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AVANTPROJECTE DE LLEI D’ORGANITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE 

LA GENERALITAT I DE LES SEVES ENTITATS 

 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva 
sobre la seva organització territorial, competència que inclou, en tot cas, la 
determinació, la creació, la modificació i la supressió dels ens que configuren 
l'organització territorial de Catalunya. 

Així mateix, l’article 71 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya indica que 
l'Administració de la Generalitat és l'organització que exerceix les funcions 
executives atribuïdes per l’Estatut i gaudeix la condició d’administració 
ordinària, sens perjudici de les competències que corresponen a l’Administració 
local.  

D’altra banda, aquesta llei dóna també compliment al mandat establert en 
l’apartat 6è de l’article 71 de la norma estatutària, on s’estableix que les lleis 
han de regular l'organització de l'Administració de la Generalitat i han de 
determinar, en tot ca, les modalitats de descentralització funcional i les diverses 
formes de personificació pública i privada que pot adoptar l'Administració de la 
Generalitat; les formes d'organització i de gestió dels serveis públics i, 
finalment, l'actuació de l'Administració de la Generalitat en règim de dret privat, 
així com la participació del sector privat en l'execució de les polítiques 
públiques i la prestació dels serveis públics. 

Amb aquesta finalitat, l’article 1 d’aquest text legal fixa com a objectiu  
l’establiment i la regulació de l’organització i el funcionament de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i de les seves formes de personificació pública i 
privada que, aquesta, por adoptar. En aquest sentit, aquesta Llei té la vocació, 
doncs, de donar resposta als dèficits organitzatius i als dèficits de funcionament 
de les organitzacions públiques que componen l’Administració de la 
Generalitat. 

Tanmateix, cal assenyalar que tot i ser l’Administració de la Generalitat una 
organització que és regeix pel principi de jerarquia, en l’ordenació dels seus 
òrgans, i pels principis de desconcentració i descentralització, per a l’exercici de 
les funcions en el territori, aquesta té personalitat jurídica única i així es recull 
en l’article 2 d’aquest text legal.  
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Aquesta personalitat jurídica única deriva del que disposa l’article 3.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, on s’indica que cadascuna de les 
administracions públiques actua amb personalitat jurídica única per al 
compliment de les seves finalitats.  

Pel que fa a l’actuació dels òrgans de l’Administració de Generalitat, aquesta 
llei indica quins han de ser els principis bàsics del seu funcionament, i així es 
recullen en seu articulat. Aquests principis es concreten en els principis 
d’objectivitat, legalitat, jerarquia, desconcentració, descentralització, 
coordinació i cooperació, entre d’altres; principis que alguns d’ells es troben 
recollits expressament en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Tanmateix, aquesta llei recull altres principis orientats als ciutadans, com són el 
ple respecte als drets i llibertats fonamentals de la ciutadania, donar un servei a 
les persones per a la promoció de la satisfacció dels interessos generals, 
transparència, igualtat i equitat en l’accés als serveis públics i continuïtat i 
regularitat en la seva prestació, entre d’altres. 

Les actuacions administratives dels òrgans que composen l’Administració de la 
Generalitat hauran de realitzar-se sota aquests principis, principis que avui en 
dia són indispensables per millorar les actuacions administratives i orientar a 
les actuacions de les organitzacions públiques i el seu funcionament per tal de 
aconseguir els resultats fixats en criteris d’eficiència. 

En relació amb els principis relatius a l’estructura orgànica de l’Administració de 
la Generalitat, aquesta llei té el seu fonament en el principi d’autoorganització 
que recull l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i alhora, també es recull el 
mandat constitucional en què els òrgans de l’Administració de la Generalitat es 
crearan, modificaran i es suprimiran d’acord amb el que estableix la llei.  

Pel que fa l’estructura general de l’Administració de la Generalitat, aquesta llei 
estableix que l’organització respon als principis de superior direcció del Govern, 
de divisió funcional en els departaments i de gestió territorial integrada per les 
delegacions territorials del Govern i els serveis territorials dels departaments. A 
més a més, es concreta una dicotomia entre els òrgans centrals i els òrgans 
territorials, establint que els òrgans centrals són aquells que la seva 
competència s’estén a tot el territori de Catalunya i, per contra, els òrgans 
territorials són aquells que la seva competència s’estén a una part del territori 
de Catalunya. Tanmateix, s’indica la possibilitat que la Generalitat pugui, per a 
la promoció o defensa dels interessos de Catalunya, crear òrgans situats fora 
del territori català. 

Amb referència a la tipologia dels òrgans centrals de la Generalitat, la llei, 
diferencia entre òrgans superiors i els òrgans departamentals.  Segons aquesta 
llei són òrgans superiors de l’Administració de la Generalitat el president o 
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presidenta de la Generalitat, el Govern, el conseller primer o consellera primera 
del Govern, el vicepresident o vicepresidenta del Govern, si escau, i els 
consellers o conselleres. En aquest sentit, aquesta llei recull el que disposa la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre de la presidència de la Generalitat i del Govern 
i derroga, finalment, el que disposa en aquesta matèria l’article 5 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de la 
Administració de la Generalitat. 

Pel que fa als òrgans departamentals, el text normatiu recull que al cap davant  
de cada departament hi haurà un conseller o una consellera a qui li 
correspondrà la direcció superior del departament i serà qui assumeix la 
responsabilitat política del funcionament d’aquest. Cal assenyalar que, aquest 
tipus d’organització, segueix la mateixa línia organitzativa que es recull en la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre.  

A l’efecte, es concreta, com a segona autoritat dins d’un departament després 
del conseller o consellera, la figura del secretari general i és determina les 
seves funcions dins del propi departament.  

Alhora també se’n regula altres òrgans departamentals com són les secretaries 
sectorials, les direccions generals, la gerència de serveis comuns, les 
subdireccions generals, els serveis i les seccions, així com altres figures 
organitzatives com són els director o directores de projectes, equips de treball i 
les unitats laborals. 

D’acord amb tot això, aquesta norma recull també la possibilitat de la gestió 
diferenciada, que consisteix en què els òrgans dependents d’un departament, 
sense necessitat d’arribar a la constitució d’una entitat amb personalitat jurídica 
diferenciada, poden veure incrementat el seu grau d’autonomia en la gestió 
dels mitjans humans, econòmics i materials, gestió bassada en criteris 
d’eficiència i eficàcia en la realització de les seves funcions ho aconselli, i 
sempre que es tracti de centres diferenciats de prestació de serveis. 

D’altra banda, la llei recull altres formes de gestió com són els òrgans de 
cooperació i els serveis de gestió conjunta. Els primers, consisteixen en la 
creació d’un òrgan sense personalitat jurídica i amb la finalitat exclusiva de 
cooperació entre administracions públiques o entre entitats públiques 
dependents d’aquestes, sempre dins dels marges de les competències i 
interessos respectius; i els segons es tracta de la realització de la gestió 
conjunta per a la tramitació de procediments en els quals hagin d’intervenir 
administracions públiques o entitats públiques dependents d’aquestes; 
realitzant-se la prestació d’aquest tipus de servei per mitjà de les oficines 
d’atenció presencial o d’atenció telefònica, de punts d’accés electrònic o de 
qualsevol altre mitjà que resulti possible, des d’un punt de vista tècnic i 
econòmic. 
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Pel que fa als òrgans territorials, la llei recull les delegacions territorials del 
Govern, matèria que ens remet a la Llei 13/2008, de 5 de novembre. Alhora, 
també s’estableix la possibilitat de creació de serveis territorial dels 
departaments, en els quals al capdavant hi haurà un director o directora. En 
aquest sentit, al tractar-se de figures organitzatives per a l’activitat del Govern, 
la Llei preveu que en ambos supòsits la creació i la modificació de les mateixes 
sigui per decret. 

D’altra banda, la Llei recull els òrgans amb actuació fora del territori català i, en 
concret, estableix la Delegació de la Generalitat davant la Unió Europea i les 
oficines a l’exterior. Aquesta possibilitat deriva de l’habilitació de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya que estableix que la Generalitat, per a la promoció 
dels interessos de Catalunya, pot establir oficines a l'exterior i una delegació 
davant les institucions de la Unió Europea. 

Una altra matèria que estableix la llei, és la relativa als conflictes d’atribucions  
que poden sorgir entre els òrgans que composen l’Administració de la 
Generalitat. Respecte aquesta matèria, la llei fixa els òrgans competents per a 
la resolució dels mateixos i, a més a més, estableix la possibilitat de resolució 
d’aquests per part de l’anomenada Comissió d’Arbitratge Administratiu. 

Seguidament, en el títol segon de la llei, es regula les entitats de l’Administració 
de la Generalitat, on es diferencia entre les entitats públiques (sotmeses al dret 
públic i al dret privat), les societats mercantils de la Generalitat, els consorcis 
amb participació majoritària i, finalment, les fundacions del sector públic de la 
Generalitat, entitats que s’hauran d’adscriure a un dels departament mitjançant 
el qual es relacionaran amb el Govern. 

Per una banda, el títol tercer de la Llei estableix una sèrie d’instruments per a la 
gestió de les organitzacions públiques, concretant una sèrie de valors ètics i 
públics que han de regir les actuacions de la Generalitat. Aquests principis es 
centren en l’interès general, en la transparència en les actuacions i en la 
confiança de la ciutadania en l’Administració. Alhora, aquesta llei estableix  
l’obligació al Govern de la Generalitat d’aprovar un codi ètic del servei públic. 

D’altra banda, aquest mateix títol concreta que l’activitat del Govern i dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat han d’ésser objecte de 
planificació estratègica i operativa, a la vegada, que s’indica que els 
departaments han d’elaborar un informe anual de la gestió realitzada que 
contingui un balanç dels resultats obtinguts, en relació amb les objectius 
previstos en els esmentats plans. 

Així mateix, la llei estableix que l’actuació de l’Administració de la Generalitat i 
de les seves entitats serà sotmesa periòdicament en auditories operatives per 
avaluar-ne els nivells d’eficàcia, eficiència, qualitat en la prestació dels serveis, 
transparència i accessibilitat, en relació amb les previsions del Govern i dels 
departaments amb la finalitat d’identificar oportunitats de millora. 
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Finalment, cal assenyalar que aquesta llei, de cara el futur, pretén establir 
noves formes d’organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
de les seves entitats, a efectes de millorar la prestació dels serveis públics. 

Aquesta Llei s’estructura en un títol preliminar i quatre títols, deu  disposicions 
addicionals, una transitòria, una derogatòria i dues finals.  

 
TÍTOL PRELIMINAR 

Disposicions generals 

 

Capítol I 

Principis d’organització i funcionament 

 

Article 1  

Objecte 

 Aquesta llei té per objecte establir i regular l’organització i el funcionament 

de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les diverses formes de 

personificació pública i privada que pot adoptar. 

 

Article 2 

Personalitat jurídica i capacitat 

 1. L'Administració de la Generalitat, constituïda per òrgans jeràrquicament 

ordenats, té personalitat jurídica única, exerceix les funcions executives 

atribuïdes per l’Estatut a la Generalitat i gaudeix de la condició d’administració 

ordinària, sens perjudici de les competències que corresponen a l’Administració 

local. 

 2. Les entitats públiques o privades de l’Administració de la Generalitat 

tenen personalitat jurídica pròpia i diferenciada d’aquesta, i resten sotmeses a 

aquesta llei i a la normativa específica altra que els sigui aplicable, i també a les 

directrius estratègiques i a l’avaluació de llurs resultats i, si escau, actuacions, 

per part del Govern o d’un o més departaments. 
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 3. Les potestats i les competències administratives que, en cada moment, 

tenen atribuïdes per l’ordenament jurídic l’Administració de la Generalitat i les 

entitats públiques d’aquesta en determinen la capacitat d’obrar respectiva. 

 La capacitat d’obrar de les entitats privades de l’Administració de la 

Generalitat és determinada per la legislació reguladora corresponent i per les 

especialitats contingudes en aquesta llei i en la resta de normativa de dret 

públic d’aplicació.  

 

Article 3 

Principis d’organització i funcionament  

 1. L’Administració de la Generalitat serveix amb objectivitat els interessos 

generals de Catalunya i actua, sota la direcció i responsabilitat del Govern, amb 

submissió plena a la Constitució, l’Estatut, les lleis i al dret d’acord amb els 

principis d’organització i funcionament següents: 

 a) Jerarquia en l’ordenació dels seus òrgans. 

 b) Desconcentració i descentralització, per a l’exercici de les funcions en el 

territori, tot i considerant els principis d’eficàcia i d’eficiència. 

 c) Descentralització funcional, per a l’actuació mitjançant les diverses 

formes de personificació pública i privada. 

 d) Coordinació i transversalitat entre els òrgans i les entitats de 

l’Administració de la Generalitat, amb la finalitat de garantir la integració de les 

polítiques públiques. 

 Amb aquesta finalitat, el Govern i, dins de la competència respectiva, cada 

conseller o consellera, poden emetre orientacions i criteris adreçats als òrgans i 

les entitats de l’Administració de la Generalitat per assolir més coherència en 

els objectius respectius o una harmonització de llurs actuacions, sense que 

això impliqui l’exercici de la potestat reglamentària. 

 e) Ple respecte als drets i les llibertats fonamentals de la ciutadania. 

 f) Servei a les persones, per a la promoció de la satisfacció dels interessos 

generals. 

 g) Igualtat i equitat en l’accés als serveis públics, i continuïtat i regularitat en 

la seva prestació. 
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 h) Participació ciutadana per a millora de les polítiques i decisions 

públiques. 

 i) Orientació de les organitzacions públiques i del seu funcionament als 

resultats, utilitzant instruments de planificació, control de la gestió i avaluació. 

 j) Transparència de les actuacions públiques i bona administració. 

 k) Submissió al principi d’eficàcia en relació al compliment dels objectius 

fixats pel Govern i al principi d’eficiència en l’assignació i utilització dels 

recursos públics. 

 l) Adaptació i millora continua per tal de facilitar el canvi organitzatiu i l’acció 

anticipativa de l’Administració. 

 m) Cooperació i coordinació en les relacions amb altres administracions per 

a la millor satisfacció de l’interès general. 

 n) Responsabilitat dels titulars dels òrgans en el desenvolupament de les 

seves funcions. 

 o) Presència equilibrada de dones i homes al front dels òrgans directius. 

 En l’àmbit estricte de l’Administració de la Generalitat la presència 

equilibrada s’ha de respectar en els òrgans previstos a l’article 9.2 d’aquesta 

Llei i dels òrgans assimilats orgànicament als anteriors, considerats en conjunt. 

 Als efectes d’aquesta Llei s’entén per composició equilibrada la presència 

de dones i homes de manera que, en el conjunt al que es refereixi, les 

persones de cada sexe no superin el seixanta per cent ni siguin menys del 

quaranta per cent. 

 

Capítol II 

Principis relatius a l’estructura orgànica de l’Administració de la 

Generalitat 

 

Article 4 

Òrgans  

 1. L’Administració de la Generalitat, en l’exercici de la seva potestat 

d’autoorganització, pot crear els òrgans que consideri necessaris per a 

l’exercici de les seves competències, d’acord amb el que estableix aquesta llei. 
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 2. Els òrgans de l’Administració de la Generalitat es creen, modifiquen i 

suprimeixen d’acord amb el que estableix aquesta llei. 

