierto.

c) Prestar el servicio gratuitamente a las personas, de forma que 
no puede percibir cantidad que, directa o indirectamente, suponga una 
contrapartida económica por los servicios objeto del concierto.

d) Hacer constar en su documentación y en su publicidad, junto a la 
denominación de la entidad y servicio, la condición de servicio concer-
tado, integrado en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

A estos efectos, de acuerdo con la disposición adicional novena del 
Decreto 181/2017, deberán hacer constar en su documentación y en su 
publicidad la condición de servicio concertado, en el plazo máximo de 
quince días desde la formalización del concierto social; e igualmente, 
harán constar esta condición en la rotulación y publicidad exterior de la 
sede en la que se presta el servicio.

e) Cumplir, en todo momento, las condiciones técnicas a las que se 
sujeta el concierto y mantener los niveles de calidad en la prestación 
asistencial.

f) Adoptar las medidas adecuadas para establecer un sistema interno 
ágil de recepción, seguimiento y resolución de las quejas y reclamacio-
nes que pudiera presentarse por las personas usuarias.

malització del concert, el pagament corresponent a la mensualitat de 
desembre es lliurarà de forma anticipada.

Article 23. Comprovació i control de la despesa
1. L’òrgan competent en cada direcció territorial comprovarà la 

veracitat de les dades aportades i si existeix alguna incidència o recla-
mació relativa a l’atenció a les persones usuàries, sempre que aquesta 
haja sigut atesa adequadament o es trobe en termini pendent de resolu-
ció, per a donar conformitat, si escau, a la documentació.

2. L’entitat haurà de remetre per via telemàtica, abans del 31 de 
gener de l’exercici següent, a la direcció territorial i a la direcció gene-
ral competent en matèria d’infància i adolescència una memòria de les 
actuacions realitzades i el compliment de les condicions d’acord amb 
els punts establits en l’annex II d’aquesta convocatòria.

3. L’entitat titular estarà obligada a conservar les factures i els docu-
ments justificants de despeses, per un període de quatre anys, per al seu 
control econòmic i financer.

TÍTOL IV
Execució dels concerts

Article 24. Obligacions de l’Administració concertant
Constitueixen obligacions de la Generalitat (Conselleria d’Igualtat 

i Polítiques Inclusives), com a Administració concertant les següents:
a) Abonar a l’entitat titular del servei concertat, mensualment, l’im-

port del concert conforme al mòdul econòmic fixat en l’annex II i en el 
document de formalització del concert social.

b) Facilitar a l’entitat concertada tota la informació que dispose de 
la persona menor d’edat, de la família acollidora i d’origen, que resul-
te necessària per a la prestació, en el moment d’accés al servei, sense 
perjudici que l’entitat actualitze la seua informació com a resultat de la 
prestació del servei.

c) Comunicar a l’entitat concertada, amb la suficient antelació, qual-
sevol circumstància que afecte les condicions del concerte subscrit.

d) Dictar les directrius tècniques i instruccions necessàries per al 
desenvolupament de l’activitat, assegurar la qualitat del servei i que es 
proporcione a les persones menors d’edat el recurs més idoni a la seua 
situació i circumstàncies personals, dins d’un entorn social adequat.

Article 25. Obligacions de les entitats titulars dels serveis concer-
tats

1. Sense perjudici de les obligacions establides en les normes d’apli-
cació, són obligacions de les entitats titulars dels serveis concertats, 
com a conseqüència de l’acord d’acció concertada i formalització del 
concert, les següents:

a) Posar a la disposició de la Generalitat el servei previst en el con-
cert, i també admetre el servei a totes les persones usuàries que els 
òrgans competents els designen.

b) Mantindre els requisits i ràtios de personal en relació amb les 
prestacions i nombre de persones ateses, segons es determina en l’annex 
II, durant el període de vigència del concert.

c) Prestar el servei gratuïtament a les persones, de manera que no 
pot percebre quantitat que, directament o indirectament, supose una 
contrapartida econòmica pels serveis objecte del concert.

d) Fer constar en la seua documentació i en la seua publicitat, al 
costat de la denominació de l’entitat i servei, la condició de servei con-
certat, integrat en el sistema públic valencià de serveis socials.

A aquest efecte, d’acord amb la disposició addicional novena del 
Decret 181/2017, de 17 de novembre, hauran de fer constar en la seua 
documentació i en la seua publicitat la condició de servei concertat, 
en el termini màxim de quinze dies des de la formalització del con-
cert social, i, igualment, faran constar aquesta condició en la retolació i 
publicitat exterior de la seu en la qual es presta el servei.

e) Complir, en tot moment, les condicions tècniques a les quals se 
subjecta el concert i mantindre els nivells de qualitat en la prestació 
assistencial.

f) Adoptar les mesures adequades per a establir un sistema intern 
àgil de recepció, seguiment i resolució de les queixes i reclamacions que 
poguera presentar-se per les persones usuàries.



g) Cumplir y seguir las instrucciones y directrices técnicas que for-
mulen los órganos competentes de la Conselleria para el desarrollo de la 
actividad y garantizar la adecuada prestación del servicio.

h) Disponer de un Órgano de Participación conforme a las indica-
ciones establecidas en el anexo II.

i) Tener al menos la mitad del personal de atención directa de la 
plantilla del servicio con una relación contractual de carácter indefinido.

2. Como condiciones técnicas obligatorias, la entidad concertante 
deberá:

a) Suscribir una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil 
resultante de las acciones de su personal y de las personas usuarias del 
servicio, así como las contingencias derivadas de lesión o defunción 
de dicho personal y personas usuarias en caso de accidente o como 
consecuencia de la prestación del servicio, con un mínimo de 30.000 
euros por defunción y de 60.000 euros para invalidez por siniestro, sin 
que exista limitación por anualidad del seguro, conforme establece la 
disposición adicional octava del Decreto 181/2017.

b) Desarrollar las actuaciones de control y seguimiento de las actua-
ciones concertadas, que se estipulan en el artículo 29 de la presente 
disposición, con el fin de garantizar en todo momento la calidad del 
servicio.

c) Adoptar todas las medidas necesarias para cumplir con las obliga-
ciones de protección de datos de las personas usuarias y para garantizar 
el deber de reserva de su personal, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 13.3 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

d) Comunicar inmediatamente, en el plazo máximo de 24 horas, por 
cualquier medio escrito o telemático, cualquier incidencia grave acae-
cida durante la estancia de la persona en el servicio siendo el órgano 
competente de la Administración concertante la sección correspondiente 
de la Dirección Territorial y Dirección General.

3. Igualmente las entidades están obligadas a cumplir con la legisla-
ción laboral vigente y las obligaciones que conlleva el convenio colec-
tivo sectorial de aplicación vigente.

4. Asimismo, están obligadas a facilitar la función inspectora por 
parte de los Servicios de Inspección de Servicios Sociales y asumir las 
actuaciones de control financiero que corresponda a la Intervención 
General de la Generalitat.

Artículo 26. Calidad de los servicios: actuaciones de control y 
seguimiento

1. En virtud del acuerdo de acción concertada, con el fin de garan-
tizar en todo momento la atención y la calidad del servicio durante el 
período de ejecución del concierto, será preciso:

a) Que se elabore un programa individualizado de atención a cada 
persona usuaria, con su valoración y seguimiento por el equipo profe-
sional del servicio.

b) Que el servicio disponga de un sistema de obtención periódica de 
la satisfacción de las personas usuarias respecto de la atención recibida.

c) Que exista una evaluación de los resultados y servicios prestados.
2. Para ello, se establecen, como obligaciones y exigencias a las 

entidades titulares de los centros y servicios concertados, las siguientes 
actuaciones:

a) Elaborar, en el plazo de un mes desde el acceso al servicio, un 
programa individualizado de atención y seguimiento de las personas 
usuarias, conforme a lo establecido en el anexo II.

Dicho programa se deberá comunicar a las personas usuarias o su 
representante legal, así como a la Administración concertante.

b) Someter anualmente el servicio a la valoración de las personas 
usuarias. Los resultados de dicha evaluación se remitirán en el primer 
trimestre del año siguiente a la dirección general con competencias en 
materia de infancia y adolescencia.

c) Al final del ejercicio, la entidad deberá cumplimentar la memoria 
justificativa referida en el apartado 2 del artículo 23 de la presente con-
vocatoria, de la actuación desarrollada.

Artículo 27. Contratación de actividades accesorias con terceros
1. Se establece como actividades que, por su carácter accesorio, 

correspondan a la prestación de servicios profesionales, que no requie-
ran exclusividad o que tengan naturaleza de servicios generales, que 
sean necesarios para cubrir las necesidades de atención integral o eje-

g) Complir i seguir les instruccions i directrius tècniques que for-
mulen els òrgans competents de la Conselleria per al desenvolupament 
de l’activitat i garantir l’adequada prestació del servei.

h) Disposar d’un òrgan de participació conforme a les indicacions 
establides en l’annex II.

i) Tindre, almenys, la meitat del personal d’atenció directa de la 
plantilla del servei amb una relació contractual de caràcter indefinit.

2. Com a condicions tècniques obligatòries, l’entitat concertant 
haurà de:

a) Subscriure una pòlissa d’assegurances que cobrisca la responsa-
bilitat civil resultant de les accions del seu personal i de les persones 
usuàries del servei, i també les contingències derivades de lesió o defun-
ció d’aquest personal i persones usuàries en cas d’accident o com a 
conseqüència de la prestació del servei, amb un mínim de 30.000 euros 
per defunció i de 60.000 euros per a invalidesa per sinistre, sense que 
existisca limitació per anualitat del segur, segons estableix la disposició 
addicional huitena del Decret 181/2017, de 17 de novembre.

b) Desenvolupar les actuacions de control i seguiment de les actua-
cions concertades, que s’estipulen en l’article 29 d’aquesta disposició, 
amb la finalitat de garantir en tot moment la qualitat del servei.

c) Adoptar totes les mesures necessàries per a complir amb les obli-
gacions de protecció de dades de les persones usuàries i per a garantir 
el deure de reserva de la seua personal, d’acord amb el que es preveu 
en l’article 13.3 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció 
jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei 
d’enjudiciament civil.

d) Comunicar immediatament, en el termini màxim de 24 hores, per 
qualsevol mitjà escrit o telemàtic, qualsevol incidència greu esdevingu-
da durant l’estada de la persona en el servei, sent l’òrgan competent de 
l’Administració concertant la secció corresponent de la direcció territo-
rial i direcció general.

3. Igualment, les entitats estan obligades a complir amb la legisla-
ció laboral vigent i les obligacions que comporta el conveni col·lectiu 
sectorial d’aplicació vigent.

4. Així mateix, estan obligades a facilitar la funció inspectora als 
Serveis d’Inspecció de Serveis Socials i assumir les actuacions de con-
trol financer que corresponga a la Intervenció General de la Generalitat.

Article 26. Qualitat dels serveis: actuacions de control i seguiment

1. En virtut de l’acord d’acció concertada, amb la finalitat de garan-
tir en tot moment l’atenció i la qualitat del servei durant el període 
d’execució del concert, caldrà:

a) Que s’elabore un programa individualitzat d’atenció a cada per-
sona usuària, amb la seua valoració i seguiment per l’equip professional 
del servei.

b) Que el servei dispose d’un sistema d’obtenció periòdica de la 
satisfacció de les persones usuàries respecte de l’atenció rebuda.

c) Que existisca una avaluació dels resultats i serveis prestats.
2. Per a això, s’estableixen, com a obligacions i exigències a les 

entitats titulars dels centres i serveis concertats, les actuacions següents:

a) Elaborar, en el termini d’un mes des de l’accés al servei, un pro-
grama individualitzat d’atenció i seguiment de les persones usuàries, 
conforme al que s’estableix en l’annex II.

Aquest programa s’haurà de comunicar a les persones usuàries o el 
seu representant legal, i també a l’Administració concertant.

b) Sotmetre anualment el servei a la valoració de les persones usuà-
ries. Els resultats de l’esmentada avaluació es remetran en el primer 
trimestre de l’any següent a la direcció general amb competències en 
matèria d’infància i adolescència.

c) Al final de l’exercici, l’entitat haurà d’emplenar la memòria jus-
tificativa referida en l’apartat 2 de l’article 23 d’aquesta convocatòria, 
de l’actuació desenvolupada.

Article 27. Contractació d’activitats accessòries amb tercers
1. S’estableix com a activitats que, pel seu caràcter accessori, cor-

responguen a la prestació de serveis professionals, que no requerisquen 
exclusivitat o que tinguen naturalesa de serveis generals, que siguen 
necessaris per a cobrir les necessitats d’atenció integral o execució del 



cución del servicio. En ningún caso podrán subcontratarse aquellas acti-
vidades que se especifican como de ejecución directa en el anexo de 
condiciones técnicas.

2. Cuando dichas actividades accesorias se vengan ya realizando 
con terceros, antes del inicio del procedimiento de concertación, la enti-
dad deberá ponerlo de manifiesto en dicho procedimiento, facilitando 
la información en la memoria técnica de funcionamiento del servicio.

3. La entidad concertada podrá contratar con terceros un porcentaje 
máximo del 15 % del importe total del coste de concierto. En este por-
centaje, siempre quedarán excluidos los gastos necesarios en materia 
de suministros, coste de servicios de agua, teléfono, calefacción y otros 
consumibles.

4. Los contratistas quedarán obligados solo ante la entidad titular 
del servicio concertado, que asumirá la total responsabilidad de la eje-
cución y de la prestación del servicio frente a la Administración.

5. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, la entidad titular 
del servicio concertado será responsable de que en la ejecución de la 
actividad accesoria contratada con terceros se respeten los límites que se 
establezcan en la normativa de conciertos sociales en cuanto a la natu-
raleza y cuantía máxima, y los contratistas estarán sujetos igualmente al 
deber de colaboración previsto en el apartado siguiente.

6. En todo momento, durante el período de vigencia del concierto, 
la Administración podrá requerir la información económica, financie-
ra, laboral o de cualquier tipo justificativa de dichas contrataciones de 
actividades accesorias, con el fin de garantizar que no se supera dicho 
porcentaje.

Artículo 28. Resolución de conflictos
1. Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicación del régimen 

de acción concertada y, en concreto, de las obligaciones señaladas al 
titular de los servicios concertados, serán resueltas por la Administra-
ción competente sin perjuicio de que, una vez agotada la vía adminis-
trativa, puedan someterse a la jurisdicción contencioso-administrativa.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la persona 
titular de la Dirección General de Infancia y Adolescencia, es el órgano 
competente para interpretar los conciertos sociales, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, así como acordar su resolución y deter-
minar los efectos de esta.

3. Contra los actos que se dicten por dicho órgano durante la eje-
cución del concierto, que no pongan fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse el recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del 
que los dictó, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas.

Artículo 29. Inspección y control ordinario
1. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas podrá inspec-

cionar los servicios concertados cuando lo estime conveniente, para 
comprobar el buen funcionamiento de las instalaciones y servicios.

2. Las Direcciones Territoriales y la Dirección General de Infancia 
y Adolescencia efectuarán el seguimiento ordinario del cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del concierto.

TITULO V
Concertación de servicios adicionales 

y modificación y revisión de los conciertos

Artículo 30. Concertación de servicios adicionales
1. Las entidades de iniciativa social que se encuentren en alguna de 

las situaciones descritas en el artículo 37 del Decreto 181/2017, podrán 
solicitar, durante el primer semestre de 2021, la concertación del servi-
cio comprendido en el objeto de la presente convocatoria. Los plazos, 
procedimientos y condiciones para formular y resolver estas solicitudes 
serán los establecidos en el título VII del Decreto 181/2017, y subsidia-
riamente, los que se recogen en este anexo.

