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«A proposta del conseller d’Educació s’aprova l’Avant-
projecte de llei d’educació de Catalunya i s’autoritza 
l’esmentat conseller perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, el vint-i-nou de juliol de dos mil 
vuit.

Barcelona, 29 de juliol de 2008

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei d’educació de catalunya

exPosició de motius

La societat catalana aspira a proporcionar la millor 
educació possible a les noves generacions i, més enllà, 
a continuar donant oportunitats educatives a tothom du-
rant tota la seva vida. Aquesta aspiració es correspon 
amb la voluntat col·lectiva de fer de Catalunya una país 
pròsper, benestant i cohesionat, on totes i cadascuna de 
les persones que hi viuen puguin portar a terme lliure-
ment els seus projectes vitals.

L’educació és la porta obligada a la realització personal 
i al progrés col·lectiu; és la palanca que fa possible la 
superació dels condicionants personals, socials, econò-
mics i culturals de partida; és la clau de les oportunitats 
per superar les desigualtats i per desvetllar i aprofitar 
tots els talents de la societat.

Per això el dret a l’educació és un dret fonamental pro-
clamat i protegit per les normes fonamentals i garantit 
pels poders públics.

Una de les més altes funcions dels poders públics demo-
cràtics és, doncs, garantir de manera efectiva el dret a 
l’educació per a tothom, removent els obstacles de tota 
mena que el poguessin menystenir.

La Generalitat de Catalunya, en virtut d’allò previst en 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, assumeix aquesta 
responsabilitat. La promulgació de la Llei d’educació de 
Catalunya vol ser la màxima expressió del seu compro-
mís de possibilitar l’exercici efectiu del dret a l’educació 
de tots els cata lans. De manera expressa, la Llei s’ins-
pira i vol donar compliment al mandat estatutari sobre 
drets i deures en l’àmbit de l’educació que emfatitza el 
dret a una educació de qualitat a què accedir en condi-
cions d’igualtat.

Aquesta garantia es concreta en la regulació i en l’ofer-
ta del Servei d’Educació de Catalunya. Es tracta d’una 
regulació pròpia i singular, feta d’acord amb les com-
petències del nostre au togovern, amb voluntat de tenir 
un sistema educatiu concorde amb la societat catalana, 
receptor del millor bagatge de la nostra llarga tradició 
educativa i orientat a satisfer una voluntat col·lectiva 
de superació. I es tracta també d’una regulació amb 
voluntat de durada i, per tant, flexible i per meable als 
canvis, així com tributària d’un ampli acord polític i 
social. En aquest sentit, el futur de la Llei d’educació 
de Catalunya està lligat a la implicació de la comunitat 
educativa i de la societat catalana en l’acompliment de 
les seves finalitats.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	de	creació	de	l’Oficina	
Antifrau	de	Catalunya
Tram. 200-00023/08

Termini de presentació d’esmenes subse-
güents al Dictamen del Consell Consultiu

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 19.09.2008, a les 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.09.2008.

Projecte	de	llei	de	la	Presidència	de	la	
Generalitat	i	del	Govern
Tram. 200-00032/08

Termini de presentació d’esmenes subse-
güents al Dictamen del Consell Consultiu

Termini: 7 dies hàbils.

Finiment del termini: 19.09.2008, a les 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.09.2008.

Projecte	de	llei	d’educació
Tram. 200-00043/08

Text presentat
Reg. 31659 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.09.2008

a la mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya,

certifico: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
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Amb aquesta finalitat, la Llei, d’acord amb les com-
petències compartides vinculades a la regulació i ga-
ranties de l’exercici del dret a l’educació, assumeix i 
desenvolupa els preceptes estatutaris i esdevé la norma 
bàsica dels posteriors desenvolupaments reglamentaris 
a Catalunya.

La Llei reflecteix, doncs, l’opció per una ordenació prò-
pia de l’educació en l’exercici de les compe tències que 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Gene-
ralitat, en el context del model constitucional sobre els 
poders públics en aquest àmbit. Ho fa amb la voluntat 
de donar l’abast més ampli possible a les determinacions 
estatutàries, tenint en compte l’ordenació de les compe-
tències establertes pel bloc de la constitucionalitat, i en 
l’exercici d’aquestes competències.

Així, la Llei d’educació desenvolupa també el règim lin-
güístic derivat de l’Estatut d’Autonomia, que en l’apartat 
1 de l’article 143 estableix que correspon a la Gene-
ralitat la competència exclusiva en matèria de llengua 
pròpia; per tant, podrà determinar el règim lingüístic 
del sistema educatiu amb la finalitat de garantir la nor-
malització lingüística del català. Així com, en l’apartat 
2 de l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia, que regula el 
sistema educatiu a Catalunya, garanteix a tota la pobla-
ció escolar, sigui quina sigui la seva llengua habitual en 
iniciar l’ensenyament, el compliment del deure i l’exer-
cici del dret de conèixer amb suficiència oral i escrita 
el català i el castellà.