 3. Al front dels òrgans hi ha la persona titular de l’òrgan, la qual és 

responsable del comandament del personal adscrit a l’òrgan i del compliment 

de les finalitats i funcions atribuïdes a aquest. 

 4. Les disposicions de creació, modificació o supressió dels òrgans han de 

recollir-ne les funcions i la integració orgànica. 

 5. La creació o la modificació d’un òrgan de qualsevol tipus que comporti un 

increment de la despesa públic exigeix la tramitació d’un expedient 

administratiu en el qual s’ha de fer constar el departament d’integració, l’estudi 

econòmic del cost de funcionament i del rendiment o la utilitat dels seus 

serveis, i l’increment màxim de la despesa anual corrent i de la inversió anual o, 

si escau, pluriennal prevista, sense perjudici de la legislació sobre finances 

públiques. 

 6. No es poden crear òrgans que comportin una duplicació d’altres existents 

si, al mateix temps, no se suprimeixen o restringeixen conseqüentment les 

funcions d’aquests, o sense la dotació de crèdits necessaris per al seu 

funcionament. 

 7. Els departaments han de mantenir, dins la seu electrònica corporativa de 

l’Administració de la Generalitat, una guia actualitzada de la seva organització, 

de les seves competències i del tipus de procediments administratius en què 

actuen. 

 

Article 5 

Estructura general 

 1. L’organització de l’Administració de la Generalitat respon als principis de 

superior direcció del Govern, de divisió funcional en els departaments i de 

gestió territorial integrada per les delegacions territorials del Govern i els 

serveis territorials dels departaments. 

 2. Són òrgans centrals aquells la competència dels quals s’estén a tot el 

territori de Catalunya.  
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 3. Són òrgans territorials aquells la competència dels quals s’estén a una 

part del territori de Catalunya. 

 4. L’Administració de la Generalitat, per a la promoció o defensa dels 

interessos de Catalunya, pot crear òrgans situats fora del seu territori. 

 

 

TÍTOL PRIMER 

L’organització de l’Administració de la Generalitat 

 

Capítol I 

Òrgans centrals 

 

Secció 1 

Òrgans superiors 

 

Article 6 

Òrgans superiors 

 1. Els òrgans superiors de l’Administració de la Generalitat són el president 

o presidenta de la Generalitat, el Govern, el conseller primer o consellera 

primera del Govern, el vicepresident o vicepresidenta del Govern, si escau, i els 

consellers o conselleres. 

 2. Les lleis poden atribuir a altres òrgans la consideració d’òrgans superiors 

en els àmbits sectorials objecte de la seva regulació. 

 3. Els òrgans superiors de l’Administració de la Generalitat es regeixen per 

aquesta llei, per la Llei 13/2008, del 15 de novembre, de la presidència de la 

Generalitat i del Govern i per les altres disposicions que específicament els 

regulen. 

 

Secció 2 

Òrgans departamentals 

 

Article 7 
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Estructura organitzativa dels departaments 

 1. Al front de cada departament hi ha un conseller o una consellera, sens 

perjudici del que disposen els articles 12.1.n i 15.2 de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. 

 2. Cada departament s’estructura, per ordre jeràrquic, en els òrgans 

següents: 

 a) La secretaria general i les secretaries sectorials. 

 b) Les direccions generals i la gerència de serveis comuns 

 c) Els serveis territorials. 

 

 3. Al Departament de la Presidència i sota la dependència de la Secretaria 

General, es pot crear la Secretaria General Adjunta que tindria atribuïdes les 

funcions de la Gerència de Serveis Comuns.  

  4. Es poden crear secretaries sectorials, amb rang orgànic assimilat a 

secretaria general, quan es consideri necessari per raons d’eficàcia o eficiència 

l’agrupació de direccions generals, quan sigui convenient per fer més efectiva 

la coordinació amb altres òrgans de l’Administració de la Generalitat o amb 

altres administracions o institucions, o bé per necessitats derivades de les 

relacions que ha d’establir el departament amb els destinataris d’un determinat 

àmbit de polítiques de la seva competència. 

 5. Excepcionalment, el Govern, mitjançant decret, pot comissionar a un 

conseller o al titular d’una secretaria general, secretaria sectorial o direcció 

general  per tal que actuï en nom seu en un àmbit específic i per un temps 

determinat. També, excepcionalment,  pot nomenar un comissionat creat a 

l’efecte que ha de tenir assignat un àmbit d’actuació específic que es concreta 

per l’atribució de l’exercici de les funcions establertes en aquesta Llei per als 

consellers, secretaris generals i directors generals, sense que en cap cas 

aquesta atribució pugui anar referida a l’exercici de la potestat reglamentària, la 

proposta i el nomenament de titulars d’òrgans i el plantejament de conflictes 

d’atribucions entre departaments d’acord amb el que preveu l’article 24 de la 

Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 

Govern 
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 6. Els departaments poden tenir un gabinet del conseller o la consellera 

amb funcions de suport i assistència. 

 Aquest òrgan no pot adoptar els actes o les resolucions que corresponen 

als òrgans de l’Administració previstos a l’apartat 2 o a l’article 16. La persona 

titular de l’òrgan pot estar subjecta al règim corresponent al personal eventual. 

 7. Els òrgans previstos en els apartats 2, 3, 4 i 5 es poden estructurar en els 

òrgans i les figures organitzatives previstos als articles 16 i 17. 

 8. L’estructura orgànica relativa als cossos de mossos d’esquadra, 

bombers, agents rurals, personal docent, personal sanitari i personal 

penitenciari es regeix per la legislació específica. 

 

Article 8 

Creació dels òrgans 

 1. La secretaria general i la gerència de serveis comuns són òrgans 

necessaris del departament. 

 Els òrgans esmentats l’article 7, llevat de la secretaria general i la gerència 

de serveis comuns, es creen, modifiquen i suprimeixen per decret del Govern. 

 La creació, modificació o supressió d’un departament, mitjançant decret de 

la presidència de la Generalitat, implica l’automàtica creació, modificació o 

supressió de la secretaria general i de la gerència de serveis comuns 

corresponents. 

 2. Els gabinets dels consellers o conselleres, i també els òrgans descrits en 

l’article 16, es creen, modifiquen o suprimeixen per decret del Govern, excepte 

els negociats i òrgans assimilats a aquests, que ho fan mitjançant ordre del 

conseller o consellera del departament en el que s’integren. 

 3. Les figures organitzatives i les àrees funcionals regulades a l’article 17 es 

creen, modifiquen o suprimeixen per decret del Govern, sens perjudici del que 

determina la normativa sobre funció pública en allò que no estigui previst en 

aquesta llei. 

 

Article 9 

Nomenament  
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Les persones titulars de les secretaries generals, comissionats, secretaries 

sectorials, secretaria general adjunta, direccions generals i gerències de 

serveis comuns tenen la consideració d’alts càrrecs i són nomenades pel 

Govern a proposta del conseller o consellera del departament en el que 

s’integren. 

 

 

Article 10 

Suplència 

 1. Les persones titulars dels òrgans unipersonals inferiors a conseller o 

consellera són suplerts en cas de vacant, absència o malaltia per la persona 

que designi el conseller o consellera. 

 2. Les persones titulars dels òrgans inferiors a direcció general són suplerts 

en cas de vacant, absència o malaltia per la persona titular de l’òrgan 

immediatament inferior i, si n’hi ha diverses, per la persona de més antiguitat , 

llevat que la persona titular de l’òrgan superior a la persona substituïda faci 

designació expressa a favor d’una altre persona. 

 

Article 11 

Els consellers o conselleres 

 1. Al conseller o consellera li correspon la superior direcció del departament, 

i assumeix la responsabilitat política pel funcionament d’aquest, d’acord amb el 

que preveu l'Estatut i la Llei 13/2008, del 15 de novembre, de la presidència de 

la Generalitat i del Govern. 

 2. Sens perjudici de les facultats que li pertoquen com a membre del 

Govern, cada conseller o consellera, com a cap del seu departament, té les 

atribucions següents: 

 a) Representar el departament del qual n’és la persona titular. 

 b) Aprovar la planificació estratègica i operativa del departament i fer-ne el 

seguiment de l’execució. 

 d) Exercir la potestat reglamentària en l'àmbit i amb els límits que li són 

propis i, en concret, en matèria d’organització del seu departament.  
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 e) Exercir la superior direcció, coordinació i inspecció dels òrgans i les 

unitats del seu departament i de les entitats instrumentals adscrites. 

 f) Proposar l’estructura organitzativa del departament, quan aquesta 

competència estigui atribuïda al Govern. 

 g) Aprovar l’estructura dels òrgans del departament, quan aquesta 

competència no estigui atribuïda al Govern. 

 h) Suscitar els conflictes d’atribucions amb altres departaments. 

 i) Resoldre, en ultima instància, els recursos i les reclamacions 

administratives que no pertoquin a altres òrgans del departament. 

 j) Presentar l’avantprojecte de pressupost del departament i de les entitats 

de l’Administració de la Generalitat que hi són adscrites i de les entitats altres 

vinculades o que s’hi relacionen. 

 k) Autoritzar les despeses pròpies del departament, dins del límit de crèdits 

autoritzats i d’acord amb les normes per a l’execució del pressupost. 

 l) Actuar com a òrgan de contractació ordinari del departament i, per tant, 

autoritzar la contractació relativa a matèries del departament i signar, en nom 

de l’Administració de la Generalitat, els contractes que se’n derivin, i també 

exercir les altres facultats inherents, en els termes establerts per la legislació 

vigent. 

 m) Signar els convenis que afecten al departament en l’àmbit de les 

competències d’aquest, si no són de la competència del president o presidenta 

de la Generalitat. 

 n) Resoldre els procediments de responsabilitat patrimonial. 

 o) Exercir la potestat sancionadora en l’àmbit de la seva competència, en 

els supòsits previstos en la normativa específica. 

 p) Proposar al Govern la declaració d’urgència en matèria d’expropiació 

forçosa. 

 q) Assumir els encàrrecs de despatx que el president o presidenta de la 

Generalitat li faci. 

 r) Avocar la competència dels òrgans del seu departament per a conèixer 

d’un expedient o conjunt d’expedients específicament concretats, un cop 
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adoptat l’acord en què es fan avinents les raons d’excepcionalitat o d’interès 

general que motiven aquesta decisió. 

 r) Exercir les altres facultats que li atribueix la legislació vigent, o les que li 

delegui el president o presidenta de la Generalitat en els termes establerts a la 

Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 

Govern i en altres lleis. 

 3. Les funcions dels consellers o conselleres són delegables en la persona 

titular de la secretaria general, d’una secretaria sectorial o d’una unitat amb 

rang orgànic de direcció general del departament, llevat dels supòsits següents: 

 a) Que els actes hagin de ser sotmesos a l’aprovació o posat en 

coneixement del Govern. 

 b) Que els actes afectin directament relacions amb òrgans constitucionals o 

estatutaris. 

 c) Que els actes requereixin l’informe preceptiu de la Comissió Jurídica 

Assessora. 

 d) Que es tracti de l’aprovació de disposicions reglamentàries. 

 4. Excepcionalment, per raons de servei degudament motivades, les 

funcions dels consellers o conselleres són delegables en òrgans inferiors del 

departament, diferents als de l’apartat 3. 

  

Article 12 

La secretaria general 

 1. La persona titular de la secretaria general és la segona autoritat dins el 

departament després del conseller o consellera. 

 2. Corresponen a la secretaria general, dins del departament, les funcions 

següents: 

 a) Coordinar l’elaboració de les polítiques públiques del departament i la 

seva execució, fer-ne el seguiment i l’avaluació, i també coordinar l’actuació de 

les secretaries sectorials, direccions generals, serveis territorials i les entitats 

adscrites al departament o les que s’hi relacionen. 

 b) Representar el departament per delegació del conseller o consellera. 
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 c) Exercir, sota la direcció de la persona titular del departament, les funcions 

que aquesta li delegui, de conformitat amb les lleis. 

 c) Assistir al conseller o consellera en l’exercici de les funcions que li són 

pròpies 

 d) La comunicació amb altres administracions i entitats que tinguin relació 

amb el departament i amb els altres departaments i les entitats que en 

depenen, sens perjudici de les atribucions que tinguin les secretaries sectorials, 

les direccions generals i els serveis territorials. 

 e) Aprovar les polítiques generals en relació a la gestió econòmica, la gestió 

dels recursos humans i, en general, la gestió dels recursos comuns del 

departament, de conformitat amb les polítiques generals que en aquesta 

matèria estableixin els òrgans competents de l’Administració de la Generalitat. 

 f) Fer el seguiment i control de resultats de les entitats que estiguin 

adscrites o depenguin del departament a través de la secretaria general i 

coordinar el control de resultats de totes les entitats adscrites o dependents del 

departament. 

 g) Coordinar el control de la qualitat del conjunt dels serveis del 

departament i establir els programes d’inspecció dels serveis del departament. 

 h) Elaborar, amb el suport de les secretaries sectorials, direccions generals 

i, si escau, serveis territorials, l’avantprojecte de pressupost del departament 

per sotmetre’l al conseller o consellera, integrant-hi el de les entitats adscrites 

al departament. 

 i) Actuar com a cap superior del personal del departament. 

 j) Garantir l’assistència jurídica i tramitar les disposicions de caràcter 

general. 

 k) Actuar com a òrgan de contractació dels contractes menors del 

departament i, per tant, adjudicar i formalitzar en nom de l’Administració de la 

Generalitat, i dins l’àmbit de les competències del departament, els contractes 

corresponents, i també exercir les altres facultats inherents, en els termes 

establerts per la legislació vigent. 

 l) Exercir les altres funcions que li atribueixin la legislació vigent o que li 

siguin atorgades per delegació. 
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 3. Els secretaris generals o les secretàries generals poden delegar les 

competències en els òrgans immediatament subordinats, amb l’autorització  

expressa del conseller o consellera.  

 4. Excepcionalment, per raons de servei degudament motivades, les 

funcions dels secretaris generals o les secretàries generals són delegables en 

òrgans inferiors del departament, diferents als de l’apartat 3. 

 

 

Article 13 

Les secretaries sectorials 

 1. Les secretaries sectorials, sens perjudici de les funcions de la secretaria 

general, depenen del conseller o la consellera, i tenen encarregada la 

responsabilitat d’un sector d’activitat específica del departament i l’exercici de 

les competències en relació a aquest àmbit. 

 2. Excepcionalment, quan el volum de gestió o la seva complexitat ho 

justifiqui, les secretaries sectorials poden assumir funcions pròpies de les 

gerències de serveis comuns, sota la coordinació, la supervisió i el seguiment 

de la secretaria general corresponent.  

 

Article 14  

Les direccions generals 

 1. La direcció general és un òrgan encarregat de la gestió d’una o diverses 

àrees d’activitat funcionalment homogènies. 