2. Durante el plazo de vigencia de la presente convocatoria, el órga-
no facultado para resolver el procedimiento de concertación podrá, a sí 
mismo, si existe crédito adecuado y suficiente para ello y las necesida-
des del servicio los justifican:

a) concertar, sin necesidad de nueva solicitud, los servicios que, 
pese a haber alcanzado la puntuación mínima, hubieran quedado exclui-

servei. En cap cas podran subcontractar-se aquelles activitats que s’es-
pecifiquen com d’execució directa en l’annex de condicions tècniques.

2. Quan aquestes activitats accessòries ja s’estiguen realitzant amb 
tercers, abans de l’inici del procediment de concertació, l’entitat haurà 
de posar-ho de manifest en aquest procediment, i facilitar la informació 
en la memòria tècnica de funcionament del servei.

3. L’entitat concertada podrà contractar amb tercers un percentatge 
màxim del 15 per cent de l’import total del cost de concert. En aquest 
percentatge, sempre quedaran excloses les despeses necessàries en 
matèria de subministraments, cost de serveis d’aigua, telèfon, calefacció 
i uns altres consumibles.

4. Els contractistes quedaran obligats només davant l’entitat titular 
del servei concertat, que assumirà la total responsabilitat de l’execució 
i de la prestació del servei enfront de l’Administració.

5. A l’efecte del que es preveu en l’apartat anterior, l’entitat titular 
del servei concertat serà responsable que en l’execució de l’activitat 
accessòria contractada amb tercers es respecten els límits que s’establis-
quen en la normativa de concerts socials quant a la naturalesa i quantia 
màxima, i els contractistes estaran subjectes igualment al deure de col-
laboració previst en l’apartat següent.

6. En tot moment, durant el període de vigència del concert, l’Ad-
ministració podrà requerir la informació econòmica, financera, laboral 
o de qualsevol classe justificativa d’aquestes contractacions d’activitats 
accessòries, amb la finalitat de garantir que no se supera l’esmentat 
percentatge.

Article 28. Resolución de conflictes
1. Les qüestions litigioses derivades de l’aplicació del règim d’acció 

concertada i, en concret, de les obligacions assenyalades al titular dels 
serveis concertats, seran resoltes per l’Administració competent sense 
perjudici que, una vegada esgotada la via administrativa, puguen sotme-
tre’s a la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. A l’efecte del que es disposa en l’apartat anterior, la persona titu-
lar de la Direcció General d’Infància i Adolescència és l’òrgan compe-
tent per a interpretar els concerts socials, resoldre els dubtes que ofe-
risca el seu compliment, i també acordar la seua resolució i determinar 
els efectes d’aquesta.

3. Contra els actes que dicte aquest òrgan durant l’execució del 
concert, que no posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se el 
recurs d’alçada davant l’òrgan superior jeràrquic del que els va dictar, 
conforme al que es disposa en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administra-
cions públiques.

Article 29. Inspecció i control ordinari
1. La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives podrà inspecci-

onar els serveis concertats quan ho estime convenient, per a comprovar 
el bon funcionament de les instal·lacions i serveis.

2. Les direccions territorials i la Direcció General d’Infància i Ado-
lescència efectuaran el seguiment ordinari del compliment de les obli-
gacions derivades del concert.

TÍTOL V
Concertació de serveis addicionals
 i modificació i revisió dels concerts

Article 30. Concertació de serveis addicionals
1. Les entitats d’iniciativa social que es troben en alguna de les situ-

acions descrites en l’article 37 del Decret 181/2017, de 17 de novembre, 
podran sol·licitar, durant el primer semestre de 2021, la concertació del 
servei comprés en l’objecte d’aquesta convocatòria. Els terminis, els 
procediments i les condicions per a formular i resoldre aquestes sol·li-
cituds seran els establits en el títol VII de l’esmentat Decret 181/2017, i 
subsidiàriament, els que es recullen en aquest annex.

2. Durant el termini de vigència d’aquesta convocatòria, l’òrgan 
facultat per a resoldre el procediment de concertació podrà, així mateix, 
si existeix crèdit adequat i suficient per a això i les necessitats del servei 
ho justifiquen:

a) Concertar, sense necessitat de nova sol·licitud, els serveis que, 
malgrat haver aconseguit la puntuació mínima, hagueren quedat exclo-



dos por falta de crédito presupuestario, siguiendo el orden de prelación 
resultante del procedimiento de selección, previa comprobación de que 
la entidad sigue reuniendo los requisitos necesarios.

b) abrir nuevo plazo de presentación de solicitudes al amparo de la 
presente convocatoria para concertar los servicios que hubieran queda-
do desiertos, por falta de solicitudes adecuadas o por extinción, como 
aquellos otros comprendidos en el objeto de la convocatoria que precise 
para atender necesidades sobrevenidas.

3. Los acuerdos de acción concertada, en los supuestos recogidos en 
los dos apartados anteriores, se someterán a las restantes disposiciones 
de esta convocatoria. Su duración no podrá prolongarse más allá del 
31 de diciembre de 2021, pero serán prorrogables por el mismo tiempo 
y en las mismas condiciones que los restantes conciertos suscritos al 
amparo de misma.

Artículo 31. Modificación de los conciertos
1. Los conciertos acordados al amparo de la presente convocatoria 

serán modificables conforme a lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del 
Decreto 181/2017.

2. La dirección general competente en materia de infancia y ado-
lescencia determinará si la demanda social justifica el incremento o la 
reducción del número de prestaciones, atendiendo, entre otros pará-
metros, a la existencia de lista de espera o a la discrepancia entre las 
prestaciones previstas y las efectivamente requeridas, a la vista de la 
documentación justificativa

Artículo 32. Revisión y Modificación de las condiciones económicas
La revisión y modificación de las condiciones técnicas y econó-

micas de los conciertos se sujetará a lo dispuesto en el artículo 32 del 
Decreto 181/2017, con la siguientes especificaciones: la revisión de 
los módulos económicos requerirá de un estudio previo de la dirección 
general competente en materia de infancia y adolescencia que determine 
que los costes variables, fijos y permanentes de prestación del servicio 
son inferiores o superiores a las contraprestaciones económicas recibi-
das. Los módulos se fijarán en una cuantía que, dentro de las disponi-
bilidades presupuestarias, permita restablecer el equilibrio entre costes 
y contraprestaciones.

ANNEX II
Condicions tècniques del servei d’intervencions tècniques en 

acolliments familiars  en famílies educadores

1. DEFINICIÓ I OBJECTE
L’objecte d’aquest concert és la gestió del servei d’intervencions 

tècniques en acolliments familiars de xiquets, xiquetes i adolescents, en 
la modalitat d’urgència, temporal o permanent, en famílies educadores, 
que comprén el conjunt d’actuacions mensuals de caràcter educatiu, 
formatiu, social i psicològic, que han de realitzar-se per part de l’equip 
tècnic assignat, per a l’adequat desenvolupament de l’acolliment fami-
liar de xiquets, xiquetes i adolescents en família educadora, així com 
per a la seua avaluació.

Es consideren beneficiàries d’aquest servei tant de les persones 
menors d’edat acollides o susceptibles d’acolliment familiar així com 
les famílies educadores que els acullen, i si escau, la família extensa.

La prestació del servei objecte del concert es descompon en 5 lots 
amb la finalitat de garantir la proximitat del personal tècnic, tant als 
xiquets, xiquetes i adolescents acollits, com a les famílies acollidores 
així com per a afavorir l’estabilitat de la relació Equip Tècnic - Família 
Educadora. Per tant, els lots s’estableixen per zones geogràfiques defi-
nides per l’agrupació de comarques limítrofes.

Lot Comarques

1
Racó d’Ademús, els Serrans, Camp de Túria, el Camp de 
Morvedre, la Foia de Bunyol, l´Horta Nord, l´Horta Oest, l´Horta 
Sud, la Vall d’Aiora, la Canal de Navarrés i Requena-Utiel

2 La Costera, la Vall d´Albaida, la Safor, la Ribera Baixa, la Ribera 
Alta i València

3 La Marina Alta, la Marina Baixa, el Comtat i l’Alacantí

4 L´Alcoià, Alt Vinalopó, Vinalopó Mitjà, Baix Segura/Vega Baja

sos per falta de crèdit pressupostari, seguint l’ordre de prelació resultant 
del procediment de selecció, prèvia comprovació que l’entitat continua 
reunint els requisits necessaris.

b) Obrir un nou termini de presentació de sol·licituds a l’empara 
d’aquesta convocatòria per a concertar els serveis que hagueren quedat 
deserts, per falta de sol·licituds adequades o per extinció, com aquells 
altres compresos en l’objecte de la convocatòria que necessite per a 
atendre necessitats sobrevingudes.

3. Els acords d’acció concertada, en els supòsits recollits en els dos 
apartats anteriors, se sotmetran a les restants disposicions d’aquesta con-
vocatòria. La durada no podrà prolongar-se més enllà del 31 de desem-
bre de 2021, però seran prorrogables pel mateix temps i en les mateixes 
condicions que els restants concerts subscrits a l’empara d’aquesta.

Article 31. Modificació dels concerts
1. Els concerts acordats a l’empara d’aquesta convocatòria seran 

modificables d’acord amb el que es disposa en els articles 31 i 32 del 
Decret 181/2017, de 17 de novembre.

2. La direcció general competent en matèria d’infància i adolescèn-
cia determinarà si la demanda social justifica l’increment o la reducció 
del nombre de prestacions, atenent, entre altres paràmetres, a l’existèn-
cia de llista d’espera o a la discrepància entre les prestacions previstes i 
les efectivament requerides, a la vista de la documentació justificativa.

Article 32. Revisió i modificació de les condicions econòmiques
La revisió i modificació de les condicions tècniques i econòmiques 

dels concerts se subjectarà al que es disposa en l’article 32 del Decret 
181/2017, de 17 de novembre, amb les especificacions següents: la revi-
sió dels mòduls econòmics requerirà d’un estudi previ de la direcció 
general competent en matèria d’infància i adolescència que determine 
que els costos variables, fixos i permanents de prestació del servei són 
inferiors o superiors a les contraprestacions econòmiques rebudes. Els 
mòduls es fixaran en una quantia que, dins de les disponibilitats pressu-
postàries, permeta restablir el equilibri entre costos i contraprestacions.

ANNEX II
Condicions tècniques del servei d’intervencions tècniques en 

acolliments familiars  en famílies educadores

1. DEFINICIÓ I OBJECTE
L’objecte d’aquest concert és la gestió del servei d’intervencions 

tècniques en acolliments familiars de xiquets, xiquetes i adolescents, en 
la modalitat d’urgència, temporal o permanent, en famílies educadores, 
que comprén el conjunt d’actuacions mensuals de caràcter educatiu, 
formatiu, social i psicològic, que han de realitzar-se per part de l’equip 
tècnic assignat, per a l’adequat desenvolupament de l’acolliment fami-
liar de xiquets, xiquetes i adolescents en família educadora, així com 
per a la seua avaluació.

Es consideren beneficiàries d’aquest servei tant de les persones 
menors d’edat acollides o susceptibles d’acolliment familiar així com 
les famílies educadores que els acullen, i si escau, la família extensa.

La prestació del servei objecte del concert es descompon en 5 lots 
amb la finalitat de garantir la proximitat del personal tècnic, tant als 
xiquets, xiquetes i adolescents acollits, com a les famílies acollidores 
així com per a afavorir l’estabilitat de la relació Equip Tècnic - Família 
Educadora. Per tant, els lots s’estableixen per zones geogràfiques defi-
nides per l’agrupació de comarques limítrofes.

Lot Comarques

1
Racó d’Ademús, els Serrans, Camp de Túria, el Camp de 
Morvedre, la Foia de Bunyol, l´Horta Nord, l´Horta Oest, l´Horta 
Sud, la Vall d’Aiora, la Canal de Navarrés i Requena-Utiel

2 La Costera, la Vall d´Albaida, la Safor, la Ribera Baixa, la Ribera 
Alta i València

3 La Marina Alta, la Marina Baixa, el Comtat i l’Alacantí

4 L´Alcoià, Alt Vinalopó, Vinalopó Mitjà, Baix Segura/Vega Baja



5 Els Ports, l´Alt Maestrat, el Baix Maestrat, l´Alcalatén, la Plana 
Alta, la Plana Baixa, Alt Palància i l’Alt Millars.

Les entitats podran presentar-se a un o diversos lots, amb un equip 
professional específic per a cadascun d’ells.

2. PRESTACIONS
2.1. El servei consistirà en la realització, per a cadascun dels expedi-

ents derivats, de la modalitat d’intervenció tècnica que pertoque d’acord 
amb les descrites en l’apartat 2.2 d’aquest annex en relació amb les 
actuacions expressades en l’apartat 2.3 d’aquest annex.

En la taula següent s’indiquen les assistències mensuals estima-
des per lot, cada assistència pot comprendre una o diverses actuacions, 
segons els casos i l’objecte de la derivació:

Lot Província Nre. Assistències

1 VALÈNCIA 216

2 VALÈNCIA 216

3 ALACANT 140

4 ALACANT 140

5 CASTELLÓ 70

2.2. Modalitats i característiques de la intervenció. L’entitat concer-
tada haurà de realitzar totes o algunes de les modalitats d’intervenció 
previstes en aquest apartat que comprendran les actuacions descrites en 
l’apartat 2.3 d’aquest annex. Tot això d’acord amb el que la direcció 
territorial establisca en cada cas en la corresponent fitxa de derivació:

2.2.1. En funció de la disciplina professional des de la qual es rea-
litzen, podran ser:

a) educatives o pedagògiques,
b) socials,
c) psicològiques.
2.2.2. En funció del seu objectiu, podran ser:
a) de formació a les famílies per a l’acolliment,
b) de planificació i preparació de l’acolliment,
c) d’intervenció i mediació en l’acolliment,
d) de seguiment i valoració de la seua evolució,
f) de mediació amb entitats implicades en l’acolliment,
g) d’auxili en la valoració de l’aptitud de les persones que s’ofe-

reixen per a formalitzar acolliments familiars, en qualitat de família 
educadora,

h) de respir, destinades a proporcionar a les persones acollidores un 
temps breu de descans realitzant a aquests efectes activitats dirigides als 
xiquets, xiquetes i adolescents acollits.

2.2.3. En funció de l’entitat a qui es dirigeix la intervenció, podran 
ser:

a) amb el NNA (intervenció o valoració de la seua evolució per-
sonal, familiar o social, així com de la seua vivència de l’acolliment),

b) amb la família d’origen en relació a l’adequat desenvolupament 
de l’acolliment,

c) amb la família acollidora en relació a l’adequat desenvolupament 
de l’acolliment,

d) amb qualsevol entitat o institució amb la qual la NNA haja de 
relacionar-se (centre escolar, centre de salut, etc.),

g) amb les llars i/o residències en les quals puga residir o haver 
residit el xiquet/a,

h) de mediació entre els diferents agents directament implicats en 
l’acolliment (mediació entre família de la persona menor d’edat i famí-
lia acollidora entre família educadora i col·legi, etc.),

i) amb grups de famílies en sessions específicament dissenyades per 
a la informació, formació i autoajuda d’aquestes.

2.2.4. En funció de la tipologia de les actuacions, podran ser:
a) cursos o tallers de formació,
b) entrevistes,
c) coordinació i dinamització de sessions grupals,
d) visites domiciliàries,
e) elaboració i redacció d’informes,
f) supervisió de trobades,
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c) d’intervenció i mediació en l’acolliment,
d) de seguiment i valoració de la seua evolució,
f) de mediació amb entitats implicades en l’acolliment,
g) d’auxili en la valoració de l’aptitud de les persones que s’ofe-

reixen per a formalitzar acolliments familiars, en qualitat de família 
educadora,
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g) intervencions terapèutiques.
2.3. El servei prestat comprendrà les diferents modalitats d’inter-

venció detallades en l’apartat anterior i a l’efecte de la seua facturació 
les actuacions que a continuació es descriuen:

a) Actuacions prèvies a l’inici de la convivència. Es consideren 
actuacions prèvies a l’inici de la convivència la participació i col·labo-
ració en l’execució del Pla de transició de la convivència, inclòs l’aco-
blament al nou entorn familiar, ja siga de família biològica a acollidora, 
d’acolliment residencial a familiar, d’acolliment familiar a familiar o 
d’acolliment familiar a delegació de la guarda amb finalitats d’adopció.