La Llei, d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 2 de 
l’article 44 de l’Estatut d’Autonomia, recull que en aca-
bar l’ensenyament obligatori l’alumnat ha de tenir un 
coneixement profund d’una tercera llengua.

Així, la Llei d’educació recull amb la màxima precisió 
possible els drets, les llibertats i les obligacions que cor-
responen a tots els membres de la comunitat educativa: 
alumnes, pares i mares, professors i altres professionals 
educatius, l’Administració educativa i la local, i també 
els titulars dels centres privats. En definir aquests drets i 
aquestes obligacions dels subjectes del sistema educatiu, 
la Llei estableix els límits que separen uns drets d’uns 
altres, els criteris i els principis que hi intervenen i les 
garanties necessàries per aplicar-los correctament.

La Llei també desenvolupa l’organització de l’ensenya-
ment i el desplegament curricular en totes les etapes 
i modalitats educatives: l’educació infantil, l’educació 
primària, l’educació secundària obligatòria, el batxille-
rat, la formació professional, els ensenyaments d’idio-
mes, artístics i esportius i l’educació de les persones 
adultes.

D’altra banda, es desenvolupen les competències exclu-
sives en matèria d’educació atribuïdes a la Generalitat 
de Catalunya en l’article 131.2 de l’Estatut d’Autonomia: 
la regulació dels òrgans de participació i consulta dels 
sectors afectats en la programació de l’ensenyament; el 
primer cicle de l’educació infantil; la creació, el desen-
volupament organitzatiu i el règim dels centres públics; 
la inspecció, l’avaluació interna del sistema educatiu, 
la innovació, la recerca i l’experimentació educatives i 
també la garantia de la qualitat del sistema educatiu; el 
règim de foment de l’estudi, de beques i d’ajuts amb fons 

Les aspiracions educatives de la societat catalana han 
anat evolucionant en el temps i les expec tatives per al 
futur immediat no són les mateixes que les planteja-
des quan es va reiniciar el camí de la democràcia i de 
l’autonomia. Si fa trenta anys s’aspirava a una escola-
rització bàsica per a tothom, avui –amb aquell objectiu 
aconseguit– s’apunta a fites més exigents, centrades en 
la qua litat educativa i en la superació de les desigualtats 
socials encara vigents en el sistema educatiu. La soci-
etat reclama fer possibles al mateix temps els objectius 
d’equitat i d’excel·lència de la nostra educació. Les raons 
d’aquesta exigència renovada les trobem en els àmbits 
educatiu, social, econòmic i cultural.

Raons educatives fonamentades en la necessitat de mi-
llorar el rendiment escolar en l’educació bàsica i obli-
gatòria i d’estimular la continuïtat dels estudiants en 
l’etapa d’educació postobligatòria.

Raons socials basades en l’obligació de corregir les pos-
sibles desigualtats d’origen social a l’interior del sistema 
educatiu i d’abordar amb garanties d’èxit la integració 
escolar dels alumnes procedents de la immigració.

Raons econòmiques motivades pel requeriment d’una 
major qualificació educativa i professional de la ciuta-
dania per poder millorar la competitivitat de la nostra 
economia i possibilitar el canvi del nostre model eco-
nòmic.

Raons culturals i cíviques impulsades per la voluntat de 
conformar una ciutadania catalana identificada amb una 
cultura comuna, en la qual la llengua catalana esdevin-
gui un factor bàsic d’inte gració social.

Bona part d’aquestes raons són a l’origen del Pacte Na-
cional per a l’Educació, signat l’any 2006, que ha estat 
l’expressió més acabada fins ara de la consciència social 
i professional de la necessitat de millorar el nostre siste-
ma educatiu des d’un diagnòstic àmpliament compartit. 
Per això, constitueix un referent ineludible de la Llei 
d’educació, que neix amb la voluntat de donar resposta 
als requeriments i als compromisos continguts en aquell 
gran acord social.

El propòsit de la Llei d’educació és facilitar el marc ins-
titucional estable i adequat per a una millora sistemàtica 
de la qualitat del nostre sistema educatiu. No pretén 
canviar novament l’ordenació educativa i el currículum, 
sinó possibilitar que l’acció educativa es desenvolupi en 
un marc que estimuli la innovació i consolidi les bones 
pràctiques.

La Llei no busca tant el tractament exhaustiu dels 
continguts de l’educació, sinó com fer possible que la 
pràctica educativa respongui millor a la diversitat dels 
nostres alumnes, de manera que la nostra institució es-
colar pugui adoptar en tot moment mesures concretes 
per satisfer les situacions diverses que presenta una so-
cietat complexa i canviant com la del segle xxi.

Per fer-ho, la Llei desenvolupa les competències exclu-
sives i compartides que en matèria educa tiva confereix 
l’Estatut d’Autonomia a la Generalitat de Catalunya per 
tal de singularitzar el nostre sistema educatiu, millorar-
ne la qualitat i dotar-lo de prou estabilitat per assolir els 
seus objectius.
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dels processos i verificaran l’adequació als objectius 
perseguits.