 2. A la persona titular de la direcció general, dins de l’àmbit d’aquesta,  li 

correspon: 

 a) Proposar les polítiques i programes que ha de dur a terme la direcció 

general. 

 b) Fer propostes al conseller o consellera, o al secretari general o secretària 

sectorial, en relació als assumptes que afecten a l’òrgan directiu i no siguin de 

la seva competència. 

 c) Dirigir l’execució de les polítiques i els programes aprovats i vetllar pel 

seu compliment. 



v1.0 // 9-10-2009 

 17 

 d) Dirigir i organitzar els recursos humans i gestionar els recursos materials 

que té assignats per a l’assoliment dels objectius de la direcció general. 

 e) Fer el seguiment i control de resultats de les entitats que estan adscrites 

al departament o que depenen a través de la direcció general. 

 f) Retre comptes al conseller o consellera, o al secretari general o la 

secretària general, o sectorial, del que depengui, de l’execució de les polítiques 

i programes del seu àmbit. 

 g) Resoldre sobre les matèries pròpies de la direcció general. 

 h) Resoldre els conflictes d’atribucions que sorgeixin entre els òrgans que 

en depenen. 

 i) Impulsar les propostes normatives en les matèries relatives a la direcció 

general. 

 j) Exercir les altres funcions que li atribueixen les lleis i les disposicions 

vigents. 

 3. Els directors generals o les directores generals poden delegar les 

competències en els òrgans immediatament subordinats, amb l’autorització  

expressa del conseller o consellera. 

 

Article 15 

La gerència de serveis comuns 

 1. La gerència de serveis comuns exerceix, sota la dependència de la 

secretaria general, la funció de gestió dels recursos econòmics, humans,  

tecnològics i, en general, dels recursos comuns del departament, sense 

perjudici de les competències que corresponen a la secretaria general, les 

secretaries sectorials i les direccions generals. 

 2. La persona titular de la gerència de serveis comuns té rang orgànic 

assimilat a direcció general. 

 3. Correspon a la persona titular de la gerència de serveis comuns: 

 a) Proposar les polítiques i els programes en matèria de recursos 

econòmics, humans,  tecnològics i els altres recursos comuns, en l’àmbit del 

departament, i també executar-les, sense perjudici de les competències que 

legalment corresponguin a altres òrgans de l’Administració de la Generalitat. 
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 b) Participar en la formulació, el disseny i el seguiment de les polítiques 

públiques del departament pel que fa a les previsions de recursos econòmics, 

humans,  tecnològics i generals derivats d’aquestes polítiques. 

 c) Alinear les finalitats bàsiques de la gestió dels recursos econòmics, 

humans,  tecnològics i, en general, dels recursos comuns, amb els objectius del 

departament. 

 d) Vetllar per una organització del departament eficaç i eficient, per la 

simplificació i la racionalització de l’activitat administrativa, i proposar les 

mesures adients per tal de millorar l’organització del departament i la qualitat 

dels serveis. 

 e) En matèria de personal, contractar el personal laboral  i nomenar el 

personal funcionari interí del departament. 

 f) Exercir les facultats de supervisió i control dels recursos comuns del 

departament que hagin estat assignats als diferents òrgans, excepte que 

aquest control hagi estat delegat o substituït per un control de resultats. 

 g) Garantir l’adequada provisió de recursos per al correcte funcionament 

dels centres i les dependències del departament, sens perjudici de les 

atribucions pròpies de les secretaries sectorials i direccions generals. 

 h) Supervisar l'adquisició de subministraments, béns i serveis, i també els 

expedients de contractació de qualsevol tipus; i fer informe de les propostes de 

les despeses l’autorització de les quals no tingui delegades. 

 i) exercir les funcions de coordinació i supervisió de la implantació i gestió 

de les noves tecnologies i dels sistemes d’informació del departament 

 h) Exercir les altres funcions que la legislació vigent li atribueixi. 

 

Article 16 

Les subdireccions generals, els serveis, les seccions i els negociats 

 1. Els departaments, a més dels òrgans previstos en aquesta llei, per a 

l’execució de blocs de funcions homogènies, es poden estructurar en els 

òrgans següents, ordenats jeràrquicament de forma descendent: 

 a) Les subdireccions generals. 

 b) Els serveis. 
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 c) Les seccions.  

 2. Les persones titulars de les subdireccions generals, els serveis i les 

seccions exerceixen el comandament dels llocs de treball directament adscrits i 

dels òrgans subordinats, d’acord amb el que estableixi el decret d’estructura. 

 3. Amb nivell orgànic inferior a la secció, es poden crear els negociats, quan 

el desenvolupament vertical de l’estructura organitzativa així ho exigeixi, o bé 

per agrupar funcions de suport administratiu. 

 4. Es poden també crear altres òrgans assimilats orgànicament als previstos 

en els apartats anteriors amb diferents denominacions quan la naturalesa de la 

funció o servei que presten ho aconselli. 

 5. La direcció dels òrgans previstos en aquest article ha de ser exercida per 

personal funcionari de carrera. 

 

Article 17 

Altres figures organitzatives   

 1. Ultra els òrgans previstos en els articles anterior, i d’acord amb el que 

preveu la normativa en matèria de funció pública, poden existir les figures 

organitzatives següents: 

 a) Els directors o directores de projectes o programes. 

 b) Les unitats laborals. 

 2. Els directors o directores de projectes o programes dirigeixen les 

actuacions necessàries per a la consecució d’un resultat concret en un temps 

determinat. A la norma de creació o regulació s’ha d’indicar la denominació, les 

funcions, la durada, l’òrgan en el que s’integren i, si escau, la seva assimilació 

orgànica que no pot ser superior a direcció general. Per al desenvolupament de 

les actuacions poden dirigir o coordinar els llocs de treball d’un o de diversos 

departaments que l’òrgan o òrgans competents determinin. 

 3. Les unitats laborals estan constituïdes per l’agrupació d’un nombre 

significatiu de llocs de treball, per l’execució d’un àmbit d’actuació homogeni, 

amb un cap superior jeràrquic comú vinculat a l’Administració per una relació 

de caràcter laboral i d’acord amb la normativa de funció pública. 
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 4. Quan sigui estrictament necessari es poden crear àrees funcionals el 

titular de les quals ocupi un lloc de treball de naturalesa singular, que no 

constitueixen òrgans, amb funcions singulars d’especial importància o 

significació dins l’estructura departamental. 

  

Article 18 

Gestió diferenciada 

 1. Els òrgans dependents d’un departament, sense necessitat d’arribar a la 

constitució d’una entitat amb personalitat jurídica diferenciada, poden veure 

incrementat el seu grau d’autonomia en la gestió dels mitjans humans, 

econòmics i materials, quan la millora de l’eficàcia i l’eficiència en la realització 

de les seves funcions ho aconselli, i en el cas que es tracti de centres 

diferenciats de prestació de serveis. 

 2. El grau d’autonomia previst a l’apartat anterior, els compromisos de 

gestió a què s'obliga l'òrgan i els mecanismes de control i retiment de comptes, 

en els termes establerts a l’article 68 que siguin d’aplicació, s’establiran per 

acord del titular del departament en el qual s’integri l'òrgan i el titular d’aquest 

òrgan, o del secretari general del departament en el cas que es tracti de 

competències pròpies d’aquest. Si afecta a altres departaments  el Govern ha 

d’autoritzar l’acord. 

 3. L’autorització del Govern a què fa referència l’apartat anterior s’ha de 

publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

Capítol III 

Òrgans territorials 

 

Article 19 

Les delegacions territorials del Govern 

 1. Les delegacions territorials del Govern es regulen per la Llei 13/2008, del 

5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i en correspon 

a les persones titulars les funcions de representació, d’informació, de 

coordinació i de règim interior que siguin establertes per reglament. 
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 2. L’àmbit territorial de les delegacions territorials del Govern es correspon 

amb el de les vegueries. 

 3. Les delegacions territorials del Govern i llur estructura organitzativa es 

regulen per decret del Govern, i s’estructuren i organitzen mitjançant els òrgans 

i les figures organitzatives previstes als articles 16 i 17. 

 4. En la mesura que la progressiva consolidació de nous models 

d’integració i coordinació de la prestació de serveis i gestió comuna dels 

processos de l’administració territorial així ho aconselli, les delegacions 

territorials del Govern podran assumir en els respectius àmbits d’actuació 

funcions pròpies dels serveis comuns dels diferents serveis territorials dels 

departaments del seu àmbit territorial.  

 

Article 20 

Els serveis territorials dels departaments 

 1. Dins l’àmbit territorial de cada delegació territorial del Govern cada 

departament pot tenir uns serveis territorials d’aquest al front de la qual hi ha un 

director o directora, amb rang orgànic de subdirecció general.  

 2. Correspon al Govern, mitjançant decret, la creació i estructuració dels 

serveis territorials dels departaments, i també la determinació de les funcions 

que se’ls assignen, entre les quals hi ha i, en tot cas, la representació del 

departament i la coordinació del conjunt d’actuacions dels òrgans 

departamentals i de les entitats de l’Administració de la Generalitat adscrites al 

departament, en llurs actuacions en el territori. 

 3. Quan la prestació dels serveis ho requereixi, es pot alterar l’àmbit 

territorial esmentat a l’apartat 1. Aquesta prestació de serveis s’ha de fer sota la 

direcció d’algun dels serveis territorials departamentals.  

 

Capítol IV 

Òrgans amb actuació fora del territori de Catalunya 

 

Article 21 

La Delegació de la Generalitat davant la Unió Europea 
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 1. La Generalitat pot establir una delegació per a defensar millor els seus 

interessos davant les institucions de la Unió Europea. 

 2. Correspon al Govern, mitjançant decret regular-ne les funcions i establir-

ne la integració i la naturalesa orgànica. 

 

Article 22 

Les oficines a l’exterior 

 1. La Generalitat, per a la promoció dels interessos de Catalunya, pot 

establir oficines a l'exterior, les quals es classifiquen en: 

 a) Les delegacions del Govern a l’exterior. 

 b) Les oficines sectorials 

 c) Les representacions de la Generalitat als territoris de parla i cultura  

  

 

 2. Correspon al Govern, mitjançant decret, crear, modificar o suprimir les 

oficines a l’exterior, regular-ne les funcions i establir-ne la integració i la 

naturalesa orgànica. 

 3. Les delegacions del Govern a l’exterior tenen, en el seu àmbit territorial 

d’actuació respectiu, almenys, les funcions següents: 

  

 a) El suport a la presidenta o al president en l' exercici de les seves 

atribucions com a representant institucional de la Generalitat, a la persona 

titular del departament competent en matèria d’acció exterior així com a la resta 

de membres del Govern de la Generalitat en les seves actuacions a l’exterior 

 b) la representació ordinària del Govern de la Generalitat. 

 c) La promoció dels interessos de Catalunya. 

 d) el foment de les relacions bilaterals del Govern de la Generalitat amb les 

autoritats i institucions de l’àmbit territorial de la delegació, així com amb el cos 

diplomàtic acreditat, en l’àmbit de les competències de la Generalitat 

 e) L'impuls a la participació de la Generalitat aIs organismes internacionals 

d’interès rellevant per a Catalunya, amb seu en l’àmbit geogràfic de la 

delegació. 
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 f) el suport a les actuacions del Govern de la Generalitat a l’exterior, 

especialment en matèria d'internacionalització econòmica, promoció comercial i 

turística, impuls de la innovació i recerca, difusió de la llengua i cultura 

catalanes, projecció internacional de les organitzacions socials, culturals i 

esportives, cooperació al desenvolupament, gestió de la immigració i suport a 

les persones i comunitats catalanes de I'exterior. 

 g) EI seguiment i les relacions amb la premsa i els mitjans de comunicació. 

 h) La informació i la orientació sobre la Administració de la Generalitat. 

 i) La coordinació i el seguiment de les actuacions deis Departaments del 

Govern en l’àmbit territorial de la delegació. 

 j) la coordinació í el seguiment del desplegament deis acords generals i 

sectorials entre la Generalitat i els Governs o organismes internacionals en 

l’àmbit territorial de la delegació. 

 k)) La coordinació de les oficines sectorials adscrites als Departaments o 

organismes de la Generalitat amb presència en l’àmbit territorial de la 

delegació. . 

 l) L'execució i coordinació de les accions i els protocols que derivin dels 

plans d'actuació que elaborin els òrgans competents en matèria d'acció exterior 

 m) les altres funcions que li atribueixi la normativa vigent o que Ii encarregui 

el titular del Departament o de la unitat on estigui adscrita la delegació.  

 4. Les oficines sectorials tenen un àmbit funcional d’actuació corresponent a 

un o diversos departaments de l’Administració de la Generalitat. 

 5. Les representacions de la Generalitat als territoris de parla i cultura 

catalana tenen les funcions següents: 

 a) promoure la comunicació, l’intercanvi cultural i la cooperació amb les 

comunitats i els territoris, pertanyents o no a l’Estat espanyol, que tenen vincles 

històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya 

 b) executar polítiques de foment del català 

 c) fomentar les relacions del Govern de la Generalitat amb les institucions i 

els òrgans de govern de les comunitats i territoris on s’estableixin les 

representacions 

 d) qualsevol altra funció que li sigui atribuïda. 
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Capítol V 

Disposicions específiques sobre altres òrgans 

 

Article 23 

Requisits per a la creació d’òrgans col·legiats 

 1. La constitució d’un òrgan col·legiat exigeix la determinació en la 

disposició o el conveni corresponents, almenys, dels aspectes següents: 

 a) La denominació, les finalitats i els objectius. 

 b) Les funcions que se li atribueixen. 

 c) La integració de l’òrgan en l’estructura orgànica de l’Administració de la 

Generalitat. 

 d) La composició i els criteris per a la designació dels membres, incloent-hi 

el president o presidenta. 

 e) La dotació dels crèdits pressupostaris necessaris, si escau, per al seu 

funcionament. 

 2. La creació, la modificació o la supressió d’òrgans col·legiats amb funcions 

de decisió, d’emissió d’informes preceptius o de seguiment o control d’altres 

òrgans de l’Administració de la Generalitat exigeix norma amb rang de llei o 

decret del Govern. 

 

Article 24 

Òrgans interdepartamentals 

 1. El Govern, mitjançant Decret, pot crear comissions o altres òrgans 

interdepartamentals col·legiats amb la finalitat d’examinar i coordinar 

assumptes d’àmbit concret i específic que afectin diversos departaments. 

 2. El Decret de creació d’una comissió interdepartamental n’ha de fixar la 

composició, la presidència, les funcions, la durada i les normes de 

funcionament. 
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 3. Els titulars dels departaments poden crear òrgans col·legiats assessors o 

de coordinació d’àmbit departamental, la composició i funcions dels quals s’ha 

de determinar a l’ordre de creació. 

 

Article 25 

Òrgans de cooperació 

 1. Es poden crear específicament òrgans de cooperació, que no tenen 

personalitat jurídica, amb la integració d’altres administracions públiques o les 

entitats públiques dependents d’aquestes, o determinar-ne la participació en els 

ja existents, quan les actuacions respectives puguin afectar llurs competències 

o interessos. 

 2. L’òrgan de cooperació es pot crear per la legislació específica o per mitjà 

de decret del Govern. 

 3. Correspon al Govern, mitjançant acord, aprovar la participació de 

l’Administració de la Generalitat en un òrgan de cooperació existent. 