Amb caràcter general aquestes actuacions prèvies computaran com 
0,75 assistència, i podran computar com 1 assistència a criteri de la 
direcció territorial, quan la complexitat de l’acolliment l’exigisca.

b) Seguiment i intervenció en els acolliments en curs. Totes les 
intervencions tècniques que es realitzen mensualment en el seguiment 
d’un acolliment familiar d’urgència, temporal i permanent a l’efecte de 
la seua facturació, computaran com 1 assistència.

La direcció territorial podrà derivar a l’entitat adjudicatària el segui-
ment i intervenció així com la realització d’algunes de les actuacions 
descrites en aquest apartat, respecte d’acolliments familiars amb família 
extensa, quan els revisten una especial dificultat tenint en compte les 
característiques del xiquet, xiqueta o adolescent.

El seguiment i intervenció en els acolliments familiars en família 
extensa computaran a l’efecte de la seua facturació com 1 assistència.

c) Actuacions complementàries o/i accessòries:
- Tasques auxiliars per a la valoració de l’aptitud de les persones que 

han presentat el seu oferiment en el Registre de Famílies que s’oferei-
xen per a acollir de la Comunitat Valenciana com ara: visites domicili-
àries i informe social i/o psicològic. En cap cas aquestes tasques poden 
implicar l’emissió d’un informe complet de la valoració de l’aptitud 
de la família educadora, que és competència exclusiva de la direcció 
territorial. Computaran com 0,50 assistència.

- La direcció territorial podrà derivar a l’entitat concertada, amb 
l’autorització prèvia per part de la direcció general, la realització d’in-
formes sociofamiliars complementaris relatius a la família extensa dels 
xiquets, xiquetes i adolescents amb expedient de protecció que compu-
taran com a mitja assistència.

- Gestions administratives, que la direcció territorial li encomane, 
relatives a l’escolarització, cobertura sanitària, tramitació de documen-
tació de l’acollit/da, així com unes altres d’índole similar que resulten 
procedents per al bon desenvolupament de l’acolliment.

No es computaran com a actuació independent, ja que es troben 
compreses a l’efecte de facturació en l’assistència per modalitat d’aco-
lliment.

d) Actuacions posteriors a l’acolliment. Són aquelles que es realit-
zen una vegada finalitzat l’acolliment i la convivència amb la família 
acollidora. Comprendrà totes les intervencions que estimen necessàries 
d’acord amb el que s’establisca en el Pla de transició de la convivència, 
que garantisquen que el cessament de l’acolliment es realitza de manera 
adequada, proporcionant el suport tècnic que les persones implicades 
necessiten en tot moment ateses les circumstàncies de cada cas.

Computarà com 0.50 assistència. No serà possible facturar per 
aquest concepte les actuacions compreses en el Pla de transició de con-
vivència que s’estiga facturant com a actuació prèvia d’acord amb el 
que s’estableix en la lletra a) d’aquest apartat.

e) Formació. L’entitat adjudicatària haurà d’impartir un curs de for-
mació a les famílies educadores cada quatre mesos. La temàtica de cada 
curs serà prèviament autoritzada i consensuada amb la direcció general 
competent en matèria d’infància. Cadascun d’aquests cursos tindrà una 
duració mínima de 4 hores i un aforament màxim de 20 persones.

No es computaran com a actuació independent, ja que a l’efecte de 
facturació, es troben compreses en l’assistència per modalitat d’acolli-
ment.

f) Activitats de respir. L’entitat concertada realitzarà activitats de 
respir individuals o/i grupals segons els casos, durant els períodes vaca-
cionals de les persones menors d’edat, Nadal, Setmana Santa i estiu, així 
com a sol·licitud de la direcció territorial. El nombre mínim d’activitats 
de respir a l’any serà de 5 i màxim de 10 per lot. Podran consistir en 
activitats d’oci, tallers lúdic didàctics o anàlegs, adequats per a totes les 
edats de les persones menors d’edat acollides.

g) intervencions terapèutiques.
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d’acolliment residencial a familiar, d’acolliment familiar a familiar o 
d’acolliment familiar a delegació de la guarda amb finalitats d’adopció.

Amb caràcter general aquestes actuacions prèvies computaran com 
0,75 assistència, i podran computar com 1 assistència a criteri de la 
direcció territorial, quan la complexitat de l’acolliment l’exigisca.

b) Seguiment i intervenció en els acolliments en curs. Totes les 
intervencions tècniques que es realitzen mensualment en el seguiment 
d’un acolliment familiar d’urgència, temporal i permanent a l’efecte de 
la seua facturació, computaran com 1 assistència.

La direcció territorial podrà derivar a l’entitat adjudicatària el segui-
ment i intervenció així com la realització d’algunes de les actuacions 
descrites en aquest apartat, respecte d’acolliments familiars amb família 
extensa, quan els revisten una especial dificultat tenint en compte les 
característiques del xiquet, xiqueta o adolescent.

El seguiment i intervenció en els acolliments familiars en família 
extensa computaran a l’efecte de la seua facturació com 1 assistència.

c) Actuacions complementàries o/i accessòries:
- Tasques auxiliars per a la valoració de l’aptitud de les persones que 

han presentat el seu oferiment en el Registre de Famílies que s’oferei-
xen per a acollir de la Comunitat Valenciana com ara: visites domicili-
àries i informe social i/o psicològic. En cap cas aquestes tasques poden 
implicar l’emissió d’un informe complet de la valoració de l’aptitud 
de la família educadora, que és competència exclusiva de la direcció 
territorial. Computaran com 0,50 assistència.

- La direcció territorial podrà derivar a l’entitat concertada, amb 
l’autorització prèvia per part de la direcció general, la realització d’in-
formes sociofamiliars complementaris relatius a la família extensa dels 
xiquets, xiquetes i adolescents amb expedient de protecció que compu-
taran com a mitja assistència.

- Gestions administratives, que la direcció territorial li encomane, 
relatives a l’escolarització, cobertura sanitària, tramitació de documen-
tació de l’acollit/da, així com unes altres d’índole similar que resulten 
procedents per al bon desenvolupament de l’acolliment.

No es computaran com a actuació independent, ja que es troben 
compreses a l’efecte de facturació en l’assistència per modalitat d’aco-
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d) Actuacions posteriors a l’acolliment. Són aquelles que es realit-
zen una vegada finalitzat l’acolliment i la convivència amb la família 
acollidora. Comprendrà totes les intervencions que estimen necessàries 
d’acord amb el que s’establisca en el Pla de transició de la convivència, 
que garantisquen que el cessament de l’acolliment es realitza de manera 
adequada, proporcionant el suport tècnic que les persones implicades 
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Computarà com 0.50 assistència. No serà possible facturar per 
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e) Formació. L’entitat adjudicatària haurà d’impartir un curs de for-
mació a les famílies educadores cada quatre mesos. La temàtica de cada 
curs serà prèviament autoritzada i consensuada amb la direcció general 
competent en matèria d’infància. Cadascun d’aquests cursos tindrà una 
duració mínima de 4 hores i un aforament màxim de 20 persones.

No es computaran com a actuació independent, ja que a l’efecte de 
facturació, es troben compreses en l’assistència per modalitat d’acolli-
ment.

f) Activitats de respir. L’entitat concertada realitzarà activitats de 
respir individuals o/i grupals segons els casos, durant els períodes vaca-
cionals de les persones menors d’edat, Nadal, Setmana Santa i estiu, així 
com a sol·licitud de la direcció territorial. El nombre mínim d’activitats 
de respir a l’any serà de 5 i màxim de 10 per lot. Podran consistir en 
activitats d’oci, tallers lúdic didàctics o anàlegs, adequats per a totes les 
edats de les persones menors d’edat acollides.



No es computaran com a actuació independent, ja que a l’efecte de 
facturació, es troben compreses en l’assistència per modalitat d’acolli-
ment.

g) Visites. Realització de visites o trobades entre la persona menor 
d’edat i la seua família, o entre les famílies que no hagen de realitzar-se 
en punt de trobada familiar (PEF), en dissabtes, o si cal, diumenges i 
festius, sense perjudici de mantindre la necessària coordinació i suport 
a les visites que es duen a terme en el PEF.

No es computaran com a actuació independent, ja que a l’efecte de 
facturació, es troben compreses en l’assistència per modalitat d’acolli-
ment.

Taula 1. Resum compute assistències per actuació

Tipus actuació Subtipus actuació Còmput assistència

a) Actuacions prèvies Transició convivència 0,75/1 (excepció)

b) Seguiment i 
intervenció

A.F. Urgència 1

A.F. Temporal 1

A.F. Permanent 1

A.F. EXT 1

c) Actuacions 
complementàries

Valoració Aptitud F.E. 0,5

Valoració F.EXT. 0,5

d) Actuacions posteriors 
a l’acolliment 0,50

2.4. Actuacions mínimes en cada modalitat d’acolliment familiar. 
Les actuacions mínimes es refereixen a aquelles que obligatòriament 
han de ser realitzades per l’entitat concertada amb la periodicitat indi-
cada en cada cas, sense perjudici de la realització de totes aquelles que 
resulten necessàries per al correcte desenvolupament de l’acolliment:

a) Visita domiciliària: en tots els acolliments es realitzarà, almenys, 
una visita domiciliària al mes.

b) Contacte telefònic: en tots els acolliments familiars, es contactarà 
telefònicament una vegada al mes, com a mínim, amb la família aco-
llidora. Preceptivament, també es contactarà amb la família acollidora 
a l’inici de l’acolliment, una vegada s’haja derivat el cas a l’entitat de 
seguiment.

2.5. En el cas d’acolliments de dues o més persones menors d’edat 
per una mateixa família, siguen germans o no, s’entendrà, en tot cas, 
com dos o més acolliments.

2.6. L’Administració es reserva la facultat d’assumir, totalment 
o parcialment, la realització directa de les actuacions i intervencions 
referides en l’objecte del present concert, quan així ho estime necessari.

2.7. En tot cas, l’entitat concertada haurà de col·laborar i coordi-
nar-se amb les direccions territorials competents en matèria de protecció 
a la infància i l’adolescència, els serveis socials d’atenció primària així 
com altres recursos de l’àmbit sanitari, educatiu i social, que siguen 
necessaris per al bon funcionament de l’acolliment.

3.PERSONAL
1. El servei comptarà amb els equips professionals multidiscipli-

naris que pertoquen segons la ràtio d’assistències previstes en aquest 
apartat, per a la realització de les intervencions tècniques descrites en 
aquest annex.

2. L’entitat concertada comptarà amb un equip per a cada 40 assis-
tències/mes compost per 4 professionals a jornada completa. En el cas 
d’un nombre inferior o superior d’assistències, la plantilla mínima serà 
la proporcional a la ràtio anterior (40 assistències/mes) segons figures 
professionals. A continuació s’estableixen els perfils professionals de 
l’equip:

a) 1 Tècnic superior: llicenciat/llicenciada en Psicologia o títol 
universitari oficial de grau amb títol oficial de màster universitari que 
d’acord amb els plans d’estudi vigents, habiliten per a exercir les acti-
vitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades 
al cos. En el cas que, d’acord amb la ràtio de personal establida l’enti-
tat adjudicatària haja de contractar més d’un equip interdisciplinari, la 
figura de la llicenciada/llicenciat o titulada/titulat universitari de grau 
amb títol oficial de màster universitari, dels restants equips que es for-
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professionals. A continuació s’estableixen els perfils professionals de 
l’equip:

a) 1 Tècnic superior: llicenciat/llicenciada en Psicologia o títol 
universitari oficial de grau amb títol oficial de màster universitari que 
d’acord amb els plans d’estudi vigents, habiliten per a exercir les acti-
vitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades 
al cos. En el cas que, d’acord amb la ràtio de personal establida l’enti-
tat adjudicatària haja de contractar més d’un equip interdisciplinari, la 
figura de la llicenciada/llicenciat o titulada/titulat universitari de grau 
amb títol oficial de màster universitari, dels restants equips que es for-



men podrà comptar amb altres titulacions com ara psicopedagogia o 
pedagogia.

b) 2 Tècnics mitjans: diplomades/diplomats universitaris en Tre-
ball de Social o Assistents Socials i diplomades/diplomats en Educació 
Social, o bé titulacions universitàries de grau que, d’acord amb els plans 
d’estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter profes-
sional relacionades amb les funcions assignades al cos.

c) 1 tècnic/a superior de formació professional d’integració social.
3. Complementant les persones que integren els equips professio-

nals descrits, l’entitat concertada comptarà a més formant part de la seua 
plantilla amb les figures professionals següents:

a) Una persona administrativa a jornada completa per a cada quatre 
equips professionals o la part proporcional, segons siga procedent.

b) Una persona professional en l’àmbit de la psicologia amb for-
mació específica en teràpia i/o certificat d’EUROPSY específica en 
psicoteràpia, a jornada completa per a cada quatre equips professionals 
o la part proporcional, segons siga procedent.

c) Una persona professional amb titulació de nivell anàleg, tal com 
Grau en Belles Arts, Grau en Arts Escèniques, Grau en Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport i els ensenyaments artístics superiors; que 
en tot cas, haurà de justificar la titulació d’educador/a social o tècnics/
tècniques superiors de la família de formació professional de serveis 
socioculturals i a la comunitat. La proporció d’aquesta figura professio-
nal és d’una persona a jornada completa cada 3 equips o la part propor-
cional, segons siga procedent.

4. A més, l’entitat haurà de comptar, amb un o una professional que 
assumisca la responsabilitat de la direcció i coordinació de l’equip o 
equips i amb la direcció territorial o/i direcció general competents en 
matèria d’infància i adolescència. Aquesta funció de direcció no serà 
incompatible amb la realització de les restants actuacions previstes en 
el concert.

5. Totes les persones que integren la plantilla, excepte la persona 
administrativa hauran de comptar amb dos anys d’experiència laboral o 
professional en tasques relacionades amb la protecció d’infància i amb 
80 hores de formació específica sobre acolliment familiar, protecció 
d’infància o intervenció familiar impartida o homologada per una uni-
versitat o per algun organisme públic amb competència formativa en 
matèria de serveis socials.

En cas que l’entitat concertada acredite formalment la impossibili-
tat de contractar alguna de les persones professionals previstes per no 
aconseguir el temps mínim d’experiència exigit o/i d’hores de forma-
ció específica, podrà contractar una altra persona que no complisca el 
requisit d’experiència o/i formació específica amb l‘autorització prèvia 
de la direcció general competent en matèria d’infància i adolescència.

A l’efecte d’obtindre aquesta autorització, l’entitat concertada haurà 
de presentar juntament amb la sol·licitud d’autorització dirigida a la 
direcció general la documentació següent:

a) Certificat o document anàleg del Servei Públic d’Ocupació en 
el qual conste la recent tramitació de la corresponent oferta d’ocupació 
amb resultat negatiu.

b) Compromís de l’entitat concertada de proporcionar a la persona 
per a la contractació de la qual se sol·licita l’autorització,  la formació 
específica necessària en el termini màxim d’un any des de la seua con-
tractació, així com de la seua tutorització durant l’any següent a la seua 
contractació per part d’una de les persones de la plantilla amb idèntica 
titulació i funcions.

Transcorregut un any des de la seua contractació, amb l’autorització 
prèvia de la direcció general, l’entitat concertada presentarà un informe 
a la direcció general en el qual es detallen els cursos específics realitzats 
amb indicació del seu contingut i duració.