 

Article 26 

Finestreta única 

 1. Es poden crear finestretes úniques per accedir als serveis d’informació, 

assessorament, tramitació unificada i resolució, si s’escau, de tots els 

procediments administratius que li afectin, competència tant dels diferents 

departaments de l’Administració de la Generalitat com d’altres administracions 

públiques o entitats dependents.  

2. La finestreta única pot adoptar qualsevol canal per a la prestació de serveis: 

oficines d’atenció presencial, serveis d’atenció telefònica i canal electrònic, que 

assegurin adequadament la interoperabilitat, o de qualsevol altre mitjà que 

resulti tècnicament i econòmicament possible. 

     3. La unitat organitzativa que exerceixi de finestreta única disposarà d'una 

carta de serveis que recollirà els serveis que presta. Aquesta informació estarà 

permanentment actualitzada a la web de la Generalitat. Per afegir nous tràmits 

a la carta de serveis només és necessari l’acord entre la unitat administrativa 
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responsable del procediment i la responsable de la finestreta única, que pot 

adoptar la forma d’un encàrrec de gestió. 

4. La creació de finestres úniques no pot suposar en cap cas la restricció o 

eliminació dels drets dels ciutadans o ciutadanes. 

  

 

Capítol VI 

Els conflictes d’atribucions 

 

Article 27 

Òrgans competents per a la resolució 

 1. Els conflictes d’atribucions positius o negatius entre els consellers o 

conselleres i entre els òrgans o els organismes o les entitats de diferents 

departaments són resolts pel president o presidenta de la Generalitat. 

 2. Els conflictes positius o negatius entre els òrgans d’un mateix 

departament són resolts per la persona titular de l’òrgan superior jeràrquic, i els 

plantejats entre els òrgans o els organismes o les entitats adscrites al 

departament per la persona titular  d’aquest. 

 

Article 28 

Comissió d’arbitratge administratiu 

 1. Sens perjudici del que estableix l’article 27, els conflictes d’atribucions 

entre els òrgans o els organismes o les entitats adscrites o dependents de 

diferents departaments poden ser resolts mitjançant l’arbitratge administratiu 

d’una comissió nomenada a aquest efecte pel president o presidenta de la 

Generalitat. 

 2. La comissió d’arbitratge ha d’estar formada, almenys, per una persona 

representant de cadascun dels departaments afectats i per un del departament 

de la presidència, que té vot de qualitat. La persona representant del 

departament de la presidència ha de tenir rang igual o superior a la de les 

persones titulars dels òrgans que intervenen en el conflicte. 
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 3. Els acords de les comissions d’arbitratge han de ser adoptat dins el 

termini de dos mesos, comptats de la data de constitució d’aquests. 

 

Capítol VII 

Espais estables de participació ciutadana i associativa 

 

Article 29 

Espais estables de participació ciutadana i associativa 

 1. Els departaments han d’establir els espais estables de participació 

ciutadana i associativa, els quals s’orienten a la deliberació o proposta sobre: 

 a) Una política pública o un conjunt de polítiques públiques estretament 

relacionades entre si. 

 b) Un sector de la població amb característiques socials o personals 

comunes. 

 2. Els espais estables de participació poden estendre el seu àmbit 

d’actuació sobre un departament o sobre més d’un departament. 

 3.  Als efectes d’aquesta llei, no es consideren espais estables de 

participació ciutadana i associativa: 

 a) Els òrgans col·legiats que tenen per missió la concertació social o la 

negociació col·lectiva. 

 b) Els òrgans col·legiats que estan orientats a sectors determinats de 

producció. 

 c) Els òrgans col·legiats compostos per experts que es constitueixen amb la 

única finalitat d’assessorar. 

 d) Els òrgans col·legiats que tenen per missió la coordinació 

interdepartamental o interadministrativa. 

 4. Els espais estables de participació ciutadana i associativa tenen les 

finalitats següents: 

 a) Canalitzar la participació ciutadana. 

 b) Aconseguir deliberacions de qualitat. 

 c) Incloure la diversitat social en les deliberacions. 
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 5. El disseny institucional i el funcionament dels espais estables de 

participació ciutadana i associativa ha de tenir en compte els principis 

següents: 

 a) Coordinació. Els espais estables de participació han de relacionar-se 

entre si, coordinar les seves deliberacions i, si escau, extreure’n conclusions 

conjuntes. 

 b) Integració. Les polítiques públiques tenen caràcter integral i, per tant, s’ha 

de tenir capacitat per deliberar sobre les matèries que els afecten més enllà de 

les competències estrictes del departament o departaments a què estan 

adscrits. 

 c) Descentralització. Els espais estables de participació han d’acostar la 

participació a les persones i als territoris de Catalunya. 

 d) Desconcentració. L’organització i la gestió de la participació ha 

d’aconseguir que el nombre de participants en les deliberacions tingui la 

dimensió adequada. 

 e) Obertura. Cal establir mecanismes que permetin la participació de 

qualsevol entitat o grup de persones. 

 f) Confiança mútua. L’Administració de la Generalitat ha d’actuar d’acord 

amb els principis de bon govern i transparència. 

 6. La creació, les funcions i l’estructura dels espais estables de participació 

ciutadana i associativa es determinen en un decret del Govern quan afecti a 

diversos departaments o en una ordre del titular del departament quan afecti a 

un departament. 

   

 

 

TÍTOL SEGON 

Les entitats de l’Administració de la Generalitat 

 

Capítol I 

Disposicions generals 
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Article 30 

Classificació i adscripció 

 1. Les entitats de l’Administració de la Generalitat es classifiquen de la 

manera següent: 

 a) Les entitats públiques, que adopten alguna de les tipologies següents: 

 1. Entitats públiques sotmeses al dret públic. 

 2. Entitats públiques sotmeses al dret privat. 

 b) Les societats mercantils de la Generalitat. 

 c) Les fundacions del sector públic de l’Administració de la Generalitat. 

 d) Els consorcis amb participació majoritària, directa o indirecta, de 

l’Administració de la Generalitat. 

 2. Les entitats de l’Administració de la Generalitat s’adscriuen a un 

departament mitjançant el qual es relacionen amb el Govern. L’adscripció es 

pot fer mitjançant la persona titular del departament, la secretaria general, 

secretàries sectorials, comissionats o direccions generals. 

 

Article 31 

Principis rectors 

 Sota el principi superior de la descentralització funcional, la creació de les 

entitats de l’Administració de la Generalitat, o la participació d’aquesta en altres 

persones jurídiques ja constituïdes, està subjecta als principis següents: 

 a) Especialitat: la creació, o la participació, i la forma jurídica utilitzada per a 

les entitats ha de respondre a criteris d’oportunitat i d’ajustament a la 

consecució de les finalitats públiques de la Generalitat que es persegueixen, i 

no es pot produir la concurrència de funcions amb altres entitats constituïdes o 

òrgans existents. 

 b) Eficàcia i eficiència: la creació de les entitats, o la participació en elles, ha 

de respondre a l’objectiu d’assolir les finalitats assignades amb el menor cost, 

per a la qual cosa el departament d’adscripció n’ha d’exercir les funcions de 

control.  

 c) Instrumentalitat: les entitats de l’Administració de la Generalitat són 

instruments a través de les quals aquesta exerceix les funcions que té 
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atribuïdes en matèria de prestació de serveis públics, d’activitat de foment o 

d’actuació en el mercat. 

  

Capítol II 

Les entitats públiques de l’Administració de la Generalitat 

 

Secció 1 

Disposicions comunes 

 

Article 32 

Concepte i règim general 

 1. Són entitats públiques de l’Administració de la Generalitat les creades 

sota la dependència o vinculació d’aquesta per a la realització d’activitats 

d’execució o de gestió, tant administratives, de foment o de prestació, com de 

contingut econòmic que corresponen a la competència de la Generalitat. 

 2. Les entitats públiques poden actuar sotmeses al dret públic o sotmeses al 

dret privat amb caràcter general, especialment en les relacions amb terceres 

persones, en els termes establerts en les lleis i en les disposicions de creació. 

 3. Corresponen a les entitats públiques, dins l’àmbit de llurs competències, 

les potestats administratives necessàries per al compliment de llurs finalitats, 

en els termes que disposin els estatuts, excepte la potestat expropiatòria. 

 

Article 33 

Creació 

 1. La creació de les entitats públiques requereix autorització per llei del 

Parlament, i es produeix amb l’aprovació dels estatuts mitjançant decret del 

Govern, a proposta conjunta del departament interessat en la iniciativa i dels 

departaments competents en matèria de finances públiques i d’organització de 

l’administració. 

 2. La llei que autoritza la creació de l’entitat pública ha d’establir-ne l’objecte 

i els fins generals. 
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 3. La iniciativa de creació de les entitats públiques correspon als 

departaments competents o afectats per raó de la matèria, els quals han 

d’elaborar el projecte d’estatuts i la memòria, que s’han d’acompanyar a 

l’avantprojecte de llei d’autorització que sigui presentat al Govern. 

 4. La memòria ha de concretar: 

 a) L’objecte de l’entitat pública que s’ha de crear, justificant-ne la prèvia 

determinació per la llei. 

 b) Els objectius que es persegueixen amb la creació, amb especial menció i 

justificació de la  inexistència d’altre organisme o entitat que els tingui ja 

assignats. 

 c) Les conseqüències organitzatives, econòmiques i financeres derivades 

de la creació. 

 d) La informació sobre el rang orgànic dels òrgans directius, si escau. 

 e) Els recursos humans necessaris, les retribucions del personal i la 

proposta del marc d’actuació en matèria de recursos humans. 

 f) El pla inicial d’actuació de l’entitat pública. 

 g) El caràcter temporal de l’entitat, si escau. 

 

Article 34 

Els estatuts 

 1. Els estatuts de l’entitat pública han de contenir com a mínim els aspectes 

següents: 

 a) La missió i les funcions que ha de desenvolupar i, si escau, les potestats 

administratives i les funcions decisòries que corresponen a les competències 

de l’Administració de la Generalitat que s’atribueixen a l’entitat. 

 b) La determinació de la seu i l’estructura orgànica, amb la concreció dels 

òrgans de govern, els executius i els de control que es creïn i les facultats 

atribuïdes, i també la forma de designació de llurs titulars o membres, el règim 

de funcionament i el desenvolupament de l’activitat, amb indicació dels òrgans 

i, si s’escau, les resolucions o els acords que posen fi a la via administrativa. 

 c) La previsió de les condicions d’idoneïtat per a ocupar l’òrgan executiu de 

l’entitat. 
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 d) Els mitjans personals, materials, econòmics i financers i patrimonials que 

se li adscriuen. 

 e) El caràcter temporal, si escau, de l’’entitat amb l’especificació dels 

objectius als quals se’n vincula la vida o del termini en què se’n fixa la durada. 

 2. Correspon al Govern, mitjançant decret, la modificació dels estatuts de 

les entitats públiques, a proposta del departament d’adscripció i previ l’informe 

dels departaments competents en matèria de finances públiques i 

d’organització de l’administració. 

 

Article 35 

Organització 

 1. Les entitats públiques s’estructuren en els òrgans de govern i els 

executius previstos en aquesta llei i els complementaris que els estatuts 

determinin. 

 2. La presidència i el consell d’administració són els màxims òrgans de 

govern de l’entitat pública. Els estatuts poden preveure altres òrgans de govern 

amb atribucions diferents i en tot cas subordinades a les del consell 

d’administració. 

 3. Els estatuts estableixen la forma de designació, i si escau cessament, de 

la persona que ocupa la presidència de l’entitat pública i del consell 

d’administració, i n’assumeix la màxima representació. En defecte de previsió 

específica als estatuts, en correspon al Govern el nomenament i el cessament.  

 4. Els estatuts estableixen la composició i el règim aplicables a les persones 

membres del consell d’administració, amb compliment en tot cas de les regles 

següents: 

 a) Si l’entitat té assignades unes funcions que, per raó de les competències 

atribuïdes, afecten directament diversos departaments de la Generalitat, els 

estatuts han de garantir la presència almenys d’una persona que els representi. 

 b) Els estatuts de l’entitat pública poden preveure la participació minoritària 

de persones que representin altres administracions públiques o entitats 

representatives d’interessos concurrents, els òrgans competents de les quals 

les designen de conformitat amb la legislació reguladora corresponent. 
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 c) Els estatuts poden preveure la presència de representants del personal 

de l’entitat, que són designats per les organitzacions sindicals més 

representatives, sempre que ho permetin els mitjans personals, l’estructura 

organitzativa, el règim de funcionament i les funcions de l’entitat. 

 d) La secretaria és designada en la forma que determinen els estatuts, entre 

les persones vocals del propi òrgan o entre personal  de l’entitat que 

desenvolupi preferentment funcions jurídiques. En aquest darrer cas, assisteix 

a les sessions amb veu i sense vot. 

 5. Corresponen al consell d’administració de l’entitat pública en tot cas les 

atribucions següents: 

 a) La proposta del contracte programa, o si escau, pla d’actuació. 

 b) L’aprovació de l’avantprojecte dels pressupostos anuals i de qualsevol 

compromís de caràcter pluriennal dins els límits establerts en la normativa de 

finances públiques. 

 c) El control de la gestió dels òrgans de direcció i l’exigència de 

responsabilitat a aquests. 

 d) El seguiment, la supervisió i el control superior de l’actuació de l’entitat. 

 e) L’aprovació de l’informe general anual de l’activitat de l’entitat i dels 

informes extraordinaris que consideri necessaris sobre la gestió, valorant els 

resultats obtinguts. 

 f) L’aprovació dels comptes anuals. 

 g) La concreció dels criteris de selecció del personal al servei de l’entitat, en 

els mateixos termes establerts per a l’Administració de la Generalitat. 

 h) La competència residual per al cas que els estatuts no estableixin una 

matèria de la competència específica d’un altre òrgan. 

 6. El funcionament i règim aplicable al consell d’administració s’ajusta a les 

disposicions de la present llei i, en allò no regulat per aquesta, al règim previst 

per als òrgans col·legiats a la normativa de règim jurídic i procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 

 7. Dins del consell d’administració hi ha una comissió de control que és 

l’òrgan de seguiment i de control de l’entitat i està integrada pels membres del 

consell d’administració que es determini en els estatuts. 
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Correspon a la comissió de control informar al consell d’administració i al 

departament del que depengui l’entitat, a traves, si és el cas, dels òrgans als 

que estigui adscrita, sobre l’execució del contracte programa, sobre les 

condicions de context econòmic i social de l’entitat, sobre les actuacions i 

resultats anuals i sobre els extrems que es determinin als estatuts. També 

tindrà coneixement, al final de cada exercici pressupostari, de l’informe de la 

direcció sobre el grau de compliment dels objectius previstos en el contracte 

programa. 

 

 8. Els estatuts poden preveure un òrgan executiu de l’entitat pública 

anomenat direcció o òrgan equivalent, de caràcter unipersonal o col·legiat 

diferenciat en àrees d’actuació. El Govern, a proposta de la persona titular del 

departament al qual s’adscriu l’entitat i prèviament escoltat el consell 

d’administració d’aquesta, nomena i separa la o les persones titulars de l’òrgan 

executiu. 