6. Les entitats concertades hauran de presentar en la direcció gene-
ral competent en matèria d’infància i adolescència, dins dels deu pri-
mers dies següents a la formalització de l’acord de l’acció concertada, 
així com cada vegada que es procedisca a la contractació d’una nova 
persona que haja de ser acreditada, còpies dels contractes de treball cor-
responents a la plantilla mínima exigida i aquella altra de què dispose. 
Qualsevol variació en la plantilla haurà de ser comunicada i documen-
tada amb la suficient antelació.

7. Les obligacions socials i laborals respecte a aquest personal cor-
respondran únicament i exclusivament a l’entitat concertada, l’Adminis-
tració serà del tot aliena a aquestes relacions laborals.
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L’entitat concertada, a l’efecte de verificació del manteniment de 
la proporció de personal establida en aquest annex, haurà de comuni-
car a la direcció general competent en matèria d’infància i adolescèn-
cia la relació de persones contractades que formen part de la plantilla, 
amb indicació de la distribució horària setmanal que realitza cadascuna 
d’elles, a l’inici de l’execució del present concert i sempre que es pro-
duïsca algun canvi, sense perjudici d’observar el que es preveu en el 
paràgraf següent.

8. A fi de garantir la qualitat en la prestació del servei, la proporció 
requerida entre els recursos personals i assistències prestades haurà de 
mantindre’s amb independència d’incidències com ara baixes laborals, 
vacances o altres incidències de personal.

9. Serà responsabilitat de l’entitat concertada vetlar pel compliment 
de les funcions, obligacions, així com les possibles sancions del perso-
nal contractat per a la prestació del servei objecte de concert.

10. El personal contractat per l’entitat concertada haurà de ser acre-
ditat per la direcció general competent en matèria d’infància i adoles-
cència per a poder realitzar les seues funcions d’intervenció, per a això, 
haurà d’aportar, a més del contracte laboral corresponent, documentació 
acreditativa dels requisits de titulació, formació i experiència del perso-
nal a acreditar. Per tant, l’entitat haurà de sol·licitar aquesta acreditació 
a la direcció general esmentada, així com comunicar les altes, baixes o 
qualsevol altra modificació contractual que repercutisca en la dedicació 
del personal tècnic en el desenvolupament de les seues funcions. La 
direcció general competent formalitzarà a aquest efecte acreditacions la 
vigència de les quals no podrà ser superior a la del present concert. Tot 
això en el termini de 10 dies des de la data de formalització del present 
concert i sempre que es procedisca a una nova contractació.

11. La participació professional del personal que duga a terme les 
prestacions del present concert en altres recursos o programes relaci-
onats amb la protecció d’infància requerirà l’autorització prèvia de la 
direcció general competent en matèria d’infància i adolescència, que 
s’atorgarà únicament quan resulte compatible en funció de les hores de 
dedicació i de la naturalesa de les tasques a realitzar.

4. HORARI:
L’horari de prestació del servei es realitzarà de dilluns a divendres, 

tots dos dies inclosos. El servei haurà de prestar-se tant en jornada de 
matí com de vesprada, garantint-se que la jornada vespertina permeta 
respectar els horaris escolars i laborals de les persones usuàries.

Aquest horari habitual haurà de comunicar-se a la direcció territorial 
competent per raó de la matèria i el territori, la qual podrà exigir-ne la 
modificació.

Fora de l’horari habitual, l’entitat concertada haurà de realitzar totes 
aquelles actuacions necessàries per a l’adequat desenvolupament dels 
acolliments que no puguen o hagen de ser realitzades en aquest horari. 
Aquestes actuacions poden ser:

a) Realització de visites o trobades entre la persona menor d’edat i 
la seua família, o entre les famílies que no hagen de realitzar-se en punt 
de trobada familiar (PEF), en dissabtes, o si cal, diumenges i festius, 
sense perjudici de mantindre la necessària coordinació i suport a les 
visites que es duen a terme en el PEF.

b) Actuacions, en qualsevol dia de la setmana, de suport o segui-
ment davant incidències significatives en l’acolliment que requerisquen 
una intervenció urgent.

5. MÒDUL ECONÒMIC:
5.1. Càlcul
El sistema utilitzat per a determinar el mòdul econòmic ha sigut 

el càlcul del cost de personal necessari per a cada lot d’acord amb el 
nombre d’assistències estimades així com la ràtio de personal establi-
da en l’apartat 3 d’aquest annex. Tot això amb aplicació de les taules 
salarials corresponents a 2021 previstes en l’III Conveni col·lectiu per 
a empreses d’atenció especialitzada en l’àmbit de la família, infància i 
joventut a la Comunitat Valenciana, amb un increment sobre el total de 
despeses de personal en concepte de despeses de sosteniment (lloguer 
local, subministraments, material…).

L’entitat concertada, a l’efecte de verificació del manteniment de 
la proporció de personal establida en aquest annex, haurà de comuni-
car a la direcció general competent en matèria d’infància i adolescèn-
cia la relació de persones contractades que formen part de la plantilla, 
amb indicació de la distribució horària setmanal que realitza cadascuna 
d’elles, a l’inici de l’execució del present concert i sempre que es pro-
duïsca algun canvi, sense perjudici d’observar el que es preveu en el 
paràgraf següent.

8. A fi de garantir la qualitat en la prestació del servei, la proporció 
requerida entre els recursos personals i assistències prestades haurà de 
mantindre’s amb independència d’incidències com ara baixes laborals, 
vacances o altres incidències de personal.

9. Serà responsabilitat de l’entitat concertada vetlar pel compliment 
de les funcions, obligacions, així com les possibles sancions del perso-
nal contractat per a la prestació del servei objecte de concert.

10. El personal contractat per l’entitat concertada haurà de ser acre-
ditat per la direcció general competent en matèria d’infància i adoles-
cència per a poder realitzar les seues funcions d’intervenció, per a això, 
haurà d’aportar, a més del contracte laboral corresponent, documentació 
acreditativa dels requisits de titulació, formació i experiència del perso-
nal a acreditar. Per tant, l’entitat haurà de sol·licitar aquesta acreditació 
a la direcció general esmentada, així com comunicar les altes, baixes o 
qualsevol altra modificació contractual que repercutisca en la dedicació 
del personal tècnic en el desenvolupament de les seues funcions. La 
direcció general competent formalitzarà a aquest efecte acreditacions la 
vigència de les quals no podrà ser superior a la del present concert. Tot 
això en el termini de 10 dies des de la data de formalització del present 
concert i sempre que es procedisca a una nova contractació.

11. La participació professional del personal que duga a terme les 
prestacions del present concert en altres recursos o programes relaci-
onats amb la protecció d’infància requerirà l’autorització prèvia de la 
direcció general competent en matèria d’infància i adolescència, que 
s’atorgarà únicament quan resulte compatible en funció de les hores de 
dedicació i de la naturalesa de les tasques a realitzar.

4. HORARI:
L’horari de prestació del servei es realitzarà de dilluns a divendres, 

tots dos dies inclosos. El servei haurà de prestar-se tant en jornada de 
matí com de vesprada, garantint-se que la jornada vespertina permeta 
respectar els horaris escolars i laborals de les persones usuàries.

Aquest horari habitual haurà de comunicar-se a la direcció territorial 
competent per raó de la matèria i el territori, la qual podrà exigir-ne la 
modificació.

Fora de l’horari habitual, l’entitat concertada haurà de realitzar totes 
aquelles actuacions necessàries per a l’adequat desenvolupament dels 
acolliments que no puguen o hagen de ser realitzades en aquest horari. 
Aquestes actuacions poden ser:

a) Realització de visites o trobades entre la persona menor d’edat i 
la seua família, o entre les famílies que no hagen de realitzar-se en punt 
de trobada familiar (PEF), en dissabtes, o si cal, diumenges i festius, 
sense perjudici de mantindre la necessària coordinació i suport a les 
visites que es duen a terme en el PEF.

b) Actuacions, en qualsevol dia de la setmana, de suport o segui-
ment davant incidències significatives en l’acolliment que requerisquen 
una intervenció urgent.

5. MÒDUL ECONÒMIC:
5.1. Càlcul
El sistema utilitzat per a determinar el mòdul econòmic ha sigut 

el càlcul del cost de personal necessari per a cada lot d’acord amb el 
nombre d’assistències estimades així com la ràtio de personal establi-
da en l’apartat 3 d’aquest annex. Tot això amb aplicació de les taules 
salarials corresponents a 2021 previstes en l’III Conveni col·lectiu per 
a empreses d’atenció especialitzada en l’àmbit de la família, infància i 
joventut a la Comunitat Valenciana, amb un increment sobre el total de 
despeses de personal en concepte de despeses de sosteniment (lloguer 
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Lot
Nre. estimat 

d’assistències 
al mes

Mòdul econòmic per 
assistència 2021

s/IVA amb/IVA

Província València (LOT 1) 216,00 412,46 € 453,71 €

Província València (LOT 2) 216,00 412,46 € 453,71 €

Província Alacant (LOT 3) 140,00 407,06 € 447,77 €

Província Alacant (LOT 4) 140,00 407,06 € 447,77 €

Província Castelló (LOT 5) 70,00 401,91 € 442,11 €

Les entitats que s’oferisquen per a formalitzar el concert d’aquest 
servei podran presentar-se a un o diversos lots sempre que reunisca les 
condicions i requisits establits per a cadascun d’ells.

5.2. Pagament
1. Dins dels cinc primers dies hàbils de cada mes l’entitat concerta-

da presentarà en la direcció territorial competent per raó de la matèria i 
el territori la documentació següent:

a) Una relació de tots els expedients en els quals s’ha realitzat la 
corresponent intervenció, amb indicació de les assistències realitzades 
durant el mes anterior, d’acord amb el format i contingut establit per la 
direcció general competent en matèria d’infància i adolescència.

Per a acolliments la data d’inici o finalització dels quals no coin-
cidisquen amb el mes natural, es computaran només els dies del mes 
durant el qual s’ha realitzat la intervenció, realitzant a aquest efecte el 
corresponent prorrateig per dies.

b) Document en el qual s’indiquen expressament les actuacions 
realitzades en el període que es factura per a cadascun dels expedients 
derivats, amb el format i contingut establit per la direcció general com-
petent en matèria d’infància i adolescència.

En relació amb les actuacions formatives, la corresponent a cada 
quadrimestre haurà de ser realitzada i constar com realitzada com a 
màxim en l’últim mes del quadrimestre corresponent.

Les activitats de respir mínimes hauran de constar realitzades en 
els documents mensuals corresponents al mes següent als períodes de 
vacances.

c) Certificat a què es refereix l’apartat 6 d’aquest annex.
La direcció territorial amb caràcter previ a donar la conformitat al 

servei prestat haurà de revisar els documents descrits en les lletres a) i 
b) d’aquest apartat, i verificar que s’han complit les actuacions mínimes 
exigides en aquest annex. En cas de no realització d’alguna o algunes 
de les actuacions mínimes exigides en cada cas, l’entitat haurà de fer 
constar al final del document referit en la lletra b) d’aquest apartat, la 
causa de l’incompliment.

Els expedients respecte dels quals no s’hagen realitzat aquestes 
actuacions mínimes no seran computats excepte:

- que aquesta omissió es dega a causes alienes a l’entitat concertada,
- que l’incompliment de les actuacions mínimes establides per a 

acolliments temporals i permanents, es referisca a la visita domicilià-
ria, però es constate que han sigut realitzades algunes de les actuacions 
següents: intervenció en família educadora, intervenció psicològica, 
intervenció sobre el menor, i/o supervisió de visita amb intervenció per 
part del personal tècnic, que es consideren substitutives d’aquesta, ja 
que permeten tindre un coneixement directe de l’evolució de l’acolli-
ment.

En el cas de no realització de les actuacions mínimes en matèria 
de formació o respir, en la factura corresponent al mes de desembre es 
deduirà un 2% de l’import total de la factura a liquidar per cadascuna 
de les actuacions mínimes no realitzades, llevat que la seua realització 
estiga prevista per al referit mes de desembre el pagament del qual es 
tramitarà d’acord amb el que es preveu en el punt 2 d’aquest apartat.

Davant els incompliments detallats anteriorment, les direccions ter-
ritorials informaran la direcció general competent en matèria d’infància 
i adolescència als efectes que pertoquen.

Si transcorreguts dos dies del lliurament de l’anterior documentació, 
no han rebut per part de la direcció territorial cap objecció al còmput 
d’assistències, l’entitat concertada podrà presentar la corresponent fac-
tura.

2. El mes de desembre es lliurarà de forma anticipada amb una rela-
ció estimada d’assistències a data 1 de desembre, sense perjudici de la 
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da presentarà en la direcció territorial competent per raó de la matèria i 
el territori la documentació següent:

a) Una relació de tots els expedients en els quals s’ha realitzat la 
corresponent intervenció, amb indicació de les assistències realitzades 
durant el mes anterior, d’acord amb el format i contingut establit per la 
direcció general competent en matèria d’infància i adolescència.

Per a acolliments la data d’inici o finalització dels quals no coin-
cidisquen amb el mes natural, es computaran només els dies del mes 
durant el qual s’ha realitzat la intervenció, realitzant a aquest efecte el 
corresponent prorrateig per dies.

b) Document en el qual s’indiquen expressament les actuacions 
realitzades en el període que es factura per a cadascun dels expedients 
derivats, amb el format i contingut establit per la direcció general com-
petent en matèria d’infància i adolescència.

En relació amb les actuacions formatives, la corresponent a cada 
quadrimestre haurà de ser realitzada i constar com realitzada com a 
màxim en l’últim mes del quadrimestre corresponent.

Les activitats de respir mínimes hauran de constar realitzades en 
els documents mensuals corresponents al mes següent als períodes de 
vacances.

c) Certificat a què es refereix l’apartat 6 d’aquest annex.
La direcció territorial amb caràcter previ a donar la conformitat al 

servei prestat haurà de revisar els documents descrits en les lletres a) i 
b) d’aquest apartat, i verificar que s’han complit les actuacions mínimes 
exigides en aquest annex. En cas de no realització d’alguna o algunes 
de les actuacions mínimes exigides en cada cas, l’entitat haurà de fer 
constar al final del document referit en la lletra b) d’aquest apartat, la 
causa de l’incompliment.

Els expedients respecte dels quals no s’hagen realitzat aquestes 
actuacions mínimes no seran computats excepte:

- que aquesta omissió es dega a causes alienes a l’entitat concertada,
- que l’incompliment de les actuacions mínimes establides per a 

acolliments temporals i permanents, es referisca a la visita domicilià-
ria, però es constate que han sigut realitzades algunes de les actuacions 
següents: intervenció en família educadora, intervenció psicològica, 
intervenció sobre el menor, i/o supervisió de visita amb intervenció per 
part del personal tècnic, que es consideren substitutives d’aquesta, ja 
que permeten tindre un coneixement directe de l’evolució de l’acolli-
ment.

En el cas de no realització de les actuacions mínimes en matèria 
de formació o respir, en la factura corresponent al mes de desembre es 
deduirà un 2% de l’import total de la factura a liquidar per cadascuna 
de les actuacions mínimes no realitzades, llevat que la seua realització 
estiga prevista per al referit mes de desembre el pagament del qual es 
tramitarà d’acord amb el que es preveu en el punt 2 d’aquest apartat.

Davant els incompliments detallats anteriorment, les direccions ter-
ritorials informaran la direcció general competent en matèria d’infància 
i adolescència als efectes que pertoquen.

Si transcorreguts dos dies del lliurament de l’anterior documentació, 
no han rebut per part de la direcció territorial cap objecció al còmput 
d’assistències, l’entitat concertada podrà presentar la corresponent fac-
tura.

2. El mes de desembre es lliurarà de forma anticipada amb una rela-
ció estimada d’assistències a data 1 de desembre, sense perjudici de la 



regularització corresponent, que s’efectuarà en tot cas abans del 31 de 
gener de l’exercici següent.

6. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI

Dins dels deu primers dies següents a la formalització de l’acord 
d’acció concertada l’entitat haurà de remetre a la direcció territorial amb 
competències en matèria d’infància i adolescència, còpia dels contractes 
laborals del personal adscrit a la prestació del servei i dels documents 
que acrediten el compliment dels requisits de titulació i formació o 
experiència del personal tècnic.

Així mateix, s’haurà de presentar un certificat negatiu per cada una 
de les persones professionals que presta el servei, inclòs el voluntari, 
en exercir professió, ofici i activitat que implica contacte habitual amb 
persones menors d’edat, per a complir el requisit previst en l’article 
13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica 
del menor, i en l’article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de 
voluntariat, relatiu a no haver sigut condemnat per sentència ferma en 
els delictes indicats en aquests preceptes. En el cas que un treballador/ 
a de manera sobrevinguda incomplisca el requisit indicat anteriorment, 
l’entitat l’haurà de substituir de manera immediata.

Qualsevol variació de la plantilla del personal tècnic adscrit a la 
prestació del servei es comunicarà, així mateix, a la direcció gene-
ral amb antelació suficient, mitjançant escrit en el qual figure la data 
d’aquesta variació i les causes que la motiven. Quan la variació supose 
la incorporació d’una nova persona professional, estarà condicionada al 
fet que aquesta complisca el requisit de formació o experiència exigit, 
aspecte que haurà d’acreditar-se documentalment abans de la incorpo-
ració mitjançant la remissió a la direcció general còpia del contracte 
laboral d’aquest nou personal, dins dels deu dies següents a la seua 
incorporació.

Finalment, s’haurà de presentar còpia compulsada de la pòlissa 
d’assegurances conforme al que s’estableix en aquesta convocatòria.

Les entitats concertades justificaran la prestació del servei i el com-
pliment de les obligacions derivades d’aquest, per al seu abonament.

A aquest efecte, hauran de presentar en les direccions territorials, 
amb caràcter mensual, en els cinc primers dies del mes següent, per via 
telemàtica o mitjans electrònics un certificat que s’ha prestat el servei 
de conformitat amb les obligacions que estableix el concert i, si és el 
cas, indicarà si ha existit variació en la plantilla de personal, que serà 
subscrit pel representant legal de l’entitat o persona en qui delegue.

7. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES
7.1. Condicions generals del servei a prestar:
a) Atendre els xiquets, xiquetes i adolescents en acolliment fami-

liar, així com les seues famílies acollidores d’acord amb els termes de 
la derivació realitzada per la direcció territorial amb competència en 
matèria d’infància i adolescència.

b) Atendre els requeriments de la direcció territorial i, si escau, de 
la Direcció General, de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 
i mantindre els nivells de qualitat en la prestació del servei.

c) Complir les ordres, protocols de treball, normes de funciona-
ment, directrius i instruccions que dicten els òrgans de la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a garantir l’adequada prestació del 
servei concertat.

d) Assistir a les reunions de treball i coordinació que els òrgans de 
la Direcció Territorial de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 
consideren necessàries.

e) Col·laborar en les actuacions o programes que en matèria de qua-
litat assistencial o millores de prestacions es desenvolupen directament 
per part de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

f) Sotmetre’s a la supervisió dels òrgans competents de la Conse-
lleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

g) Facilitar a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives tota la 
informació econòmica, fiscal, laboral, tècnica i de qualsevol altra índole 
que li siga sol·licitada i que resulte necessària per al correcte desenvo-
lupament del servei concertat.

h) Obtindre i facilitar les dades estadístiques que sol·licite la Direc-
ció General d’Infància i Adolescència. 

i) Facilitar la inspecció periòdica per part de la direcció territorial, 
amb la finalitat de comprovar la gestió realitzada. L’entitat posarà a la 
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h) Obtindre i facilitar les dades estadístiques que sol·licite la Direc-
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disposició de la direcció general tota la informació i documentació que 
li siga requerida.

j) Les entitats concertades hauran d’identificar la seu del servei con-
certat en els termes que a cada moment establisca la conselleria com-
petent en la matèria, i haurà de constar expressament que es tracta d’un 
servei concertat de la Generalitat. D’igual manera, tot el material que 
s’utilitze per a la prestació del servei haurà de subjectar-se a les indica-
cions que sobre imatge institucional dispose la conselleria de referència, 
evitant en tot moment l’equívoc quant al finançament i responsabilitat 
del recurs. Per tant, i per a la utilització de la imatge institucional, haurà 
de seguir les instruccions que a aquest efecte dicte l’òrgan competent de 
la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

k) L’entitat concertada haurà de garantir que totes les instruccions, 
fullets informatius i documentació (especialment normes de funcio-
nament, contractes terapèutics, consentiments, etc.) que s’utilitzen en 
l’atenció a la ciutadania, famílies o xiquets, xiquetes i adolescents esti-
guen en valencià i castellà, sense perjudici del dret de la ciutadania a 
l’opció lingüística.

7.2. Ubicació i condicions dels locals on es presta el servei
Li correspondrà a l’entitat concertada proporcionar els immobles on 

es prestarà el servei, que hauran de situar-se en la zona geogràfica que 
delimita el lot corresponent o una zona amb bona comunicació mitjan-
çant transport públic respecte de les zones en les quals haja de prestar el 
servei. En cas que l’entitat haja resultat beneficiària de dos lots, haurà 
de disposar d’una seu en cada àmbit geogràfic.

Les dependències hauran de presentar les condicions adequades 
d’habitabilitat i disposar d’espais suficients per a la prestació del servei, 
tindre unes condicions que contribuïsquen a la creació d’un clima propi-
ci en l’atenció als xiquets, xiquetes i adolescents i atenció a les famílies, 
redacció d’informes i en general, la realització del treball encomanat. A 
més hauran de complir, les condicions d’accessibilitat exigibles, segons 
la normativa vigent, a edificis de pública concurrència.

S’haurà de comptar amb:
a) Espai per al treball individual de cadascun dels membres de 

l’equip professional i personal auxiliar administratiu si n’hi ha.
b) Almenys un despatx o sala habilitat per a entrevistes.
c) Sala habilitada per a les sessions grupals i supervisió de visites.
Els mitjans materials per a l’execució de l’objecte del concert esta-

ran a càrrec de l’entitat adjudicatària, i consistiran bàsicament en:
a) Equip mobiliari suficient per a la realització de les tasques objec-

te del concert i l’atenció a les persones usuàries, en cadascuna de les 
dependències especificades en el punt anterior.

b) Equips informàtics per a la realització simultània d’elaboració i 
impressió d’informes; manteniment de bases de dades, i tasques admi-
nistratives.

c) Mitjans de comunicació que garantisquen la fluïdesa en les cita-
cions, i actuacions de seguiment i suport (telèfon, fax i correu electrò-
nic). Haurà d’existir un telèfon “24 hores” (mòbil) atés permanentment 
per l’equip tècnic amb la finalitat de facilitar a les persones implicades 
en l’acolliment una possibilitat de contacte amb aquestes en qualsevol 
moment (inclosos caps de setmana). Així mateix, haurà d’existir un ser-
vei telefònic de contestador automàtic que informe del telèfon habitual 
de l’equip tècnic; que permeta rebre avisos fora de l’horari d’atenció 
habitual, i que informe del telèfon mòbil d’atenció permanent.

d) Material tècnic especialitzat (avaluació pedagògica, social o 
psicològica) necessari per a la realització de les tasques encomanades, 
amb disponibilitat d’exemplars suficients per a l’acompliment fluid 
d’aquestes.

e) Equip mobiliari suficient per a la realització de les tasques objec-
te del contracte i l’atenció als usuaris.

f) Farmaciola d’urgències, que haurà d’estar fora de l’abast de les 
persones usuàries.

L’entitat concertada haurà de subscriure les corresponents assegu-
rances de responsabilitat civil i d’accidents per a la cobertura dels riscos 
derivats de la prestació dels serveis i fer-se càrrec de la neteja de local.

7.3. Obligacions de funcionament del servei
a) L’entitat concertada solament podrà facturar aquelles assistències 

que prèviament li hagen sigut remeses per la direcció territorial compe-
tent en matèria d’infància i adolescència, així com aquelles actuacions 
que excepcionalment hagen sigut derivades per la Direcció General 
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b) L’entitat concertada haurà d’informar les persones usuàries que 
es tracta d’un servei gratuït concertat per la Conselleria d’Igualtat i Polí-
tiques Inclusives.

c) L’entitat concertada haurà de complir les indicacions que consten 
en la fitxa de derivació, així com tot el que s’estableix en el present 
annex.

d) El desenvolupament tècnic de les tasques objecte d’aquest con-
cert haurà d’ajustar-se a les directrius, documents tècnics i instruccions 
que la Direcció General d’Infància i Adolescència puga dictar sobre 
aquest tema.

e) Igualment, correspon a la direcció territorial competent en matè-
ria d’infància i adolescència, el seguiment i control tècnic de les inter-
vencions de l’entitat concertada. Per a possibilitar aquesta actuació, 
l’entitat concertada haurà de garantir la participació del personal de 
l’equip en aquelles sessions tècniques i reunions que s’estimen neces-
sàries. Sense perjudici de l’anterior, hauran de reunir-se amb caràcter 
ordinari amb la direcció territorial amb una periodicitat mínima d’una 
vegada al mes.

f) En cap cas, l’entitat concertada entregarà originals o còpies dels 
informes emesos a les persones o institucions implicades en l’acolliment 
excepte a la mateixa direcció territorial o direcció general. En el cas que 
qualsevol dels primers sol·licitara aquests informes, l’entitat concertada 
derivarà aquesta sol·licitud a la corresponent direcció territorial que 
procedirà de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent.

g) L’administració concertant podrà demanar, quan així ho estime 
necessari, ampliació d’aquells aspectes continguts en els informes, 
informes complementaris o puntuals sobre algun aspecte concret de 
l’acolliment familiar, de la família educadora o de la persona menor 
d’edat acollida.

7.4. Control de les assistències
a) A l’efecte d’exercir el pertinent control i seguiment de l’execució 

del concert, mensualment per a cada assistència hauran de remetre a la 
direcció territorial competent per raó de la matèria i el territori, abans 
d’emetre la factura, la documentació indicada en l’apartat 5.2 d’aquest 
annex, segons el model facilitat per la Direcció General d’Infància i 
Adolescència, haurà de presentar-se una per cadascun dels tècnics acre-
ditats. Les actuacions hauran d’ajustar-se a les obligacions mínimes 
establides en aquest annex en funció del còmput com una o mitja assis-
tència, segons els casos.

b) Haurà d’especificar-se, així mateix, en què consisteixen les ges-
tions administratives realitzades.

c) La direcció territorial competent únicament donarà la conformitat 
a la facturació presentada per l’entitat concertada en els termes previstos 
en l’apartat 5.2 d’aquest annex.

d) Hauran de ser aportades a la Direcció General d’Infància i Ado-
lescència mensualment per part de l’entitat concertada còpies de docu-
mentació indicada en l’apartat a), del còmput d’assistències i el seu 
import així com dels cessaments dels acolliments.

7.5. Elaboració d’Informes
a) Com a regla general s’observarà la periodicitat de l’elaboració 

i remissió dels informes, tant el de seguiment de l’acolliment familiar 
temporal com del permanent, que estarà determinada en el Pla de pro-
tecció.

b) En cas de no concretar-se en aquest document o no disposar-ne, 
els informes hauran de remetre’s amb caràcter previ, mínim un mes, a 
la finalització del termini de la mesura jurídica de protecció, si aquesta 
està expressada en la resolució administrativa o en el Pla de protecció.

c) I en absència d’això, aquests informes s’elaboraran amb caràcter 
trimestral per als acolliments familiars temporals i amb caràcter semes-
tral per als acolliments familiars permanents.

d) No obstant això, s’emetran en qualsevol moment a requeriment 
de la direcció territorial.

e) La falta de lliurament dels informes i plans d’intervenció que 
corresponguen en els terminis previstos en aquest annex comportarà 
una deducció d’un 0,25 de l’import de l’assistència mensual respecte de 
l’acolliment a què es referisquen en la factura del mes en què degueren 
ser entregats. No obstant això, la direcció territorial formularà per escrit 
el requeriment d’aquesta documentació fixant un termini de lliurament 
de deu dies.

f) Els informes, plans i resta de documents que haja d’elaborar 
l’entitat concertada haurà d’ajustar-se quant a la seua forma als models 
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establits per la direcció general competent en matèria d’infància i ado-
lescència i pel que respecta al seu contingut a les indicacions de la direc-
ció territorial.

8. PROCEDIMENT I ÒRGAN ENCARREGAT DE LA DERIVA-
CIÓ

Des de les direccions territorials de la Conselleria d’Igualtat i Políti-
ques Inclusives de cada província es derivaran les intervencions a l’en-
titat concertada, la qual procedirà a l’obertura d’un expedient per a cada 
persona menor d’edat o família, segons els casos.

8.1. Derivació a l’entitat concertada
1. La derivació de la intervenció del cas a la corresponent entitat 

concertada es realitzarà per mitjà d’entrevista tècnica en la qual parti-
ciparà el personal tècnic instructor de l’expedient i el personal tècnic 
designat per l’entitat concertada. Prèviament s’haurà avançat telemàti-
cament la corresponent fitxa de derivació amb la documentació i infor-
mació necessària, inclòs el Pla de protecció del xiquet, xiqueta o ado-
lescent (PPNNA). En cas de no estar disponible en aqueixos moments 
el PPNNA es remetrà posteriorment quan es dispose d’aquest.

Es traslladarà a l’equip tècnic de l’entitat concertada aquella docu-
mentació que hi ha en l’expedient de protecció que siga rellevant per a 
la preparació i execució de la intervenció tècnica, segons els casos tant 
de las famílies (si aquesta no fora ja coneguda per l’equip de l’entitat 
concertada) com de les  xiquetes/xiquets acollits o susceptibles de ser-
ho. Aquesta documentació consistirà tant en informes com en fotocò-
pies de documentació de les xiquetes/xiquets, necessària per a l’ús dels 
recursos normalitzats en el seu nou domicili (DNI, targeta sanitària, 
etc.).

En els casos d’acolliments familiars d’urgència, i atesa la naturalesa 
d’aquests, la derivació es realitzarà amb aspectes dels punts anteriors 
que es coneguen o disposen en el moment d’aquesta, i es podrà deter-
minar o traslladar la resta amb posterioritat a l’inici de la intervenció 
tècnica.

2. La formació contínua: la direcció territorial podrà derivar a l’en-
titat concertada propostes formatives dirigides a les famílies acollidores 
que s’ajusten al que s’estableix en el present annex per a la seua organit-
zació i impartició en el termini màxim de tres mesos.

3. Activitats de respir: la direcció territorial podrà derivar a l’entitat 
concertada propostes d’activitats de respir dirigides a les famílies acolli-
dores que s’ajusten al que s’estableix en el present concert per a la seua 
organització i impartició en el termini màxim de tres mesos.

8.2. Assumpció del cas per part de l’equip encarregat de la inter-
venció tècnica

Una vegada realitzada la derivació a l’entitat concertada, deurà, 
entre altres, i segons els casos:

a) Abans de l’inici de la convivència col·laborar en l’elaboració i 
execució del Pla de transició de la convivència.

b) Assignar les tasques previstes al personal professional correspo-
nent procurant mantindre en tot moment equips de treball estables i en 
tot cas, les mateixes persones de referència per a cada acolliment. La 
selecció dels perfils professionals es realitzarà en funció de les caracte-
rístiques del cas. Sense perjudici del treball en equip, es designarà una 
persona tècnica de referència per a cada acolliment.

c) Obrir expedient o dossier del cas amb tota la documentació rela-
tiva a aquest.

d) Iniciar els contactes amb les diferents persones implicades amb 
la finalitat de dissenyar i executar el Pla d’intervenció individualitzat 
(PII) de cada xiquet, xiqueta o adolescent, d’acord amb el Pla de pro-
tecció del NNA i la fitxa de derivació i temporalitzar la fase inicial de 
l’acolliment.

e) Comunicar i traslladar a la direcció territorial competent per raó 
de la matèria i el territori, el PII en el qual figure la concreció tècnica del 
PPNNA, en aquelles àrees del seu àmbit d’intervenció mitjançant el PII.

f) Elaborar i remetre amb la periodicitat establida en aquest annex 
i en la normativa vigent a cada moment els informes relatius a cada 
intervenció tècnica.