 L’òrgan executiu previst al paràgraf anterior és l’òrgan responsable de la 

direcció i gestió ordinària de l’entitat, i exerceix les competències inherents al 

càrrec i les que expressament els estatuts li atribueixin, i també les que li 

delegui el consell d’administració en els termes establerts als estatuts. Pel que 

fa a les entitats públiques sotmeses al dret privat als efectes d’aquesta Llei en 

cap cas pot tenir la consideració d’alt càrrec. 

 9. Pel que fa als òrgans a dirigir per funcionaris de carrera son d’aplicació 

els articles 8.2 i 16. 

   

 

Article 36 

Disposicions sobre el personal 

  

 1. Els conceptes retributius del personal funcionari i estatutari de les entitats 

públiques són els establerts en la legislació de funció pública de l’Administració 

de la Generalitat i les lleis de pressupostos corresponents. 
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 2. Les condicions retributives del personal laboral es determinen en el 

conveni col·lectiu d’aplicació i en el contracte de treball respectiu, i llurs 

quanties es fixen d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 3. 

 3. Les competències en matèria de gestió de recursos humans i de direcció 

superior del personal correspon a la direcció de l’entitat. 

 4. Les entitats públiques estan obligades a aplicar les instruccions sobre els 

recursos humans que estableixi el departament competent en matèria de funció 

pública. 

 

Article 37 

El personal directiu 

 1. El personal directiu de les entitats públiques és el que ocupa els llocs de 

treball determinats amb aquesta condició en els estatuts en atenció a l’especial 

responsabilitat, la competència tècnica i la rellevància de les tasques 

assignades.  

 2. En el desenvolupament de llurs funcions, el personal directiu està 

subjecte a avaluació, d’acord amb els criteris d’eficàcia, eficiència i compliment 

de la legalitat, responsabilitat per la gestió i control dels resultats en relació amb 

els objectius assignats. 

 3. Les retribucions del personal directiu han de figurar en la llei de 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

 4. El personal directiu percep una part de la seva retribució com a incentiu 

de rendiment, mitjançant el complement corresponent que valori l’assoliment 

dels objectius, d’acord amb els criteris i els percentatges establerts pel consell 

d’administració. 

 5. El personal directiu no percep en el moment del cessament cap 

indemnització, llevat de les establertes per disposició de la llei. A aquests 

efectes, no es poden pactar ni subscriure clàusules contractuals que tinguin per 

objecte reconèixer indemnitzacions o compensacions econòmiques, qualsevol 

que sigui la seva naturalesa o quantia. 

 

Article 38 
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Recursos econòmics 

 Les entitats públiques, en els termes establerts a les lleis i als estatuts, es 

poden finançar amb els recursos següents: 

 a) Les transferències amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya. 

 b) Els ingressos propis que percebin com a contraprestació per les activitats 

que puguin realitzar, en virtut de contractes, convenis o disposició legal, per a 

altres entitats públiques o privades o per als particulars. 

 c) L’alienació dels béns i els valors del patrimoni propi. 

 d) El rendiment procedent dels béns i els valors. 

 e) Les aportacions voluntàries, donacions, herències i llegats i altres 

aportacions a títol gratuït d’entitats privades o dels particulars. 

 f) Els ingressos rebuts de persones físiques o jurídiques com a 

conseqüència del patrocini d’activitats o instal·lacions. 

 g) La recaptació de tributs, preus públics i privats i els altres ingressos de 

dret públic o privat que estiguin autoritzats a percebre. 

 h) Les operacions de crèdit o endeutament en qualsevol modalitat, en els 

termes previstos en la legislació de finances públiques. 

 

Article 39 

Control d’eficàcia i eficiència 

 En els termes establerts en els estatuts, d’acord amb el contracte programa, 

les entitats públiques dependents de l’Administració de la Generalitat estan 

sotmesos al control d’eficàcia i eficiència, que exerceix el departament al qual 

estan adscrits, amb la finalitat de comprovar el grau d’acompliment dels 

objectius i l’adequada utilització dels recursos assignats, sens perjudici del 

control que correspon a altres òrgans de l’Administració de la Generalitat o 

altres institucions. 

 

Article 40 

Impugnació i reclamació 
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 1. Els actes administratius dictats pels òrgans de les entitats públiques 

sotmeses al dret públic, i els actes de les entitats públiques sotmeses al dret 

privat dictats en l’exercici de les potestats administratives que tinguin 

atribuïdes, se subjecten al règim de recursos establert a la normativa de règim 

jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 2. Llevat de disposició expressa dels estatuts, els actes administratives 

dictats pels òrgans competents de les entitats públiques no esgoten la via 

administrativa, i són susceptibles de recurs d’alçada davant la persona titular 

del departament al que estan adscrites. En el supòsit que esgotin la via 

administrativa, els actes poden ser objecte del recurs potestatiu de reposició. 

 3. Correspon a la persona titular del departament d’adscripció de l’entitat 

pública la revisió d’ofici dels actes administratius nuls i la declaració de lesivitat 

dels actes administratius anul·lables. 

 4. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil i laboral són resoltes per 

l’òrgan establert a la llei de regulació o als estatuts, i a falta de disposició 

específica davant el president o presidenta o òrgan assimilable. 

 

Article 41 

Extinció i supressió de l’entitat pública 

 1. Correspon al Govern, mitjançant decret, declarar l’extinció de l’entitat 

pública si transcorre el temps de vigència establert als estatuts, s’acompleixen 

els fins o objectius per al quals ha estat creada, de forma que no se’n justifiqui 

la pervivència, o llurs competències són assumides per l’Administració de la 

Generalitat, o per altres entitats d’aquesta o no les executi l’Administració de la 

Generalitat o les seves entitats. 

 2. Correspon al Govern, mitjançant decret, acordar la supressió de l’entitat 

pública. 

 3. El decret d’extinció o de supressió preveu les mesures aplicables al 

personal de l’entitat pública en el marc de la legislació reguladora de cada tipus 

de personal i el règim de liquidació i destinació dels béns i drets de l’entitat de 

conformitat amb les disposicions aplicables en matèria de patrimoni de la 

Generalitat. 
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 4. El decret d’extinció o de supressió de l’entitat pública s’adopta a proposta 

del departament d’adscripció i previs els informes dels departaments 

competents en matèria de finances públiques i d’organització de l’administració. 

 

Secció 2 

Les entitats públiques sotmeses al dret públic 

 

Article 42 

Concepte i règim general 

 1. Són entitats públiques sotmeses al dret públic les entitats públiques de 

l’Administració de la Generalitat a les quals s’encomana, en execució de 

programes específics de l’activitat d’un departament, la realització d’activitats 

de foment, de prestació o de gestió de serveis públics. Aquestes entitats 

públiques no poden desenvolupar la seva activitat incidint de manera 

significativa en el mercat de béns i serveis. 

 2. Aquestes entitats públiques es regeixen en la seva activitat pel dret 

administratiu. 

 3. El règim patrimonial, contractual, pressupostari, de comptabilitat pública i 

de control financer s’estableix en la legislació específica en aquestes matèries. 

 

Article 43 

Règim específic de personal 

 1. El personal al servei de les entitats públiques sotmeses al dret públic està 

constituït per personal funcionari, estatutari o laboral, en els mateixos termes 

que els establerts per a l’Administració de la Generalitat. 

 2. El personal funcionari i estatutari d’aquestes entitats es regeix per la 

normativa reguladora de la funció pública corresponent, amb les especialitats 

establertes en aquesta llei i les que, de conformitat amb aquesta, estableixin els 

estatuts de l’entitat. 

 El personal laboral es regeix per les disposicions del dret laboral. 

 3. La selecció del personal de l’entitat es realitza mitjançant convocatòria 

pública i de conformitat amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, objectivitat, 
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no-discriminació per raó de sexe i igualtat de tracte i oportunitats entre dones i 

homes, i també de l’accés a l’ocupació pública de les persones amb 

discapacitat. 

 4. El personal directiu de l’entitat és nomenat i cessat entre personal 

preferentment funcionari de titulació superior que reuneixi els requisits de 

competència acadèmica, professional, tècnica o científica que en cada cas 

siguin necessaris per al desenvolupament de la funció, conforme al que 

disposen els estatuts, mitjançant un procediment que garanteixi el mèrit, la 

capacitat i la publicitat. 

 Els estatuts de l’entitat poden preveure llocs directius de màxima 

responsabilitat que s’han de cobrir, en règim laboral, mitjançant contractes 

d’alta direcció, i d’acord amb els requisits i principis expressats al paràgraf 

anterior. 

 5. El personal funcionari de l’Administració de la Generalitat, o d’altres 

administracions públiques de Catalunya, pot ser adscrit a l’entitat, en els termes 

i les condicions que estableix la legislació sobre funció pública. 

 

Secció 3 

Les entitats públiques sotmeses al dret privat 

 

Article 44 

Concepte i règim general 

 1. Són entitats públiques sotmeses al dret privat les entitats públiques de 

l’Administració de la Generalitat a les quals s’encomana la realització 

d’activitats de prestació, la gestió de serveis públics o la producció de béns 

susceptibles de contraprestació.  

 2. Excepcionalment, el decret de creació pot encomanar a aquestes entitats 

la realització d’actuacions de foment, sempre que aquestes siguin accessòries 

de les funcions i competències principals. 

 3. Les potestats administratives atribuïdes a les entitats públiques sotmeses 

al dret privat només poden ser exercides pel personal funcionari d’aquestes. 
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 4. Aquestes entitats es regeixen per l’ordenament jurídic privat, 

especialment les relacions amb terceres persones, llevat de les matèries que 

es regulen pel dret administratiu, en concret, la formació de la voluntat dels 

òrgans, l’exercici de les potestats administratives atribuïdes i les que 

expressament determinen els estatuts, sens perjudici de les especialitats 

establertes en aquesta llei i en la normativa aplicable en matèria de personal, 

de contractació, de patrimoni, pressupostària, comptable i de control financer. 

 

Article 45 

Règim específic de personal 

 1. El personal de les entitats públiques sotmeses al dret privat es regeix pel 

dret laboral, amb les especificacions establertes en aquesta llei i les excepcions 

relatives al personal funcionari de l’Administració de la Generalitat, o d’altres 

administracions públiques de Catalunya, que sigui adscrit a l’entitat, el qual es 

regeix per la legislació sobre funció pública. 

 2. La selecció del personal laboral d’aquestes entitats es realitza de 

conformitat amb les regles següents: 

 a) El personal directiu és nomenat i cessat entre persones que reuneixin els 

requisits de competència acadèmica, professional, tècnica o científica que en 

cada cas siguin necessaris per al desenvolupament de la funció, conforme al 

que disposen els estatuts, mitjançant un procediment que garanteixi el mèrit, la 

capacitat i la publicitat. 

 b) La selecció de la resta de personal es realitza mitjançant convocatòria 

pública i de conformitat amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, objectivitat, 

no discriminació per raó de sexe i igualtat de tracte i oportunitats entre dones i 

homes, i també de l’accés a l’ocupació pública de les persones amb 

discapacitat. 

 

Capítol III 

Les societats mercantils de la Generalitat 

 

Article 46 
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Concepte i règim general 

 1. Són societats mercantils de la Generalitat aquelles a les quals 

s’encomana la realització d’activitats pròpies del mercat mitjançant la gestió i 

prestació de serveis públics o la producció de béns i serveis destinats al 

consum individual o col·lectiu, sempre que tinguin caràcter instrumental. En 

particular, no es consideren societats instrumentals aquelles en què la 

participació es deriva exclusivament de l’adquisició d’accions o participacions 

com a conseqüència de l’execució de garanties, o tingui com a objectiu la mera 

participació financera. 

 Als efectes d’aquesta llei, s’entén que existeix participació majoritària de 

l’Administració de la Generalitat quan aquesta, directament o indirectament, hi 

participa en més del cinquanta per cent en el capital de la societat o en disposa 

de la majoria dels drets de vot en els òrgans de govern. Per a la determinació 

d’aquest percentatge s’han de sumar les participacions corresponents a les 

entitats integrades en el sector públic de la Generalitat, en el cas que en el 

capital social hi participin vàries d’aquestes. 

 2. Les societats mercantils de la Generalitat no poden tenir atribuïdes 

facultats que impliquen l’exercici de potestats públiques ni exercir actuacions de 

foment. 

 3. Les societats mercantils de la Generalitat es regeixen per l’ordenament 

jurídic privat, sense perjudici de les especialitats establertes en aquesta llei i en 

la normativa administrativa aplicable en matèria de personal, de contractació,  

de patrimoni, pressupostària, comptable i de control financer. 

 

Article 47 

Creació i modificació 

 1. Correspon al Govern mitjançant acord: 

 a) Aprovar la constitució i els estatuts de les societats mercantils de la 

Generalitat i la incorporació o presa de participacions en el capital de societats 

existents, ja comportin com no comportin la participació majoritària de 

l’Administració de la Generalitat, previs els informes dels departaments 

competents en matèria de finances públiques i d’organització de l’administració. 
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 b) Autoritzar amb caràcter previ els actes o negocis jurídics que suposen 

una modificació rellevant de la societat mercantil de la Generalitat, com ara, la 

transformació, fusió, escissió i dissolució, l’ampliació o reducció de capital i els 

que modifiquen: les funcions, l’objecte o la finalitat; la composició i el 

funcionament dels òrgans de govern; el percentatge de participació inicial, o la 

titularitat d’aquesta, i el règim d’adopció d’acords de dissolució i de destinació 

dels patrimoni; en tots els casos previ els informes dels departaments 

competents en matèria de finances públiques i d’organització de l’administració. 

 2. Correspon al departament interessat en la constitució de la societat 

mercantil de la Generalitat, o en la presa de participació en societats existents: 

 a) Elaborar un informe justificatiu de la necessitat de crear la societat, o de 

participar-hi, amb especial incidència en aquests aspectes:  

 1. La inexistència d’una altra alternativa organitzativa per a la satisfacció de 

l’interès general i en què no ha de disminuir la protecció als béns o als serveis 

públics que la societat ha de gestionar. 

 2. La forma jurídica a adoptar, si es tracta de la creació. 

 3. La titularitat i el control sobre la societat. 

 b) Elaborar una memòria sobre la viabilitat econòmica i financera de la 

societat. 

 3. Correspon al departament d’adscripció: 

 a) Autoritzar les modificacions estatutàries diferents de les assenyalades a 

l’apartat 1.b. 

 b) Elaborar un informe justificatiu de què les modificacions proposades, en 

cas de ser rellevants en els termes descrits a l’apartat 1.b presenten la fórmula 

més adient per assolir els objectius fixats. 

 4. Amb la proposta d’acord, el projecte d’estatuts i la documentació a què fa 

referència l’apartat 2, s’han d’adjuntar un pla inicial d’actuació i una previsió de 

les inversions i el finançament de l’entitat amb el contingut mínim que 

determina la legislació de finances públiques. 

 5.  L’acord de constitució ha de determinar, com mínim, la denominació i 

l’objecte social de la societat, el capital social, la participació de la Generalitat i 
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el departament d’adscripció, i també les altres determinacions establertes en la 

normativa aplicable. 

 6. Dels acords esmentats en l’apartat 1.a i els relatius a la transformació, 

fusió, escissió o dissolució se n’ha de donar compte al Parlament, i s’han de 

publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 7. En tot cas de participació majoritària de l’Administració de la Generalitat, 

s’ha d’elaborar un projecte de contracte programa que abasti el període de 

posada en marxa de la societat basat en el pla inicial d’actuació, i s’ha de 

sotmetre a l’aprovació del Govern en el termini d’un any.  

 

Article 48 

Estatuts 

 1. El projecte d’estatuts de la societat mercantil a constituir, o en el cas 

d’incorporació a una ja constituïda el projecte de modificació estatutària, si 

escau, s’ha d’elevar al Govern juntament amb la proposta d’acord. 

 2. Un cop aprovats pel Govern, els estatuts s’han de publicar en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 3. En els estatuts de les societats mercantils de la Generalitat ha de constar 

expressament que per a les modificacions rellevants a què es refereix l’art. 

47.1.a es requereix l’autorització prèvia del Govern. 

 

Article 49 

Representants en els òrgans de govern i administració 

 1. En les societats mercantils de la Generalitat correspon al Govern, 

mitjançant acord a proposta del departament  al que està adscrita la societat, 

designar, separar i renovar a les persones representants en la Junta General 

que corresponguin, d’acord amb la normativa aplicable, amb el capital social 

aportat per l’Administració de la Generalitat. 

 2. La Junta General de la societat mercantil nomena les persones membres 

del Consell d’Administració, en els termes establerts en els estatuts. 

 3. Les persones representants de l’Administració de la Generalitat en els 

òrgans de govern i administració de les societats mercantils tenen el deure de 
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complir les instruccions que, per a l’exercici adequat dels drets inherents a la 

titularitat de les accions o participacions, consideri oportú donar el departament 

d’adscripció i, en relació a l’aspecte economicofinancer, el departament 

competent en matèria de finances públiques. 

 

Article 50 

Responsabilitat i incompatibilitat de les persones administradores de les 

societats mercantils 

 1. Les persones administradores de les societats mercantils de la 

Generalitat que han rebut instruccions d’aquesta n’han d’actuar de forma 

diligent en l’execució. Si del compliment de les instruccions esmentades se’n 

deriven conseqüències lesives, les i els administradors queden exonerats de la 

responsabilitat prevista en l’article 133 del Reial decret legislatiu 1564/1989, de 

22 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de societat anònimes. 

 2. Les persones administradores no resten afectades per la prohibició 

establerta en el segon incís de l’article 124 del Reial decret legislatiu 

1564/1989, de 22 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 

societat anònimes i en el segon incís de l’article 58.3 de la Llei 2/1995, de 23 de 

març, de societats de responsabilitat limitada. 

 

Article 51 

Societats vinculades a la Generalitat 

 Són societats vinculades a la Generalitat les que no tenen la consideració 

de societats mercantils de la Generalitat i, en particular, les que són gestores 

de serveis públics de què és titular la Generalitat o les que hi han subscrit 

convenis, i en les quals l’Administració de la Generalitat té la facultat de 

designar tots o una part dels òrgans de direcció o hi participa directament o 

indirectament, com a mínim, en un 5% del capital social. 

 

Article 52 

Societats mercantils amb capital íntegrament públic 
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 1. L’Administració de la Generalitat, directament o per mitjà d’entitats 

públiques, pot constituir societats mercantils, o participar en altres de 

constituïdes, el capital social de les quals sigui en la seva totalitat de titularitat 

pública per a la realització de les activitats, els treballs i els serveis determinats 

en els estatuts. 

 2. Als efectes del que preveu la legislació de contractes del sector públic, 

les societats a què es refereix aquest article, i les filials participades 

íntegrament per aquestes, poden tenir la consideració de mitjans propis 

instrumentals i serveis tècnics de l’Administració de la Generalitat i de les seves 

entitats, si tenen el caràcter de poders adjudicadors, i reuneixen els requisits 

previstos a la normativa de contractes. 

 

 3. Aquestes societats, o llurs filials participades íntegrament, estan 

obligades a realitzar, amb caràcter exclusiu, els treballs que els encomanin els 

poders adjudicadors dels quals són mitjà propi i servei tècnic, en els termes 

establerts en els estatuts. Aquests encàrrecs tenen naturalesa instrumental i no 

contractual i, a tots els efectes tenen caràcter intern, dependent i subordinat. 

 4. Aquestes societats, o llurs filials participades íntegrament, no poden 

participar en els procediments per a l’adjudicació de contractes convocats pels 

poders adjudicadors dels quals són mitjà propi. No obstant, si no hi concorre 

cap licitador, se li pot encarregar a les societats i llurs filials l’execució de 

l’activitat objecte de la licitació pública. 

 5. L’import dels treballs realitzats per aquestes societats, o llurs filials 

participades íntegrament, s’ha de determinar aplicant a les unitats executades 

les tarifes corresponents, que es calculen de forma que representin els costos 

reals de realització. L’aplicació de les tarifes a les unitats produïdes serveix de 

justificant de la inversió o dels serveis realitzats. 

 L’elaboració i aprovació de les tarifes es realitza per les administracions 

públiques de les quals aquestes societats i llurs filials participades íntegrament 

són mitjà propi instrumental, de conformitat amb el procediment que un decret 

del Govern estableixi . 
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 6. En les societats a què es refereix l’apartat 1, les participacions en el 

capital social només es poden alienar exclusivament en favor d’altres 

administracions públiques o de les entitats públiques que en depenen. 

 7. Les societats a què es refereix aquest article, i les filials participades 

íntegrament per aquestes, no tenen la consideració de societats mercantils de 

la Generalitat si no compleixen els requisits establerts a l’article 46. 

 

Capítol IV 

Les fundacions del sector públic de l’Administració de la Generalitat 

 

Article 53 

Concepte i règim general 

 1. Són fundacions del sector públic de l’Administració de la Generalitat les 

fundacions que, d'acord amb el que estableix la legislació civil catalana 

respecte de les fundacions públiques, siguin participades per l’Administració de 

la Generalitat o per les entitats que en depenen. 

 

2. S’entén que una fundació del sector públic està participada per 

l’Administració de la Generalitat o per les entitats que en depenen quan 

compleix alguna de les condicions següents: 

a) Que s’hagin constituït amb una aportació majoritària de l’Administració de la 

Generalitat o de les entitats que en depenen, tant si l’aportació es fa de manera 

directa com indirecta.  

b) Que més del 50% de llur patrimoni fundacional estigui format, amb caràcter 

permanent, per béns o drets aportats o cedits per l’Administració o les entitats a 

què fa referència la lletra a. 

c) Que més de la meitat de les persones membres de l’òrgan de govern siguin 

nomenades per l’Administració o les entitats a què fa referència la lletra a. 

 

3. En les fundacions del sector públic de l’Administració de la Generalitat, el 

conjunt de les persones membres de l’òrgan de govern nomenades per 
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l’Administració de la Generalitat o les entitats que en depenen ha de disposar-

ne de la majoria de drets de vot. 

 

4. Correspon a les fundacions del sector públic de l’Administració de la 

Generalitat el desenvolupament d’activitats de foment o complementàries 

d’activitats públiques, relacionades en tot cas amb l’àmbit competencial del 

departament o l’entitat del sector públic fundadora. 

 

5. Les fundacions del sector públic de l’Administració de la Generalitat no 

poden disposar de facultats que impliquen l’exercici de l’autoritat pública ni 

tampoc gestionar serveis públics. 

 

6. Les fundacions del sector públic de l’Administració de la Generalitat es 

regeixen per l’ordenament jurídic privat, sense perjudici de les especialitats 

establertes en aquesta llei i en la normativa administrativa aplicable en matèria 

de personal, de contractació, de patrimoni, pressupostària, comptable i de 

control financer. 

 

Article 54 

Constitució,  estatuts i altres contingències 

 1. Correspon al Govern mitjançant acord: 

 a) Aprovar la constitució i els estatuts de les fundacions del sector públic de 

l’Administració de la Generalitat i la incorporació o adhesió a una fundació 

existent, previ l’informe dels departaments competents en matèria de finances 

públiques, d’organització de l’administració i de fundacions. 

 b) Autoritzar amb caràcter previ els actes o negocis jurídics que suposen 

una modificació rellevant de la fundació, com ara, la transformació, fusió, 

escissió i dissolució de les fundacions del sector públic de l’Administració de la 

Generalitat, els que impliquen l’increment de la dotació o del patrimoni 

fundacional i els que modifiquen: les funcions, l’objecte o la finalitat; la 

composició i el funcionament dels òrgans de govern o el règim d’adopció 

d’acords de dissolució i de destinació dels patrimoni, en tots els casos previ 
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l’informe dels departaments competents en matèria de finances públiques, 

d’organització de l’administració i de fundacions. 

 2. Correspon al departament interessat en la constitució de la fundació del 

sector públic de l’Administració de la Generalitat, o en la participació en 

fundacions existents: 

 a) Elaborar un informe justificatiu de la necessitat de crear la fundació, o de 

participar-hi, amb especial incidència en aquests aspectes:  

 1. La inexistència d’una altra alternativa organitzativa per a la satisfacció de 

l’interès general i en què no ha de disminuir la protecció als béns públics 

vinculats a la fundació. 

 2. La forma jurídica a adoptar, si es tracta de la creació. 

 3. La titularitat i el control sobre la fundació. 

 b) Elaborar una memòria sobre la viabilitat econòmica i financera de la 

fundació. 

 3. Correspon al departament d’adscripció: 

 a) Autoritzar les modificacions estatutàries diferents de les assenyalades a 

l’apartat 1.b. 

 b) Elaborar un informe justificatiu de què les modificacions proposades, en 

cas de ser rellevants en els termes descrits a l’apartat 1.b, presenten la fórmula 

més adient per assolir els objectius fixats. 

 4. Amb la proposta d’acord, el projecte d’estatuts i la documentació a què fa 

referència l’apartat 2, s’han d’adjuntar un pla inicial d’actuació i una previsió de 

les inversions i el finançament de l’entitat amb el contingut mínim que 

determina la legislació de finances públiques. 

 5. L’acord de constitució ha de determinar, com a mínim, la denominació de 

l’entitat, que ha de contenir el mot fundació; la finalitat d’interès general que es 

pretén assolir, la dotació inicial o l’increment de dotació, la participació de la 

Generalitat, el departament d’adscripció i la designació de les persones que en 

nom de la Generalitat han d’atorgar la carta fundacional i les que han de 

constituir el patronat inicial, i també les altres determinacions establertes en la 

normativa aplicable. 



v1.0 // 9-10-2009 

 49 

 6. Els acords esmentats als apartats 1.a i els relatius a la transformació, 

fusió, escissió o dissolució s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya. 

 7. En cas de constituir una fundació del sector públic de l’Administració de la 

Generalitat, o de participar-hi, s’ha d’elaborar un projecte de contracte 

programa que abasti el període de posada en marxa de la fundació basat en el 

pla inicial d’actuació, i s’ha de sotmetre a l’aprovació del Govern en el termini 

d’un any.  

 

Article 55 

Estatuts 

 1. El projecte d’estatuts de la fundació del sector públic de l’Administració de 

la Generalitat a constituir o, en el cas d’incorporació a una ja constituïda, el 

projecte de modificació estatutària, si escau, s’ha d’elevar al Govern juntament 

amb la proposta d’acord. 

 2. En les fundacions del sector públic de l’Administració de la Generalitat els 

estatuts han de contenir els aspectes contemplats en la Llei 4/2008, del 24 

d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 

jurídiques, i les facultats que es reserva el Govern. 

 En particular, en els estatuts ha de constar que el Govern es reserva les 

facultats d’autoritzar mitjançant acord previ els actes o negocis jurídics 

esmentats a l’article 54.1.b. 

 3. En les fundacions del sector públic de l’Administració de la Generalitat, 

els estatuts han de preveure que, en cas de dissolució, s’ha de destinar a 

aquesta, en la seva condició d’institució pública sense ànim de lucre, com a 

mínim, la part del patrimoni resultant de la liquidació proporcional a les 

transferències, donacions i aportacions realitzades per l’Administració de la 

Generalitat o les seves entitats respecte del total de les rebudes per la 

fundació, per tal de destinar-la a activitats o finalitats anàlogues. 

 També s’ha d’incloure en els estatuts que, en el supòsit que com a 

conseqüència de la dissolució de la fundació es faci una cessió global de tots 

els actius i els passius, prèvia la autorització que s’escaigui, la cessió s’ha de 
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destinar a l’Administració de la Generalitat, en la seva condició d’institució 

pública sense ànim de lucre, per tal de destinar-la a activitats o finalitats 

anàlogues. 

 

Article 56 

Representació en l’òrgan de govern 

 1. En les fundacions del sector públic de l’Administració de la Generalitat 

correspon al Govern designar, separar i renovar a les persones representants 

de l’Administració de la Generalitat en el patronat de la fundació, a proposta del 

departament al qual està adscrita, a excepció que ho siguin per raó del càrrec,  

sempre que el Govern hagi autoritzat la participació en l’entitat. 

 2. Les persones representants de l’Administració de la Generalitat en el 

patronat tenen el deure de complir les instruccions que, per a l’acompliment de 

la finalitat fundacional s’estableixin pel departament d’adscripció. 

 

Capítol V 

Els consorcis de l’Administració de la Generalitat 

 

Article 57 

Concepte i règim general 

 1. L’Administració de la Generalitat, directament o per mitjà de llurs entitats 

públiques, pot constituir consorcis amb altres administracions públiques, 

entitats públiques dependents d’aquestes o amb entitats privades sense ànim 

de lucre, que tinguin finalitats d’interès públic concurrents, o participar-hi en els 

consorcis ja existents, per a la prestació de serveis o realització d’activitats en 

règim de cooperació, sempre que aquesta no es pugui portar a terme 

mitjançant els convenis o altres instruments de cooperació. 

 2. Les societats mercantils de la Generalitat no poden constituir consorcis o 

participar-hi en els existents. 

 3. El consorci és una entitat pública de caràcter associatiu, i té personalitat 

jurídica pròpia i capacitat per a crear i gestionar serveis i activitats per al 
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compliment de finalitats d’interès públic o d’utilitat social en els termes previstos 

a la normativa de qualsevol de les administracions o entitats consorciades. 

 4. Són consorcis del sector públic de l’Administració de la Generalitat els 

consorcis amb participació majoritària de l’Administració de la Generalitat. 

  Als efectes d’aquesta llei, s’entén que existeix participació majoritària de 

l’Administració de la Generalitat quan aquesta, directament o indirectament per 

mitjà d’una entitat pública, hi participa en més del cinquanta per cent en el 

finançament del consorci o en disposa de la majoria dels drets de vot en els 

òrgans de govern. 

 5. En el cas de participació superior al cinquanta per cent en el finançament 

del consorci, el conjunt de les persones membres de l’òrgan de govern 

nomenades per l’Administració de la Generalitat o les entitats que en depenen 

ha de disposar-ne de la majoria de drets de vot. 

 6. Els consorcis del sector públic de l’Administració de la Generalitat es 

regeixen per les disposicions d’aquest capítol i, en el marc d’aquest, pels seus 

estatuts i els reglaments que els desenvolupin, i, supletòriament, per les 

disposicions d’aquesta llei contingudes al capítol II relatiu a les entitats 

públiques de l’Administració de la Generalitat, així com la normativa sectorial 

que els sigui d’aplicació. 