8.3. Confirmació i posada en marxa del Pla de protecció de xiquets, 
xiquetes i adolescents

L’entitat concertada elaborarà el Pla d’intervenció individualitzat 
de cada persona menor d’edat la intervenció de la qual li haja sigut 
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derivada, observant en tot moment les indicacions de la direcció terri-
torial contingudes en la fitxa de derivació. El termini per al seu disseny 
i presentació a la direcció territorial serà d’un mes des de la recepció 
de la referida fitxa. La direcció territorial podrà determinar els ajustos 
necessaris orientats a complir els objectius del Pla. L’entitat concerta-
da executarà les actuacions previstes en aquest PII supervisada per la 
direcció territorial.

La direcció territorial determinarà la forma en què s’establirà la 
comunicació periòdica amb l’entitat concertada, a l’efecte de la revisió 
i avaluació del desenvolupament del PII segons el Pla de protecció esta-
blit per a cada persona menor d’edat, o de les incidències significatives 
que pogueren sorgir al llarg de l’acolliment.

Després de la finalització d’un acolliment, a més dels informes 
sobre aquest que es determinen necessaris, l’entitat concertada emetrà 
un informe relatiu a la família educadora en el sentit de:

Ø Disponibilitat expressada per la família educadora per a nous 
acolliments.

Ø Disponibilitat de la família, valorada per l’equip tècnic de l’enti-
tat adjudicatària per a la intervenció en acolliment en família educadora, 
per a nous acolliments (limitacions, potencialitats, propostes d’especi-
alització…).

Ø Qualsevol altra incidència o consideració que es considere relle-
vant de cara a noves assignacions o que afecte la seua declaració d’ap-
titud.

L’entitat concertada, amb caràcter previ a l’emissió de l’informe, 
posarà de manifest a la família el seu sentit, amb indicació que una 
vegada emés podrà sol·licitar a la direcció territorial l’accés a aquest 
d’acord amb la normativa vigent. En cas que la família no estiguera con-
forme amb el contingut posat de manifest haurà de reflectir en el mateix 
informe els seus punts de vista, i/o adjuntar escrit en aquest sentit de les 
persones acollidores.

9. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Abans del 31 de gener de l’exercici següent, l’entitat presentarà una 

memòria anual del servei seguint els protocols i mètodes de recollida 
de dades i anàlisis d’aquestes que des de la Direcció General d’Infància 
i Adolescència, es dicten per a això i que interessen per a satisfacció de 
les funcions que té assignades.

En aquesta memòria es reflectirà, entre altres aspectes, la metodo-
logia de treball utilitzada, les dades estadístiques sobre xiquetes/xiquets 
atesos i les seues famílies educadores, així com la resta d’actuacions 
derivades objecte del present concert. També inclourà la valoració del 
compliment del servei de l’exercici anterior, en cas de pròrroga, i pro-
postes de millora incloses en l’exercici actual que també haurà de ser 
presentat juntament amb la memòria esmentada.
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CIF DOMICILI (CARRER / PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA Y NÚMERO) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTEB

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI

COM A / EN CALIDAD DE ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Done el meu consentiment perquè les meues dades figuren en la base de dades de representants d'entitats d'infància i adolescència. 
Doy mi consentimiento para que mis datos figuren en la base de datos de representantes de entidades de infancia y adolescencia. 

C NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu electrònica de la 
Generalitat (https://sede.gva.es). / A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos 
previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions: 
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Castellà / CastellanoValencià / Valenciano

LOT PER AL QUAL SE SOL·LICITA EL CONCERT SOCIAL  
LOTE PARA EL QUE SE SOLICITA EL CONCIERTO SOCIALD

LOT AL QUE SE OPTA  PER ORDRE DE PREFERÈNCIA 
LOTE O LOTES POR ORDEN DE PREFERENCIA 

NÚM. D'ORDRE DE PREFERÈNCIA 
Nº DE ORDEN DE PREFERENCIA 

MUNICIPI / MUNICIPIO

DOMICILI (CARRER / PLAÇA I NÚM.) / DOMICILIO (CALLE/ PLAZA Y Nº) PROVINCIA CP

TELEFÓN / TELÉFONO FAX ADREÇA ELECTRÓNICA / CORREO ELECTRÓNICO

CERTIFICAT PER A PARTICIPAR EN CONCERTS SOCIALS  
CERTIFICADO PARA PARTICIPAR EN CONCIERTOS SOCIALESE

DADES DEL/DE LA SECRETARI/ÀRIA / DATOS DEL/DE LA SECRETARIO/A

DADES DE LA PERSONA AUTORITZADA / DATOS DE LA PERSONA AUTORIZADA

La persona indicada com a secretari/a de l'entitat social sol·licitant, certifica que, per l'acord indicat, es van prendre els següents acords: 
1r Autoritzar a la persona indicada per sol·licitar a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en nom i representació de l'entitat social, participar en el procediment de selecció 

per a acords d'acció concertada (concerts socials) PER AL SECTOR D’INFÀNCIA I ADOLESCENCIA PER A L'ANY 2021, convocats per resolució de la conselleria. 
  

2n En cas de concessió de concert social s'assumiran per l'entitat les obligacions que estableix l'article 11 del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es 
desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social, així com les prescripcions tècniques 
previstes en la resolució de convocatòria i qualsevol altra obligació que es desprenga de la mateixa. 

  
La persona indicada como secretario/a de la entidad social solicitante, certifica que, por el acuerdo indicado, se tomaron los siguientes acuerdos: 

1º Autorizar a la persona indicada para solicitar a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en nombre y representación de la entidad social, participar en el procedimiento 
de selección para acuerdos de acción concertada (conciertos sociales) PARA EL SECTOR DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA PARA EL AÑO 2021, convocados por resolución 
de la conselleria. 

  
2º En caso de concesión de concierto social se asumirán por la entidad las obligaciones que establece el artículo 11 del Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el 

que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social, así como las 
prescripciones técnicas previstas en la resolución de convocatoria y cualquier otra obligación que se desprenda de la misma.

1. Nom de la persona jurídica sol·licitant. 
2. Junta rectora de l’associació, o en general, òrgan col·legiat corresponent. 
3. Representant legal de l'entitat. 

1. Nombre de la persona jurídica solicitante. 
2. Junta rectora de la asociación, o en general, órgano colegiado correspondiente. 
3. Representante legal de la entidad.

Firma:

NOM / NOMBRE DNI

SECRETARI/ÀRIA DE (1) / SECRETARIO/A DE (1) ACORD DE (2) / ACUERDO DE (2) DATA DE L'ACORD 
FECHA DEL ACUERDO

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI COM A (3) / EN CALIDAD DE (3)

COGNOMS / APELLIDOS
IA
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CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO AUTORITZACIÓ)  
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN) F

D'acord amb el que disposa l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part 
de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment està autoritzat per obtenir directament els dades dels documents preceptius elaborats per qualsevol administració i que per aquest 
procediment són els que s'assenyalen a continuació:  
1. Document d'identitat (DNI) del representant legal de l'entitat sol·licitant.  
2. Certificació que l'entitat està al corrent de les obligacions tributàries (Hisenda estatal. AEAT).  
3. Certificació que l'entitat està al corrent de les obligacions tributàries (Hisenda autonòmica. Generalitat Valenciana)  
4. Certificació que l'entitat està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.  
  
En cas d'oposar-se a que l'òrgan gestor obtingui directament aquesta informació haurà de manifestar, quedant obligat a aportar els documents corresponents en els termes exigits per 
la normativa reguladora del procediment. 
  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición 
expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento está autorizado para obtener directamente los datos de los documentos preceptivos elaborados por cualquier 
administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación:  
1. Documento de identidad (DNI) del representante legal de la entidad solicitante.  
2. Certificación de que la entidad está al corriente de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal. AEAT).  
3. Certificación de que la entidad está al corriente de las obligaciones tributarias (Hacienda autonómica. Generalitat Valenciana)  
4. Certificación de que la entidad está al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.  
  
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá manifestarlo, quedando obligado a aportar los documentos correspondientes en los 
términos exigidos por la normativa reguladora del procedimiento.

Firma:

No autoritzo a l'obtenció de dades per acreditar que l'entitat està al corrent de les obligacions tributàries (Hisenda estatal. AEAT).  
No autorizo a la obtención de datos para acreditar que la entidad está al corriente de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal. AEAT).
No autoritzo a l'obtenció de dades per acreditar que l'entitat està al corrent de les obligacions tributàries (Hisenda autonòmica. Generalitat Valenciana).  
No autorizo a la obtención de datos para acreditar que la entidad está al corriente de las obligaciones tributarias (Hacienda autonómica. Generalitat Valenciana).
No autoritzo a l'obtenció de dades per acreditar que l'entitat està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.  
No autorizo a la obtención de datos para acreditar que la entidad está al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

No autoritzo a l'obtenció de les dades d'identitat (DNI) del representant legal de l'entitat sol·licitant.  
No autorizo a la obtención de los datos de identidad (DNI) del representante legal de la entidad solicitante.

DECLARACIÓ RESPONSABLE ACREDITATIVA DE NO INCURSIÓ EN PROHIBICIONS PER ACCEDIR AL RÈGIM D'ACCIÓ CONCERTADA  
DECLARACIÓN RESPONSABLE ACREDITATIVA DE NO INCURSIÓN EN PROHIBICIONES PARA ACCEDER AL RÉGIMEN DE ACCIÓN CONCERTADAG

Que l'entitat no està sotmesa a cap dels supòsits previstos en els apartats següents:  
- Haver sigut condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn, 

malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics. 
- Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver sigut declarats insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, llevat que en aquest haja adquirit 

l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver sigut inhabilitats d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que haja conclòs el període 
d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. 

- Haver donat lloc, per causa de la qual hagueren sigut declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.  
- Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que tenen la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la 

Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració general de l'Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els 
termes establits en aquesta o en la normativa autonòmica que regule aquestes matèries. 

- No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determine 
reglamentàriament. 

- Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal. 
- No trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que reglamentàriament es determinen. 
- Haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions d'acord amb aquesta o altres lleis que així ho establisquen. 
- Estar incurs en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. 
- Tenir suspés el procediment administratiu d'inscripció per trobar-se indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que es disposa en l'article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, 

en tant no recaiga resolució judicial ferma per raó de la qual puga practicar-se la inscripció en el registre corresponent. 
I per deixar-ne constància i que tinga efecte davant la Generalitat (Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives), signe aquesta declaració.

D/Dª: , amb NIF: 
, con NIF: , en

representació de l'entitat: 
representación de la entidad:

, amb NIF: 
, con NIF: .

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT

Que la entidad no está incursa en ninguno de los supuestos contemplados en los apartados siguientes: 
- Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, 

malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 
- Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya 

adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

- Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.  
- Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los 

supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración general del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.  

- No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine 
reglamentariamente.  

- Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
- No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.  
- Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.  
- Estar incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.  
- Tener suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley 

Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  
Y para que así conste y surta efectos ante la Generalitat (Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas), firmo la presente Declaración.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Firma:
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DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA DISPOSICIÓ DE L'IMMOBLE  
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL INMUEBLEH

D'acord amb el que disposa l'article 7.f) del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en 
l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats de iniciativa social, declaro que l'entitat té la titularitat o possessió de l'immoble on es desenvolupen les activitats i serveis del centre, 
d'acord amb el baix indicat: 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.f) del Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios 
sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social, declaro que la entidad tiene la titularidad o posesión del inmueble donde se desarrollan las 
actividades y servicios del centro, con arreglo a lo abajo indicado: 

Firma:

Immoble arrendat (amb contracte d'arrendament en vigor, de  ___  /  ___  /  _____  fins  ___  /  ___  /  _____ )  
  
Inmueble arrendado (con contrato de arrendamiento en vigor, de  ___  /  ___  /  _____  hasta  ____  /  ____  /  ______ )

Immoble propietat de l'entitat / Inmueble propiedad de la entidad

Immoble amb cessió d'ús per entitat local (amb acord de cessió d'ús, de  ___  /  ___  /  _____  fins  ___  /  ___  /  _____ )  
  
Inmueble con cesión de uso por entidad local (con acuerdo de cesión de uso, de  ___  /  ___  /  _____  hasta  ____  /  ____  /  ______ )

Immoble amb cessió d'ús del seu titular, la persona o entitat __________________________ (amb acord de cessió d'ús,  
  
de  ___  /  ___  /  _____  fins  ___  /  ___  /  _____ )  
  
Inmueble con cesión de uso de su titular, la persona o entidad _______________________ (con acuerdo de cesión de uso,  
  
de  ___  /  ___  /  _____  hasta  ____  /  ____  /  ______ )

DOCUMENTACIÓ APORTADA AMB LA SOL·LICITUD  
DOCUMENTACIÓN APORTADA CON LA SOLICITUDI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Memòria Tècnica de funcionament del servei i activitats de l'entitat. / Memoria Técnica de funcionamiento del servicio y actividades de la entidad.

Relació de professionals i personal / Relación de profesionales y personal.

Compromís de contractació del personal requerit / Compromiso de contratación del personal requerido.

Declaracions responsables clàusules socials / Declaraciones responsables cláusulas sociales.

Declaració responsable no haver sigut condemnat en delictes L.O. 1/96. / Declaración responsable no haber sido condenado en delitos L.O. 1/96.

Estatuts o acte fundacional, en que faça constar la finalitat de l'entitat. / Estatutos o acto fundacional, en que haga constar la finalidad de la entidad.

Certificat acreditatiu d'experiència en l'atenció infància i adolescència. / Certificado acreditativo de experiencia en la atención infancia y adolescencia.

Certificat de qualitat o declaració responsable de compromís / Certificado de calidad o declaración responsable de compromiso.

Documents acreditatius dels programes desenvolupats en l'àmbit comunitari en règim de col·laboració amb entitats públiques i privades. 
Documentos acreditativos de los programas desarrollados en el ámbito comunitario en régimen de colaboración con entidades públicas y privadas.

Certificat treballador/as col·lectius d'especial atenció / Certificado trabajadores/as colectivos de especial atención.

Visat Plà d' Igualtat de Dones i Hòmens o sol.licitud de visat / Visado Plan Igualdad de Mujeres y Hombres o solicitud visado.

Carta de servei / Carta de servicio.

Certificat informació a la persona usuària i/o al familiar responsable / Certificado información a la persona usuaria y/o al familiar responsable.

Document de domiciliació bancària / Documento de domiciliación bancaria.

Protocol de funcionament del Servei / Protocolo de funcionamiento del Servicio.

Declaració responsable de disposar de: Sistema d'arxiu i registre, sistema de recollida d'informació estadística, així com normes de funcionament. 
Declaración responsable de disponer de: Sistema de archivo y registro, sistema de recogida de información estadística, así como normas de funcionamiento.