  7. Els acords i les resolucions del òrgans del consorci del sector públic de 

l’Administració de la Generalitat poden ser impugnats en via administrativa i 

jurisdiccional de conformitat amb les normes aplicables a les entitats públiques 

de la Generalitat. 

 

Article 58 

Creació 

 1. Correspon al Govern mitjançant acord: 

 a) Aprovar la constitució i els estatuts dels consorcis en que hi participa 

l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i la incorporació o 

adhesió en consorcis existents, previs els informes dels departaments 

competents en matèria de finances públiques i d’organització de l’administració. 
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 b) Autoritzar la separació de l’Administració de la Generalitat o de les 

entitats públiques d’aquesta de qualsevol consorci, a proposta del departament 

amb el qual es relaciona el consorci i previs els informes dels departaments 

competents en matèria de finances públiques i d’organització de l’administració. 

 c) Ratificar les modificacions dels estatuts i en general els actes o negocis 

jurídics que suposen una modificació rellevant del consorci, com ara, la 

transformació i dissolució, i els que modifiquen: les funcions, l’objecte o la 

finalitat; la composició i el funcionament dels òrgans de govern; el percentatge 

de participació inicial, o la titularitat d’aquesta; i el règim d’adopció d’acords de 

dissolució i de destinació del patrimoni; en tots els casos previs els informes 

dels departaments competents en matèria de finances públiques i 

d’organització de l’administració. 

 2. Correspon al departament interessat en la constitució del consorci del 

sector públic de l’Administració de la Generalitat, o en la participació en 

consorcis existents: 

 a) Elaborar un informe justificatiu de la necessitat de crear el consorci, o de 

participar-hi, amb especial incidència en aquests aspectes:  

 1. La inexistència d’una altra alternativa organitzativa per a la satisfacció de 

l’interès general i en què no ha de disminuir la protecció als béns o als serveis 

públics que ha de gestionar el consorci. 

 2. La forma jurídica a adoptar, si es tracta de la creació. 

 3. La titularitat i el control sobre el consorci. 

 b) Elaborar una memòria sobre la viabilitat econòmica i financera del 

consorci. 

 3. Correspon al departament d’adscripció: 

 a) Autoritzar les modificacions estatutàries diferents de les assenyalades a 

l’apartat 1.b. 

 b) Elaborar un informe justificatiu sobre la procedència de la separació o de 

què les modificacions proposades, en cas de ser rellevants en els termes 

descrits a l’apartat 1.b, presenten la fórmula més adient per assolir els objectius 

fixats. 
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 4. Amb la proposta d’acord, el projecte d’estatuts i la documentació a què fa 

referència l’apartat 2, s’han d’adjuntar un pla inicial d’actuació i una previsió de 

les inversions i el finançament de l’entitat amb el contingut mínim que 

determina la legislació de finances públiques. 

 5. L’acord de constitució ha de determinar, almenys, la denominació, 

l’objecte o la finalitat de l’entitat, el fons patrimonial o la participació de la 

Generalitat i el departament amb el qual es relaciona.  

 6. Els acords esmentats en l’apartat 1.a i els relatius a la separació, 

transformació i dissolució s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya. 

 7. En tot cas de participació majoritària de l’Administració de la Generalitat o 

de les entitats públiques d’aquesta en un consorci, s’ha d’elaborar un projecte 

de contracte programa, que abasti el període de posada en marxa de l’entitat 

basat en el pla inicial d’actuació, i s’ha de sotmetre a l’aprovació del Govern en 

el termini d’un any. 

 

Article 59 

Estatuts 

 1. El projecte d’estatuts del consorci a constituir o, en el cas d’incorporació a 

una ja constituït, el projecte de modificació estatutària, si escau, s’ha d’elevar al 

Govern per a la seva aprovació. 

 2. Els estatuts dels consorcis del sector públic de l’Administració de la 

Generalitat han de tenir, com a mínim, el contingut següent: 

 a) Les entitats públiques i privades, si escau, que l’integren o que s’hi 

incorporen. 

 b) La denominació i el domicili. 

 c) L’objecte, la finalitat o les funcions. 

 d) L’estructura orgànica, amb la concreció dels òrgans de govern, de gestió i 

de control que es creïn i de les facultats d’aquests, i també la forma de 

designació dels representants, el funcionament i el desenvolupament de 

l’activitat. 
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 e) Els mitjans personals, materials i econòmics i financers que s’adscriuen 

al consorci, i els recursos econòmics d’aquest. 

 f) El règim pressupostari i comptable d’acord amb la legislació de finances 

públiques. 

 g) El procediment de modificació dels estatuts i la separació dels membres, i 

també les previsions sobre la dissolució i la liquidació. 

 e) El caràcter temporal del consorci, si escau. 

 

Article 60 

Òrgans 

 1. Els òrgans del consorci són els que estableixen els estatuts. 

 2. L’òrgan decisori superior ha d’estar integrat per representants de totes les 

entitats consorciades. 

 3. La representació de les entitats consorciades en els òrgans decisoris ha 

de mantenir la proporció que fixin els estatuts. 

 En els consorcis del sector públic de l’Administració de la Generalitat  s’ha 

de garantir que els estatuts n’estableixen la majoria dels drets de vot en els 

òrgans de govern. 

 

Article 61 

Modificació dels estatuts 

 La modificació dels estatuts del consorci, amb l’acord previ de l’òrgan 

superior de govern, ha de ser ratificada per les entitats consorciades i acordada 

amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació. 

 

Article 62 

Separació de membres del consorci 

 Qualsevol entitat consorciada pot separar-se del consorci sempre que 

formuli el pre-avís en el termini que assenyalin els estatuts i que estigui al 

corrent en el compliment de les obligacions i compromisos anteriors i garantir el 

compliment dels que hi ha pendents. 
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Article 63 

Dissolució i liquidació 

 1. El consorci es pot dissoldre, entre altres causes que figurin en els 

estatuts, pel compliment de la finalitat, la finalització del temps de vigència 

previst, el mutu acord de les entitats consorciades, la impossibilitat de 

continuar-ne el funcionament o de complir amb l’objecte, la separació d’algun 

dels membres si amb això el consorci esdevé inoperant, i la transformació del 

consorci en una altre ens. 

 2. L’acord de dissolució l’ha d’adoptar l’òrgan superior de govern del 

consorci, per la majoria que estableixin els estatuts, i ha de ser ratificat pels 

òrgans competents de les entitats consorciades. 

 L’acord ha de determinar la forma en què s’ha de procedir a la liquidació 

dels béns del consorci i la reversió de les i instal·lacions existents a les 

administracions consorciades. 

 

Capítol VI 

Les relacions entre l’Administració de la Generalitat i les seves entitats 

 

Article 64 

Principis rectors 

 Els principis que inspiren el règim de relacions entre l’Administració de la 

Generalitat i les entitats instrumentals d’aquesta són els següents: 

  a) Autonomia de gestió: en el marc de la direcció estratègica del Govern i 

l’Administració de la Generalitat, les entitats d’aquesta gaudeixen d’autonomia 

de gestió en el compliment dels objectius establerts. 

  b) Lleialtat institucional: les entitats de l’Administració de la Generalitat 

resten obligades a mantenir un comportament lleial envers l’Administració de la 

Generalitat, i també entre elles s’han de guardar lleialtat mútua i prestar-se la 

cooperació necessària. 

  c) Responsabilitat: Els titulars dels òrgans d’administració i gestió de les 

entitats de l’Administració de la Generalitat, en els termes previstos en les lleis, 
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en són responsables de l’actuació front l’Administració de la Generalitat, sens 

perjudici llur responsabilitat envers tercers. 

 

Article 65 

Funcions de l’Administració de la Generalitat 

 Correspon a l’Administració de la Generalitat, en relació amb les entitats 

d’aquesta: 

 a) La superior direcció, mitjançant la fixació de les polítiques específiques i 

els objectius a assolir i l’assignació dels recursos públics, en els termes 

establerts a les lleis. 

 b) L’elaboració dels projectes normatius que ha d’aprovar el Govern o els 

que aquest ha de sotmetre al Parlament. 

 c) L’establiment dels mecanismes de control i la facultat de donar 

instruccions expresses. 

 d) El disseny dels procediments per tal d’avaluar els resultats de les entitats 

que integren el sector públic i valorar-ne les relacions amb l’Administració de la 

Generalitat. 

 e) El disseny dels sistemes d’informació corporatius del sector públic de la 

Generalitat.  

 

Article 66 

Obligacions registrals i informatives 

 Les entitats de l’Administració de la Generalitat estan obligades a: 

 a) Inscriure’s en el Registre del Sector Públic de la Generalitat, en els termes 

previstos en un reglament. 

 b) Atendre la resta d’obligacions de caire informatiu que estableixi el 

departament d’adscripció, sens perjudici de les altres obligacions establertes a 

la normativa. 

 

Article 67 

Representació 
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 1. Les persones representants de l’Administració de la Generalitat en una 

entitat instrumental que ho són per raó del càrrec públic que ocupen cessen 

automàticament i amb efectes immediats quan perden aquesta condició i són 

substituïdes per les persones que passen a ocupar-lo. 

 2. El departament competent en matèria de finances públiques, mitjançant 

l’òrgan responsable del patrimoni de la Generalitat, exerceix el dret de vot en 

les juntes generals de les societats en què la Generalitat participa directament, i 

pot delegar l’assistència i el vot. 

 3. Els departaments han d’impartir a les persones representants de 

l’Administració de la Generalitat en els òrgans de govern de les entitats del seu 

sector públic i de les entitats en què participa de forma minoritària les 

instruccions que considerin oportunes per a l’adequat exercici dels drets 

inherents a la seva participació, d’acord amb els criteris que fixi el Govern i 

sens perjudici de les competències del departament competent en matèria de 

finances públiques, i amb respecte a la llei i als estatuts que regulen les 

finalitats i formes d’actuació de l’entitat corresponent. 

 4. Les persones representants de l’Administració de la Generalitat, o de les 

entitats que en depenen, que formen part dels òrgans de govern de les entitats 

en què hi participen, han de sol·licitar l’autorització del Govern per a votar 

favorablement qualsevol acord pel qual es modifiqui el règim jurídic de l’entitat 

participada o el percentatge de participació, o s’aprovi la constitució de noves 

entitats o la presa de participació en entitats existents, la venda de les 

participacions o la dissolució de les societats. 

 

Article 68 

Els instruments de les relacions 

 1. Les relacions entre l’Administració de la Generalitat i les entitats 

d’aquesta s’instrumenten a través de contractes programa o de plans 

d’actuació, de plans econòmics i financers per encàrrecs, d’encàrrecs de gestió 

i dels altres mitjans establerts per les lleis. 

 2. Els departaments poden signar convenis o acords d’actuació amb les 

entitats de l’Administració de la Generalitat amb la finalitat de millorar el 
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compliment de les funcions que els corresponen respecte de la prestació dels 

serveis públics, l’activitat de foment o l’actuació en el mercat. 

 En les mateixes circumstàncies del paràgraf anterior, les entitats de 

l’Administració de la Generalitat poden subscriure entre si convenis o acords 

d’actuació, amb l’autorització prèvia del departament d’adscripció respectiu. 

 Aquests convenis o acords d’actuació es regeixen per les normes pròpies i 

per les clàusules reguladores i, a falta d’aquestes, de forma analògica per les 

disposicions contingudes al títol XXX de la Llei XXX de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 3. Sense perjudici d’altre contingut del contracte programa que pugui ser 

objecte de regulació a altres disposicions normatives, aquest ha de regular les 

relacions entre el departament i la direcció o òrgan equivalent de les entitats 

dependents, ha de tenir una durada plurianual i ha de contenir, almenys, els 

aspectes següents: 

a) L’orientació estratègica, els objectius i els criteris d’actuació de l’entitat. 

b) La relació de serveis i activitats que ha de prestar.  

c) Els resultats a obtenir. 

d) Els requisits i les condicions en què s’han de prestar els serveis i les 

activitats. 

e) Els recursos personals, materials i pressupostaris disponibles. 

f) El marc de responsabilitat de l’entitat i de les persones que hi ocupen la 

direcció o òrgan equivalent i els òrgans directius. 

g) Els efectes retributius derivats del grau de compliment dels objectius 

establerts, en el marc de la política retributiva general i d’acord amb la 

normativa vigent. 

h) Els instruments de seguiment i de control de resultats de l’entitat, inclosos 

els indicadors necessaris per a verificar-ne el compliment i els sistemes 

d’informació que permetin el control de la gestió. 

i) Qualsevol altre punt que sigui necessari per al compliment de les finalitats 

de l’entitat 
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La proposta de contracte programa s’ha de subscriure entre el titular de la 

direcció o òrgan equivalent de l’entitat i el consell d’administració. Sense 

perjudici de que siguin necessàries altres aprovacions, l’aprovació del contracte 

programa correspon, de manera conjunta, al departament dels que depengui 

l’agència i als departaments competents en matèria de finances i d’organització 

de l’Administració. 

 4.  L’activitat anual de l’entitat es desplega d’acord amb un pla anual 

d’actuació, en el marc del que estableixi el contracte programa. El Pla anual 

d’actuació s’ajustarà al cicle pressupostari. 

 El pla anual d’actuació ha d’incloure els criteris de medició del compliment dels 

objectius anuals i del grau d’eficiència en la gestió, en el marc del que 

s’estableixi en el contracte programa i és aprovat pel consell d’administració a 

proposta de la direcció o òrgan equivalent de l’entitat. 

 

TÍTOL TERCER 

 

Prestació de serveis públics per operadors privats 

 

Article 69 

Prestació de serveis públics per operadors privats 

Els òrgans de l’Administració de la Generalitat competents per a la provisió de 

serveis públics, i obligats a garantir la seva prestació, poden encomanar la seva 

prestació a operadors privats, d’acord amb les modalitats de contractació 

previstes en la normativa aplicable. 

 

Article 70 

Actuacions preparatòries del contracte de gestió d’un servei públic 

Junt amb els documents generals previstos en les actuacions preparatòries del 

contracte de gestió d’un servei públic, d’acord amb el que disposi la normativa 

vigent en matèria de contractes de les administracions públiques, cal afegir-hi 

una memòria en la que s’especifiqui: 

a) Motivació de la privatització. 
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b) Identificació de la funció o servei a privatitzar. 

c) Justificació de la conveniència de privatitzar, assenyalant els avantatges 

i els riscos. 

d) Característiques de l’organització de la producció del servei públic. 

e) Disseny de la privatització i definició de les condicions específiques del 

contracte. 

f) Sistema de control de la privatització previst. 

g) Sistema d’avaluació de la privatització previst. 

 

Article 71 

Control de l’activitat de prestació del servei públic 

1. L’activitat de prestació del servei públic per un operador privat ha de ser 

objecte de control periòdic que s’haurà d’establir en el contracte de gestió 

del servei públic. En tot cas, haurà d’incloure: 

a) Les variables a controlar. 

b) Els indicadors per conèixer l’estat de les variables. 

c) Els resultats que han d’assolir d’acord amb els indicadors. 

d) La forma de control. 

e) L’òrgan o òrgans responsables del control. 

f) La periodicitat del control. 