Programes formatius / Programas formativos.
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J TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La participació en la present convocatòria comportarà el tractament de dades de caràcter personal dels sol·licitants per part de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Els 
detalls concrets d'aquest tractament i la informació prevista en l'article 13 Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) per als interessats en el mateix s'inclouen a continuació:  
La participación en la presente convocatoria conllevará el tratamiento de datos de carácter personal de los solicitantes por parte de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Los 
detalles concretos de este tratamiento y la información prevista en el artículo 13 Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) para los interesados en el mismo se incluyen a 
continuación:  
  
1. Dret de les persones interessades / Derechos de las personas interesadas 
  
a) Les persones interessades tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquests, la limitació del seu tractament a oposar-se a aquest, 
mitjançant escrit, prèvia identificació, dirigit a l'òrgan que figura en l'apartat «exercici de drets» posteriorment indicat en el Registre de les activitats de tractament. Així mateix, en cas 
que la legitimació al tractament provinga del consentiment de la persona interessada, aquestes poden retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment davant el mateix òrgan. 
Las personas interesadas tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión de los mismos, la limitación de su tratamiento a oponerse al mismo, 
mediante escrito, previa identificación, dirigido al órgano que figura en el apartado «ejercicio de derechos» posteriormente indicado en el Registro de las actividades de tratamiento. 
Así mismo, en el supuesto de que la legitimación al tratamiento provenga del consentimiento de la persona interesada, estas pueden retirar el consentimiento otorgado en cualquier 
momento ante el mismo órgano. 
  
b) Reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades / Reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos  
  
Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible a través de la pàgina web https://www.aepd.es/. 
Si las personas interesadas entienden que se han visto perjudicadas por el tratamiento o en el ejercicio de sus derechos, pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos a través de la sede electrónica accesible a través de la página web https://www.aepd.es/. 
  
2. Delegat/a de Protecció de Dades / Delegado/a de Protección de Datos 
  
En tot cas, els sol·licitants podran contactar amb el Delegat/a de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana a través de: Adreça electrònica: dpd@gva.es Adreça postal: 
Passege Albereda, 16 – 46010 València 
En todo caso, los solicitantes podrán contactar con el Delegado/a de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana a través de: Dirección electrónica: dpd@gva.es Dirección 
postal: Paseo Alameda, 16 – 46010 Valencia 
  
3. Origen de les dades: Les dades personals recollits procedeixen de les sol·licituds presentades per l'interessat. / Origen de los datos: Los datos personales recogidos proceden de 
las solicitudes presentadas por el interesado. 
  
4. Registre de les activitats de Tractament / Registro de las actividades de Tratamiento: 

Nom de l'activitat de tractament:  
Nombre de la actividad de tratamiento:

CONCERT SOCIAL  
CONCIERTO SOCIAL 

Exercici de drets davant:  
Ejercicio de derechos ante:

Direcció General d'Infància i Adolescència  
C/ Democracia, 77 – 46018. València  
dgia@gva.es  
  
Dirección General de Infancia y Adolescencia 
C/ Democracia, 77 – 46018. Valencia  
dgia@gva.es 

Finalitat del tractament  
Finalidad del tratamiento:

Atendre la sol·licitud de concert social presentada conforme a l'establit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i normativa especial.  
Atender la solicitud de concierto social presentada conforme al establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y normativa especial. 

Base jurídica (legitimació del tractament)  
Base jurídica (legitimación del tratamiento)

Article 6.1.c) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del 
tractament (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016). Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l’acció concertada per a la prestació de 
serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d’iniciativa social.  
  
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016). Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consejo por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación 
de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana por entidades de iniciativa social.

Termini de conservació de les dades  
Plazo de conservación de los datos:

Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar 
les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable 
el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.  
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se recaudaron y para determinar 
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de esta finalidad y del tratamiento de los datos. Será aplicable 
lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

Tipologia o categories de dades de caràcter personal  
Tipología o categorías de datos de carácter personal: 

Caràcter identificatiu: Nom i cognoms;  
DNI/NIF/NIE/Passaport; Adreça (postal o electrònica);  
Telèfon (fix o mòbil)  
Altres dades: Els continguts en la sol·licitud.  
  
Carácter identificativo: Nombre y apellidos;  
DNI/NIF/ANIDO/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica);  
Teléfono (fijo o móvil)  
Otros datos: Los contenidos en la solicitud. 

Categories d'interessats o afectats i origen de les dades  
Categorías de interesados o afectados y origen de los datos 

Representant de l'entitat  
Secretari / Secretària de l'entitat  
Les dades persones recollits procedeixen de les sol·licituds i documentació presentada per l'interessat.  
  
Representante de la entidad  
Secretario / Secretaria de la entidad  
Los datos personas recogidos proceden de las solicitudes y documentación presentada por el interesado.

Cessió o comunicació de dades (Categoria de destinataris)  
Cesión o comunicación de datos (Categoría de destinatarios)

No estan previstes comunicacions de dades.  
No están previstas comunicaciones de datos.

Transferències internacionals  
Transferencias internacionales

No estan previstes transferències internacionals de dades.  
No están previstas transferencias internacionales de datos.

Mesures de seguretat, tècniques i organitzatives  
Medidas de seguridad, técnicas y organizativas

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del 
Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració 
Electrònica.  
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el cual se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica.
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SOL.LICITUD DE CONCERT SOCIAL PER AL SERVEI D’INTERVENCIONS  
TÈCNIQUES EN ACOLLIMENTS FAMILIARS EN FAMÍLIES EDUCADORES  

PER A L’ANY 2021  
 SOLICITUD DE CONCIERTO SOCIAL PARA EL  SERVICIO DE INTERVENCIONES 

TÉCNICAS EN  ACOGIMIENTOS  FAMILIARES EN FAMILIAS EDUCADORAS   
PARA EL AÑO 2021

ANNEX 
ANEXO 

  
III

K ALTRES DECLARACIONS I SOL·LICITUD 
OTRAS DECLARACIONES Y SOLICITUD

1. Així mateix, declara que l'entitat compleix la normativa sobre integració laboral de persones amb diversitat funcional, d'acord amb el que preveu l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 
d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat, i el Decret 279/2004, de 17 de desembre del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures 
en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4.907, de 
21-12-2004). 

2. Que es tinga per presentat aquest escrit, amb els documents que s'acompanyen, per fetes les anteriors manifestacions i declarant expressament, sota promesa o jurament, la 
veracitat de les mateixes i, en virtut d'açò, participar en el procediment de selecció per a acords d'acció concertada (concerts socials) de serveis d'atenció a persones amb 
diversitat funcional, convocats per resolució de la Conselleria.

1. Asimismo, declara que la entidad cumple la normativa sobre integración laboral de personas con diversidad funcional, conforme a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 11/2003, de 
10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, y el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre del Consell de la Generalitat, por el que se regulan 
medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad (DOGV nº 4.907, 
de 21-12-2004). 

2. Que se tenga por presentado este escrito, con los documentos que se acompañan, por hechas las anteriores manifestaciones y declarando expresamente, bajo promesa o 
juramento, la veracidad de las mismas y, en su virtud, participar en el  procedimiento de selección para acuerdos de acción concertada (conciertos sociales) de servicios de 
atención a personas con diversidad funcional, convocados por resolución de la Conselleria.

, d de

La persona representant legal / La persona representante legal

Firma:
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ANNEX V
Declaració responsable compliment requisits annex de condicions 

tècniques del servei a concertar 

PERSONA REPRESENTANT
…………………………………..……amb Document Nacio-

nal d'Identitat núm.……………………..actuant en nom de l'enti-
tat………………………………………………… amb número de 
registre d'entitats ……………….., de la qual actua en qualitat de repre-
sentant, i respecte del SERVEI D’INTERVENCIONS TÈCNIQUES 
EN ACOLLIMENTS FAMILIARS EN FAMÍLIES EDUCADORES 
en relació amb la resolució per la qual es convoquen els acords d'acció 
concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adoles-
cència per a l'any 2021.

Declara sota la seua personal responsabilitat i davant la Direcció 
General d'Infància i Adolescència:

• Que l'entitat compleix les condicions establides legalment per a 
concertar amb l'Administració, comprometent-se a aportar quants docu-
ments siguen requerits posteriorment per aquesta.

• Que el servei indicat compleix les condicions i requisits establits 
en l'Annex II de condicions tècniques de la convocatòria.

• Així mateix es comprometen a complir amb les obligacions reco-
llides en l'Annex II de condicions tècniques i facilitar a la Direcció 
General d'Infància i Adolescència la documentació precisa per a la seua 
supervisió.

(Lloc, data i signatura) 

ANNEX VI
Document de formalització de concert social del servei 

d’intervencions tècniques en acolliments familiars en famílies 
educadores

A València, ____ de ____________________ de 2021

REUNITS

D’una part, la persona titular de la Direcció General d’Infància i 
Adolescència, de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, nome-
nada pel Decret 104/2016, de 4 d’agost, del Consell (DOGV 7845, 
05.08.2016), que actua en nom i representació de la Conselleria d’Igual-
tat i Polítiques Inclusives.

D’una altra, ____________________________________
_____, amb DNI núm. ___________, que actua en representa-
ció de _______________________________________ (entitat), 
amb domicili a ____________________________ (localitat), c/pl. 
_________________________, núm. _____, CP ________, i NIF 
___________.

Actuen ambdues parts en la representació amb què concorren, i amb 
la capacitat legal necessària per a la signatura d’aquest concert de ser-
veis socials en el sector d’infància i adolescència.

EXPOSEN
1r. Que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives és el depar-

tament al qual correspon exercir les competències a què s’ha fet refe-
rència en polítiques de protecció de les persones menors d’edat sota la 
guarda o tutela de la Generalitat.

2n. Que la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis 
socials inclusius de la Comunitat Valenciana, estableix en la lletra b) 
de l’apartat 1 de l’article 34 els acords d’acció concertada amb entitats 
privades d’iniciativa social com a forma de provisió de les prestacions 
del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

3r. El Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, desenvolu-
pa l’acció concertada per a la prestació de serveis socials en l’àmbit de 
la Comunitat Valenciana per entitats d’iniciativa social.

4t. Mitjançant la Resolució de.... de..................... de 2020, de la 
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, s’han 
convocat els acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en 

ANEXO V
Declaración responsable cumplimiento requisitos anexo de 

condiciones técnicas del servicio a concertar 

PERSONA REPRESENTANTE 
Dº./Dª.………………………………………………..……con 

Documento Nacional de Identidad nº……………………..actuando en 
nombre de la entidad……………………………………… con número 
de registro de entidades ……………….., de la que actúa en calidad 
de representante, y respecto del SERVICIO DE INTERVENCIONES 
TÉCNICAS EN ACOGIMIENTOS EN FAMILIAS EDUCADORAS 
en relación con la resolución  por la que se convocan los acuerdos de 
acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de  infan-
cia y adolescencia para el año 2021.

Declara bajo su personal responsabilidad y ante la Dirección Gene-
ral de Infancia y Adolescencia:

•  Que la entidad cumple las condiciones establecidas legalmen-
te para concertar con la Administración, comprometiéndose a aportar 
cuantos documentos sean requeridos posteriormente por la misma.

• Que el servicio indicado cumple las condiciones y requisitos esta-
blecidos en el Anexo II de condiciones técnicas de la convocatoria.

• Asimismo se comprometen a cumplir con las obligaciones reco-
gidas en el Anexo II de condiciones técnicas y facilitar a la Dirección 
General de Infancia y Adolescencia la documentación precisa para su 
supervisión.

(Lugar, fecha y firma) 

ANEXO VI
Documento de formalización de concierto social del servicio de 
intervenciones técnicas en acogimientos familiares en familias 

educadoras

En Valencia, a ____ de ____________________ de 2021

REUNIDOS

De una parte, la persona titular de la Dirección General de Infancia 
y Adolescencia, de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
nombrada por Decreto 104/2016, de 4 de agosto, del Consell (DOGV 
7845, 05.08.2016), actuando en nombre y representación de la Conse-
lleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

De otra, D/Dª. _____________________________________
____, con DNI núm. ___________, que actúa en representación 
de _______________________________________ (entidad), con 
domicilio en ____________________________ (localidad), C/Pl. 
_________________________, núm. _____, CP ________, y NIF 
___________.

Actuando ambas partes en la representación en que concurren, y 
con la capacidad legal necesaria para la firma del presente concierto de 
servicios sociales en el sector de infancia y adolescencia.

EXPONEN
1º Que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas es el depar-

tamento al que corresponde ejercer las competencias referidas en polí-
ticas de protección de las personas menores de edad bajo la guarda o 
tutela de la Generalitat.

2º Que la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servi-
cios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, establece en letra 
b) del apartado 1 del artículo 34 los acuerdos de acción concertada con 
entidades privadas de iniciativa social como forma de provisión de las 
prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

3º El Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, desarro-
lla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social.

4º Mediante Resolución de.... de..................... de 2020, de la Vice-
presidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, se han 
convocado los acuerdos de acción concertada en materia de servicios 



sociales en el sector de infancia y adolescencia para 2021: Servicio de 
intervenciones técnicas en acogimientos familiares en familias educa-
doras.

5º Que habiéndose comprobado por la Comisión Instructora todas 
las solicitudes presentadas por entidades de iniciativa social, que cum-
plen los requisitos y condiciones exigidos para la acción concertada, y 
habiéndose valorado por la Comisión de Evaluación por resolución de 
la directora general de Infancia y Adolescencia, de fecha __/__/202_ 
(publicada en DOGV núm …….. de fecha __/__/202_) ha resuelto con-
ceder el concierto de servicio con la entidad ______________________
_______________________________, estableciendo el o los siguientes 
lote/s del servicio de intervenciones técnicas en acogimiento familiar en 
familias educadoras:

Lote Provincia Importe unitario 
asistencia

Importe anualidad 
2021

6º Que habiendo cumplido la entidad las condiciones previas que 
exigen para la formalización del concierto social, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 17 y 18 del anexo I de la Resolución de convo-
catoria, y estando ambas partes conformes en la realización del mencio-
nado concierto, lo traen a efecto conforme a las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto
Constituye el objeto del presente concierto y acuerdo de acción 

concertada:
La prestación de servicios de atención social a infancia y adolescen-

cia, que en virtud del presente concierto se integrarán en la red pública 
valenciana de Servicios Sociales.

Segunda. Obligaciones de la Administración
Constituyen obligaciones de la Generalitat (Conselleria de Igualdad 

y Políticas Inclusivas), como Administración concertante, las que esta-
blece la ley, en el artículo 27 del Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, 
del Consejo, que desarrolla la acción concertada para la prestación de 
servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por enti-
dades de iniciativa social; así como en el artículo 24 del anexo I de la 
Resolución de __ de ____________ de 202_, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en 
el sector de infancia y adolescencia para el año 2021: Servicio de inter-
venciones técnicas en acogimientos familiares en familias educadoras.

Tercera. Obligaciones de la entidad en relación con la atención a 
personas usuarias.

1. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en las normas de 
aplicación, son obligaciones de las entidades titulares de los lotes con-
certados, las siguientes obligaciones específicas como consecuencia del 
acuerdo de acción concertada y formalización del concierto:

a) Poner a disposición de la Generalitat el servicio previsto en el 
concierto, así como admitir al servicio a todas las personas usuarias que 
se le designen por los órganos competentes.

b) Mantener los requisitos y ratios de personal en relación a las 
prestaciones y número de personas atendidas, según se determina en la 
tipología de cada recurso y en los anexos técnicos, durante el período 
de vigencia del concierto.

c) Prestar el servicio gratuitamente a las personas, de forma que 
no puede percibir cantidad que, directa o indirectamente, suponga una 
contrapartida económica por los servicios objeto del concierto.

d) Hacer constar en su documentación y en su publicidad, junto a 
la denominación de la entidad, centro o servicio, la condición de centro 
o servicio concertado, integrado en el Sistema Público Valenciano de 
Servicios Sociales, así como de la imagen institucional de la Generalitat 
que en cada momento se encuentre vigente en los términos que le sean 
indicados por la misma.

A estos efectos, de acuerdo con la disposición adicional novena del 
Decreto 181/2017, deberán hacer constar en su documentación y en su 
publicidad la condición de servicio concertado, en el plazo máximo de 

el sector d’infància i adolescència per a 2021: Servei d’intervencions 
tècniques en acolliments familiars en famílies educadores.