2. El règim d’incompatibilitats per a les persones que realitzen l’activitat de 

control es determina per la normativa d’incompatibilitats que li sigui aplicable. 

 

Article 72 

Avaluació de la privatització 

1. L’activitat de prestació del servei públic per un operador privat ha de ser 

objecte d’avaluació periòdica que s’haurà d’establir en el contracte de gestió del 

servei públic. En tot cas, haurà d’incloure: 

a) Les variables objecte d’avaluació. 

b) Els indicadors per conèixer l’estat de les variables. 

c) Els valors de referència amb els que s’hauran de comparar els 

indicadors. 
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d) La forma d’avaluació. 

e) La periodicitat de l’avaluació. 

2. L’activitat d’avaluació pot ser feta per persones externes a l’Administració de 

la Generalitat, els quals han de ser independents de l’operador que presta el 

servei públic o pel departament competent en la provisió del servei. El règim 

d’incompatibilitats del personal avaluador es determina per la normativa 

d’incompatibilitats que li sigui aplicable. 

 

TÍTOL QUART 

Valors i instruments per a la gestió de les organitzacions públiques 

 

Capítol  I 

Ètica i valors públics 

 

Article 73 

Ètica i valors públics 

 1. L’Administració de la Generalitat, com a organització, i les seves entitats, 

així com el personal al seu servei, han d’actuar d’acord amb els principis i els 

valors ètics recollits a les normes i els reconeguts per la ciutadania i per 

l’Administració com a propis del servei públic. 

 De manera preferent cal preservar la prevalença del servei públic i de 

l’interès general, la dignitat dels empleats públics i dels ciutadans, la 

transparència en l’actuació, d’acord amb les normes, i la confiança de la 

ciutadania en l’Administració. 

 2. El Govern ha d’aprovar un codi de bones pràctiques del servei públic que 

expliciti, en cada moment, els valors que inspiren l’actuació administrativa i el 

comportament dels agents de l’Administració de la Generalitat i de les seves 

entitats. 

 3. Els principis, valors i estàndards de comportament es poden especificar 

per àmbits professionals, atenent-ne a les característiques particulars. 

 4. L’Administració de la Generalitat ha de vetllar perquè les empreses i els 

organismes amb qui estableix relacions contractuals o de serveis respectin i 
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compleixin uns principis ètics que siguin compatibles amb els valors i principis 

establerts a l’apartat 1. 

 5. El Govern ha d’aprovar un protocol de relacions ètiques per aplicar-les a 

les relacions previstes a l’apartat 4. 

 

Capítol II 

Planificació, auditories operatives i avaluació de polítiques públiques  

 

Article 74 

Planificació estratègica i planificació operativa 

 1. L’activitat del Govern i dels departaments de l'Administració de la 

Generalitat ha d’ésser objecte de planificació estratègica i operativa. 

 Correspon al Govern, mitjançant acord, aprovar els plans estratègics i els 

operatius. 

 2. Els òrgans de govern de les entitats de l’Administració de la Generalitat 

han d’aprovar plans estratègics i plans operatius coherents amb la planificació 

departamental. 

 

Article 75 

Contingut i control de gestió dels plans 

 1. El contingut dels plans estratègics es operatius es fixa d’acord amb els 

criteris que es determinin por decret del Govern a proposta del departament 

competent en matèria d’organització de l’Administració.  

 2. El control de gestió dels plans estratègics i els operatius s’ha de realitzar 

mitjançant quadres de comandament o instruments equivalents. 

 

 

Article 76 

Auditories operatives 

 1. L’actuació de l’Administració de la Generalitat i de les seves entitats és  

sotmesa periòdicament a auditories operatives  per  avaluar-ne  els  nivells  

d’eficàcia, eficiència, qualitat en la prestació dels serveis, transparència i 
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accessibilitat, en  relació  amb  les previsions del Govern i dels departaments, i 

amb la finalitat d’identificar oportunitats de millora. 

 2. El Govern determina, mitjançant decret, la tipologia, l’abast, la 

temporalitat i els altres extrems de les auditories operatives de forma que es 

desenvolupin amb complementarietat amb les auditories financeres i 

comptables previstes en la legislació sobre finances públiques. 

 3. La funció auditora ha de respectar els principis d’independència, 

confidencialitat, objectivitat, integritat i competència. 

 4. El personal adscrit a l’òrgan auditat i el personal del departament o 

l’entitat afectada per l’auditoria han de col·laborar amb l’òrgan auditor en la 

seva tasca i li han de proporcionar la informació que requereixi, d’acord amb el 

decret previst a l’apartat 2. 

 

Article 77 

Avaluació de les polítiques públiques 

 1. El Govern ha de promoure l’avaluació de les polítiques públiques i dels 

seus resultats per mitjà de mètodes objectius i homologables amb l’objectiu 

d’obtenir-ne un judici valoratiu de les realitzacions, els impactes i els efectes. 

 2. Els òrgans de l’Administració de la Generalitat i de les seves entitats han 

de tenir en compte els resultats de l’avaluació de les polítiques públiques per a 

la correcció, la revisió o el perfeccionament d’aquestes. 

 3. El Govern ha de determinar per decret la metodologia, els mitjans i els 

altres extrems que en configuren l’avaluació de les polítiques públiques.  

 

Article 78 

Transparència de la informació 

 Els resultats de l’avaluació de les polítiques públiques es fan públics 

mitjançant la disponibilitat en l’espai web corporatiu de l’Administració de la 

Generalitat. 

 

Capítol III 

Qualitat dels serveis  
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Article 79 

Promoció de la qualitat en la gestió 

 1. El Govern ha de promoure l’adopció d’estratègies de qualitat en la gestió 

en els departaments i en les entitats de l’Administració de la Generalitat, amb 

l’objectiu d’introduir millores en la prestació dels serveis i consolidar una cultura 

d’orientació a la ciutadania de millora contínua i d’innovació. 

 2. En l’àmbit de les entitats de l’Administració de la Generalitat, correspon 

als òrgans de govern respectius concretar les estratègies dins el marc aprovat 

pel Govern. 

 

Article 80 

Cartes de serveis 

 1. L’ús de les cartes de serveis en els departaments i en les entitats de 

l’Administració de la Generalitat, i també en els operadors privats que presten 

serveis públics, aquests dos últims d’acord amb els seus òrgans de govern, 

s’ha de generalitzar com a instrument de millora de la qualitat. 

 2. Amb la finalitat expressada a l’apartat 1, les cartes de serveis han de 

servir per analitzar les expectatives de les persones usuàries, fixar els 

compromisos de servei, revisar els processos de gestió, avaluar  la gestió i la 

satisfacció dels serveis prestats i prendre decisions de millora. 

 3. Els terminis per a la generalització de les cartes, els àmbits d’aplicació, la 

tipologia, el contingut, el procediment d’elaboració i aprovació i altres 

característiques per a una millor especificació de les cartes de serveis es 

determina per reglament. 

 

Article 81 

Anàlisi de les expectatives i avaluació de la satisfacció dels serveis  

 1. Els departaments i les entitats de l’Administració de la Generalitat, i 

també els operadors privats que presten serveis públics, aquests dos últims 

d’acord amb els seus òrgans de govern, poden dur a terme estudis sobre les 

expectatives de la ciutadania, les empreses i les organitzacions en relació amb 
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la prestació d’un determinat servei amb la finalitat d’ajustar-ne la prestació dels 

serveis a les expectatives. 

 2. També poden dur a terme estudis de satisfacció, amb la finalitat de 

conèixer les percepcions de les persones usuàries efectives del servei.  

 3. L’elaboració d’una carta de serveis comporta necessàriament dur a terme 

actuacions encaminades a identificar  les expectatives de la ciutadania, les 

empreses i les organitzacions en relació amb la prestació del servei i a avaluar 

periòdicament la satisfacció de les persones usuàries del servei. 

 

Article 82 

Queixes i suggeriments 

 1. El sistema de queixes i suggeriments és un instrument a disposició dels 

ciutadans i les ciutadanes mitjançant el qual poden comunicar a l’Administració 

de la Generalitat la seva insatisfacció en relació amb el servei rebut i formular-

ne propostes de millora. 

 2. Mitjançant el tractament de les queixes i els suggeriments rebuts, 

l’Administració de la Generalitat obté una informació sobre la satisfacció de les 

persones usuàries que ha de servir per introduir millores en la gestió de la 

qualitat dels serveis públics. 

 3. El sistema de queixes i suggeriments ha de ser d’aplicació als 

departaments i a les entitats de l’Administració de la Generalitat, i també als 

operadors privats que presten serveis públics, aquests dos últims d’acord amb 

els seus òrgans de govern. 

 4. La regulació de les queixes i els suggeriments es fa per un reglament 

aprovat pel Govern. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 

Primera 

Comissió Jurídica Assessora 

La Comissió Jurídica Assessora es regeix per la seva legislació específica. 

 

Segona 

Creació d’òrgans 

 La creació, modificació o supressió de les secretaries sectorials, de les 

direccions generals, de les delegacions territorials, dels òrgans i les figures 

organitzatives previstes als articles 16 I 17 d’aquesta Llei i dels òrgans 

assimilats orgànicament als anteriors, i també dels òrgans col·legiats, ha de ser 

informada prèviament pels departaments competents en matèria de finances 

públiques i d’organització de l’administració. 

 

Tercera 

Règim jurídic de determinats organismes i entitats públiques 

 1. El Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut i l’Institut Català 

d’Assistència i Serveis Socials es regeixen per la legislació específica, i 

apliquen aquesta llei de forma supletòria. 

 2. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el Consell de Treball, 

Econòmic i Social de Catalunya i l’Autoritat Catalana de la Competència es 

regeixen per la legislació específica i de forma supletòria per aquesta llei. 

 El Govern  i l’Administració de la Generalitat exerceixen respecte d’aquests 

organismes i entitats les facultats que la normativa respectiva els assigna, si 

escau, amb estricte respecte als àmbits d’autonomia corresponent. 

 2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, l’Agència Catalana de Protecció 

de Dades i l’Oficina Antifrau de Catalunya es regeixen per la legislació 

específica. 

 

Quarta 
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Transformació de les entitats autònomes de caràcter administratiu, les 

entitats autònomes de caràcter comercial, industrial o financer i les 

entitats de dret públic que han d’ajustar la seva activitat a l’ordenament 

jurídic privat en entitats públiques de l’Administració de la Generalitat 

 1. S’autoritza al Govern perquè en el termini de XXX anys des de l’entrada 

en vigor d’aquesta llei transformi, mitjançant decret, les actuals entitats 

autònomes de caràcter administratiu, entitats autònomes de caràcter comercial 

o financer i les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat els 

objectius i les finalitats de les quals s’ajustin a la naturalesa  i règim de les 

entitats públiques sotmeses al dret públic o les entitats públiques sotmeses al 

dret privat en els termes previstos en aquesta llei. 

 El decret de transformació s’aprova a proposta del departament d’adscripció 

de l’entitat i dels departaments competents en matèria de finances públiques i 

d’organització de l’administració. 

 2. S’exceptuen del que disposa l’apartat 1 les entitats que per llei disposen 

d’una especial autonomia o independència funcional respecte de 

l’Administració de la Generalitat i, en particular, les següents:  el Servei Català 

de la Salut, l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Assistència i Serveis 

Socials, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el Consell de Treball, 

Econòmic i Social de Catalunya i l’Autoritat Catalana de la Competència. 

 3. Les entitats actuals que no es transformin en algun dels tipus d’entitats 

públiques regulats per aquesta llei mantenen la regulació actual. 

 

Cinquena 

Assimilació de les entitats públiques de l’Administració de la Generalitat 

 1. Als efectes del que disposen altres lleis, les entitats públiques sotmeses 

al dret públic, regulades en el capítol II del títol 2 d’aquesta llei, s’assimilen als 

organismes autònoms. 

 2. Als mateixos efectes expressats a l’apartat 1, les entitats públiques 

sotmeses al dret privat, regulades en el capítol II del títol 2 d’aquesta llei, 

s’assimilen a les entitats públiques empresarials. 
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Sisena 
Exercici d’accions 

  1. En l’àmbit de les entitats de l’Administració de la Generalitat, l’exercici 

d’accions davant els òrgans judicials i d’altres que compleixen funcions 

jurisdiccionals s’efectua en els termes establerts a la legislació reguladora dels 

serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat. 

  2. En virtut del principi d’instrumentalitat, les entitats de l’Administració de la 

Generalitat no poden interposar qualsevol acció o excepció, de caràcter 

administratiu o judicial, contra actes o resolucions procedents dels òrgans de 

l’Administració de la Generalitat pels quals realitzen activitats encarregades o 

contractuals. 

  3. Correspon al Govern autoritzar amb caràcter previ la interposició, per part 

de les entitats de l’Administració de la Generalitat, de qualsevol acció o 

excepció, de caràcter administratiu o judicial, contra actes o resolucions 

procedents dels òrgans de qualsevol altra administració pública. 

 

Setena 

Consorcis legals del règim especial de Barcelona 

  Els consorcis legals previstos a la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la 

Carta municipal de Barcelona, es regeixen per la seva legislació específica i 

apliquen aquesta llei amb caràcter supletori de conformitat amb el que disposen 

llurs estatuts. 

 

Vuitena 

Incorporació de la perspectiva de gènere 

  En la designació dels i de les representants en els òrgans de govern de les 

entitats de l’Administració de la Generalitat s’ha d’incorporar la perspectiva de 

gènere per tal de garantir la promoció de la presència paritària entre els homes 

i les dones. 

 

Novena 

Contractació 
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 1. En els contractes privats de les entitats de l’Administració de la 

Generalitat, els òrgans de contractació han d’incloure les clàusules més 

convenients a l’interès públic. 

 2. Als efectes del que disposa la legislació sobre contractes del sector 

públic, els organismes i les entitats dependents o vinculades a l’Administració 

de la Generalitat o les entitats d’aquesta poden tenir la condició de mitjà propi 

instrumental i servei tècnic dels poders adjudicadors si reuneixen els requisits 

legalment establerts. 

 

Desena 

Remissió d’informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat 

 En el termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor del 

desplegament reglamentari corresponent, les entitats afectades per aquesta llei 

han de trametre al Registre del Sector Públic de la Generalitat, adscrit al 

departament competent en matèria de finances públiques, la informació que es 

determini per a la formació del registre.  

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 

Primera 

Disposicions reglamentàries aplicables 

 Mentre no s’aprovi el desplegament reglamentari d’aquesta llei, són 

d’aplicació les disposicions reglamentàries vigents en tot allò que no s’hi oposi, 

no la contradigui ni hi resultin incompatibles. 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 

 Es deroguen les disposicions següents: 

 1. Els articles 1 a 5, 7, 8, 11 a 15, 18, 20 a 26, 37 i 38, 43 i 45 a 60, de la 

Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
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 2. Les altres normes d’igual o inferior rang que s’oposen o contradiuen les 

disposicions d’aquesta llei. 

 

 

DISPOSICIONS FINALS 

 

Primera 

Títol competencial 

 Aquesta llei es dicta a l’empara dels articles 71, 150 i 216 de l’Estatut 

d’Autonomia. 

 

Segona 

Desplegament de la llei 

 S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions reglamentàries 

necessàries per a aplicar i desplegar aquesta llei. 

 