5é. Que havent comprovat la Comissió Instructora que totes les 
sol·licituds presentades per entitats d’iniciativa social compleixen els 
requisits i les condicions exigits per a l’acció concertada, i havent-les 
valorat la Comissió d’Avaluació, per resolució de la directora general 
d’Infància i Adolescència, de data __/__/202_ (publicada en el DOGV 
núm …….. de data __/__/202_), s’ha resolt concedir el concert de ser-
vei amb l’entitat ____________________________________________
_________, i ha establit el o els següents lots del servei d’intervencions 
tècniques en acolliment familiar en famílies educadores:

Lot Província Import unitari 
assistència

Import anualitat 
2021

6é. Que atés que l’entitat ha complit les condicions prèvies que 
s’exigeixen per a la formalització del concert social, d’acord amb el 
que es disposa en els articles 17 i 18 de l’annex I de la resolució de con-
vocatòria, i atés que ambdues parts estan conformes en la realització de 
l’esmentat concert, el porten a efecte d’acord amb les següents

ESTIPULACIONS

Primera. Objecte
Constitueix l’objecte d’aquest concert i acord d’acció concertada:

La prestació de serveis d’atenció social a infància i adolescència 
que, en virtut d’aquest concert, s’integraran en la xarxa pública valen-
ciana de serveis socials.

Segona. Obligacions de l’Administració
Constitueixen obligacions de la Generalitat (Conselleria d’Igualtat i 

Polítiques Inclusives), com a administració concertant, les que estableix 
la llei, en l’article 27 del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Con-
sell, que desenvolupa l’acció concertada per a la prestació de serveis 
socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d’iniciativa 
social, i també en l’article 24 de l’annex I de la Resolució de __ de 
____________ de 202_, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d’acció con-
certada en matèria de serveis socials en el sector d’infància i adolescèn-
cia per a l’any 2021: Servei d’intervencions tècniques en acolliments 
familiars en famílies educadores.

Tercera. Obligacions de l’entitat en relació amb l’atenció a persones 
usuàries

1. Sense perjudici de les obligacions establides en les normes 
d’aplicació, són obligacions de les entitats titulars dels lots concertats 
les següents obligacions específiques com a conseqüència de l’acord 
d’acció concertada i formalització del concert:

a) Posar a la disposició de la Generalitat el servei previst en el 
concert, així com admetre al servei a totes les persones usuàries que li 
designen els òrgans competents.

b) Mantindre els requisits i les ràtios de personal en relació amb les 
prestacions i el nombre de persones ateses, segons es determina en la 
tipologia de cada recurs i en els annexos tècnics, durant el període de 
vigència del concert.

c) Prestar el servei gratuïtament a les persones, de manera que no 
pot percebre quantitat que, directament o indirectament, supose una 
contrapartida econòmica pels serveis objecte del concert.

d) Fer constar en la seua documentació i en la seua publicitat, al 
costat de la denominació de l’entitat, centre o servei, la condició de cen-
tre o servei concertat, integrat en el Sistema Públic Valencià de Serveis 
Socials, així com de la imatge institucional de la Generalitat que en cada 
moment estiga vigent, en els termes que li siguen indicats per aquesta.

A aquest efecte, d’acord amb la disposició addicional novena del 
Decret 181/2017, hauran de fer constar en la seua documentació i en la 
seua publicitat la condició de servei concertat, en el termini màxim de 



quince días desde la formalización del concierto social; e igualmente, 
harán constar esta condición en la rotulación y publicidad exterior de la 
sede en la que se presta el servicio.

e) Cumplir, en todo momento, las condiciones técnicas a las que se 
sujeta el concierto y mantener los niveles de calidad en la prestación 
asistencial.

f) Adoptar las medidas adecuadas para establecer un sistema interno 
ágil de recepción, seguimiento y resolución de las quejas y reclamacio-
nes que pudiera presentarse por las personas usuarias.

g) Cumplir y seguir las instrucciones y directrices técnicas que for-
mulen los órganos competentes de la Conselleria para el desarrollo de la 
actividad y garantizar la adecuada prestación del servicio.

h) Disponer de un Órgano de Participación conforme a las indica-
ciones establecidas en los anexos técnicos.

i) Tener al menos la mitad del personal de atención directa de la 
plantilla del centro o servicio con una relación contractual de carácter 
indefinido.

2. Como condiciones técnicas obligatorias, la entidad concertando 
tendrá que:

a) Suscribir una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil 
resultante de las acciones de su personal y de las personas usuarias del 
servicio, así como las contingencias derivadas de lesión o defunción 
de dicho personal y personas usuarias en caso de accidente o como 
consecuencia de la prestación del servicio, con un mínimo de 30.000 
euros por defunción y de 60.000 euros para invalidez por siniestro, sin 
que exista limitación por anualidad del seguro, conforme establece la 
disposición adicional octava del Decreto 181/2017.

b) Desarrollar las actuaciones de control y seguimiento de las actua-
ciones concertadas, que se estipulan en el artículo 29 de la presente 
disposición, con el fin de garantizar en todo momento la calidad del 
servicio.

c) Adoptar todas las medidas necesarias para cumplir con las obliga-
ciones de protección de datos de las personas usuarias y para garantizar 
el deber de reserva de su personal, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 13.3 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

d) Comunicar inmediatamente, en el plazo máximo de 24 horas, por 
cualquier medio escrito o telemático, cualquier incidencia grave acae-
cida durante la estancia de la persona en el servicio siendo el órgano 
competente de la Administración concertante la sección correspondiente 
de la Dirección Territorial o Dirección General.

Igualmente las entidades están obligadas a cumplir con la legisla-
ción laboral vigente y las obligaciones que conlleva el convenio colec-
tivo sectorial de aplicación vigente.

Asimismo, están obligadas a facilitar la función inspectora por parte 
de los Servicios de Inspección de Servicios Sociales y asumir las actua-
ciones de control financiero que corresponda a la Intervención General 
de la Generalitat.

Cuarta. Financiación
El módulo económico que se establece como precio para la finan-

ciación del presente concierto social será calculado conforme a lo esta-
blecido en el artículo 19 del anexo I de la Resolución de convocatoria.

Quinta. Importe máximo del concierto
El importe máximo del concierto social correspondiente al servicio 

concertados con la entidad se fija, de acuerdo con los módulos econó-
micos establecidos y lo dispuesto en la resolución de concesión, en la 
siguiente cantidad:

Anualidad de 2021: ____ euros (en cifra) (______euros)(en letra)

Su financiación se efectúa para el ejercicio 2021 con cargo al pro-
grama presupuestario 313.30 Infancia y Adolescencia, Capítulo IV, 
Línea Concierto Social de Infancia y Adolescencia, de la Sección 16 del 
Presupuesto de Gastos de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, o su equivalente para los ejercicios siguientes, si 
se produjera la prórroga del concierto.

Sexta. Forma de pago
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tramitará mensual-

mente la orden de pago del coste del concierto social por los servicios 

quinze dies des de la formalització del concert social; i, igualment, faran 
constar aquesta condició en la retolació i publicitat exterior de la seu en 
què es presta el servei.

e) Complir, en tot moment, les condicions tècniques a que s’ajusta 
el concert i mantindre els nivells de qualitat en la prestació assistencial.

f) Adoptar les mesures adequades per a establir un sistema intern 
àgil de recepció, seguiment i resolució de les queixes i reclamacions que 
pogueren presentar les persones usuàries.

g) Complir i seguir les instruccions i directrius tècniques que for-
mulen els òrgans competents de la Conselleria per al desenvolupament 
de l’activitat i garantir l’adequada prestació del servei.

h) Disposar d’un òrgan de participació d’acord amb les indicacions 
establides en els annexos tècnics.

i) Tindre almenys la meitat del personal d’atenció directa de la plan-
tilla del centre o servei amb una relació contractual de caràcter indefinit.

2. Com a condicions tècniques obligatòries, l’entitat concertant 
haurà de:

a) Subscriure una pòlissa d’assegurances que cobrisca la respon-
sabilitat civil resultant de les accions del seu personal i de les perso-
nes usuàries del servei, així com les contingències derivades de lesió o 
defunció d’aquest personal i de les persones usuàries en cas d’accident o 
com a conseqüència de la prestació del servei, amb un mínim de 30.000 
euros per defunció i de 60.000 euros per a invalidesa per sinistre, sense 
que hi haja limitació per anualitat de l’assegurança, de conformitat amb 
el que estableix la disposició addicional huitena del Decret 181/2017.

b) Desenvolupar les actuacions de control i seguiment de les actua-
cions concertades, que s’estipulen en l’article 29 d’aquesta disposició, 
amb la finalitat de garantir en tot moment la qualitat del servei.

c) Adoptar totes les mesures necessàries per a complir les obliga-
cions de protecció de dades de les persones usuàries i per a garantir 
el deure de reserva del seu personal, d’acord amb el que es preveu en 
l’article 13.3 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció 
jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei 
d’enjudiciament civil.

d) Comunicar immediatament, en el termini màxim de 24 hores, 
per qualsevol mitjà escrit o telemàtic, qualsevol incidència greu esde-
vinguda durant l’estada de la persona en el servei. L’òrgan competent 
de l’administració concertant és la secció corresponent de la direcció 
territorial o direcció general.

Igualment, les entitats estan obligades a complir la legislació laboral 
vigent i les obligacions que comporta el conveni col·lectiu sectorial 
d’aplicació vigent.

Així mateix, estan obligades a facilitar la funció inspectora per part 
dels Serveis d’Inspecció de Serveis Socials i assumir les actuacions de 
control financer que corresponga a la Intervenció General de la Gene-
ralitat.

Quarta. Finançament
El mòdul econòmic que s’estableix com a preu per al finançament 

d’aquest concert social serà calculat d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 19 de l’annex I de la resolució de convocatòria.

Cinquena. Import màxim del concert
L’import màxim del concert social corresponent al servei concertat 

amb l’entitat es fixa, d’acord amb els mòduls econòmics establits i el 
que es disposa en la resolució de concessió, en la quantitat següent:

Anualitat de 2021: ___ euros (en xifra) (_________euros)(en lletra).

El finançament s’efectua per a l’exercici 2021 amb càrrec al progra-
ma pressupostari 313.30, Infància i adolescència, capítol IV, línia «Con-
cert social d’infància i adolescència», de la secció 16 del pressupost 
de despeses de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives, o el seu equivalent per als exercicis següents, si es produïra 
la pròrroga del concert.

Sisena. Forma de pagament
La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives tramitarà mensual-

ment l’ordre de pagament del cost del concert social pels serveis con-



concertados, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente y en la 
ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021.

El pago del coste de los servicios concertados se realizará mensual-
mente, conforme a los módulos económicos fijados en la convocatoria, 
que consta en el presente documento de formalización del concierto 
social.

El pago de las mensualidades se realizará a mes vencido con la pre-
sentación por la entidad de la justificación de la prestación del servicio, 
conforme a lo establecido en el artículo 21 del anexo I de la Resolución 
de convocatoria.

El abono del coste del concierto se efectuará, mediante transferencia 
bancaria, a la cuenta designada para el centro por la entidad titular de 
este.

Cuando así se prevea en la ley de presupuestos de la Generalitat del 
ejercicio al que corresponda el gasto, el pago correspondiente a la men-
sualidad de diciembre se librará de forma anticipada con una estimación 
del importe, calculada a partir de los módulos aplicables, sin perjuicio 
de la regularización correspondiente, que se efectuará en todo caso antes 
del 31 de enero del ejercicio siguiente, que implicará la exigencia, en su 
caso, de reintegro del importe indebidamente percibido.

Séptima. Duración
El presente concierto social se iniciara desde la fecha de efectos 

fijada en la resolución de concesión, siendo ____________, finalizando, 
en todo caso, el día 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de su posible 
prórroga, conforme a lo previsto en la resolución de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la cual se convocan 
los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en 
el sector de atención a la infancia y la adolescencia para el año 2021.

Para la prórroga del concierto se estará a lo dispuesto en dicha 
resolución de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, quedando, en todo caso, esta supeditada a la existencia de 
crédito presupuestario adecuado y suficiente para el periodo y ejercicio 
de que se trate.

Octava. Resolución del concierto
Son causas de extinción de los conciertos sociales las establecidas 

en la normativa vigente.
Extinguido el concierto, la Conselleria con competencias en materia 

de infancia y adolescencia garantizará la continuidad de la prestación 
del servicio de que se trate.

Novena. Régimen jurídico aplicable
Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Socia-

les Inclusivos de la Comunitat Valenciana.; Decreto 181/2017, de 17 
de noviembre, del Consell, que desarrolla la acción concertada para 
las prestaciones de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana por entidades de iniciativa social; Ley de presupuestos de 
la Generalitat y normas básicas de procedimiento administrativo y de 
gestión presupuestaria.

Décima. Jurisdicción competente
Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicación del régimen de 

acción concertada serán resueltas por la Administración competente 
sin perjuicio de que, una vez agotada la vía administrativa, se pueda 
someter a la jurisdicción contencioso-administrativo.

Y así lo acuerdan, otorgan y en prueba de conformidad, lo firman, 
en triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en la cabecera.

(Firmas de las partes)

certats, d’acord amb el que s’estableix reglamentàriament i en la llei de 
pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021.

El pagament del cost dels serveis concertats es realitzarà mensual-
ment, d’acord amb els mòduls econòmics fixats en la convocatòria, que 
consten en aquest document de formalització del concert social.

El pagament de les mensualitats es realitzarà a mes vençut amb 
la presentació per l’entitat de la justificació de la prestació del servei, 
d’acord amb el que s’estableix en l’article 21 de l’annex I de la resolu-
ció de convocatòria.

L’abonament del cost del concert serà efectuat, mitjançant trans-
ferència bancària, al compte designat per al centre per l’entitat titular 
d’aquest.

Quan així es preveja en la llei de pressupostos de la Generalitat 
de l’exercici al què corresponga la despesa, el pagament corresponent 
a la mensualitat de desembre es lliurarà de forma anticipada amb una 
estimació de l’import, calculada a partir dels mòduls aplicables, sense 
perjudici de la regularització corresponent, que s’efectuarà en tot cas 
abans del 31 de gener de l’exercici següent, que implicarà l’exigència, 
si escau, de reintegrament de l’import indegudament percebut.

Setena. Duració
El present concert social s’iniciara des de la data d’efectes fixada 

en la resolució de concessió, que és ____________, i finalitzarà, en tot 
cas, el dia 31 de desembre de 2021, sense perjudici de la seua possible 
pròrroga, de conformitat amb el que s’ha previst en la resolució de la 
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la 
qual es convoquen els acords d’acció concertada en matèria de serveis 
socials en el sector d’atenció a la infància i l’adolescència per a l’any 
2021.

Per a la pròrroga del concert, caldrà ajustar-se al que es disposa en 
aquesta resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polí-
tiques Inclusives, que queda, en tot cas, supeditada a l’existència de 
crèdit pressupostari adequat i suficient per al període i l’exercici de què 
es tracte.

Huitena. Resolució del concert
Són causes d’extinció dels concerts socials les establides en la nor-

mativa vigent.
Extingit el concert, la conselleria amb competències en matèria 

d’infància i adolescència garantirà la continuïtat de la prestació del ser-
vei de què es tracte.

Novena. Règim jurídic aplicable
Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis soci-

als inclusius de la Comunitat Valenciana; Decret 181/2017, de 17 de 
novembre, del Consell, que desenvolupa l’acció concertada per a les 
prestacions de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per 
entitats d’iniciativa social; Llei de pressupostos de la Generalitat, i nor-
mes bàsiques de procediment administratiu i de gestió pressupostària.

Desena. Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses derivades de l’aplicació del règim d’acció 

concertada seran resoltes per l’administració competent sense perjudici 
que, una vegada esgotada la via administrativa, es puga sotmetre a la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

I així ho acorden, atorguen i, en prova de conformitat, signen, en 
triple exemplar, al lloc i en la data assenyalats en la capçalera.

(Signatures de les parts)
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