La Llei orgànica d’educació defineix el servei públic 
d’educació com un servei essencial de la comunitat que 
pot ser prestat pels poders públics i la iniciativa social 
com a garantia dels drets fonamentals dels ciutadans.

En l’Estatut d’Autonomia de Catalunya s’estableix el 
model d’interès públic com a garantia del dret de totes 
les persones a una educació de qualitat i al seu accés en 
condicions d’igualtat.

En el marc del model educatiu d’interès públic aquesta 
Llei defineix el Servei d’Educació de Catalunya que 
deriva dels acords del Pacte Nacional per a l’Educació 
quan es refereix amb explícita equivalència als concep-
tes de servei públic i servei d’interès públic.

Sobre aquestes premisses, la Llei d’educació proposa un 
cos legal coherent, complet i amb visió de futur que:

– Defineix els principis generals que inspiren el siste-
ma educatiu i la seva organització per donar satisfacció 
al dret a l’educació, mitjançant la cooperació entre els 
diversos agents de la comu nitat educativa.

– Consolida un projecte educatiu de país que garanteix 
el dret a l’educació de tota la ciutadania i que, prenent 
com a fonament la igualtat, l’equitat i la justícia social, 
li ofereix una educació gratuïta i de qualitat.

– Determina com els centres educatius ofereixen un 
servei educatiu de qualitat i fixa les bases del Servei 
d’Educació de Catalunya i les garanties derivades del 
principi d’autorització administrativa.

– Fixa els principis generals de la regulació del règim 
lingüístic en l’àmbit de l’ensenyament.

– Regula el desenvolupament de l’exercici democràtic 
i responsable de l’autonomia dels centres educatius pú-
blics i el marc normatiu que n’empari l’exercici par-
ticipatiu i responsable, així com els mecanismes de 
seguiment dels processos, d’avaluació dels resultats i 
d’informació i transparència, que els faci millorar en 
excel·lència i igualtat.

– Facilita pautes i referents per a l’organització de l’acció 
educativa i els continguts dels ensenya ments i assegura 
que, en el marc de l’autonomia dels centres, els projectes 
educatius n’ordenin la gestió, la direcció, l’organització 
pedagògica i els continguts dels ensenyaments.

– Caracteritza la professió docent, estableix la funció 
pública docent a Catalunya, adaptada a les necessitats 
dels centres, i també dissenya la carrera docent.

– Assegura un sistema d’avaluació com a garantia d’ajust 
del sistema als principis i les finalitats i com a instru-
ment imprescindible per desenvolupar l’autonomia dels 
centres i les bases del Servei d’Educació de Catalunya, 
tot implantant la cultura de l’avaluació en el conjunt del 
sistema educatiu, que permeti un coneixement més bo 
del seu funcionament i dels resultats.

– Estableix una base jurídica administrativa de les com-
petències i l’organització territorial de l’Administració 
educativa, posant les bases de la cooperació estable en-
tre l’Administració local i l’Administració educativa, tot 

propis; la formació permanent i el perfeccionament del 
personal docent i dels altres professionals d’atenció edu-
cativa i l’aprovació de directrius d’actuació en matèria 
de recursos hu mans; els serveis educatius i les activitats 
extraescolars complementàries amb relació als centres 
educatius públics i als centres educatius privats sostin-
guts amb fons públics; els aspectes organitzatius dels 
ensenyaments en règim no presencial adreçats a l’alum-
nat d’edat superior a la d’escola rització obligatòria.

De la mateixa forma, la Llei regula explícitament les 
qüestions relatives al dret individual i de les famílies a 
l’educació, les obligacions correlatives dels poders pú-
blics en matèria de programació del sistema educatiu, 
el dret a la creació i direcció de centres, les previsions 
de finançament del sistema i l’ordenació de les etapes 
educatives.

Entre els objectius prioritaris de la Llei destaca el fet 
que els centres que presten el Servei d’Educació de Ca-
talunya adeqüin la seva acció educativa per atendre la 
diversitat, les necessitats educatives específiques, pro-
moguin la inclusió de l’alumnat i s’adaptin millor al seu 
entorn socioeconòmic.

Per assolir aquest objectiu, la Llei dota d’autonomia els 
centres educatius. Aquesta mesura, entre altres que es 
puguin adoptar, té el propòsit de flexibilitzar el sistema 
i possibilitar la creació de xarxes d’escoles unides per 
projectes comuns i compromeses en la millora sistemà-
tica de l’edu cació en un territori concret. Implica també 
l’acceptació de la diversitat de centres i el rebuig de la 
uniformitat com a valor del sistema educatiu.

Els canvis accelerats de la societat actual, els contex-
tos d’una major diversitat i complexitat, la necessitat 
de respondre a noves demandes que s’expliciten amb 
rapidesa i els nous requeriments socials, reclamen una 
escola que doni respostes singulars i flexibles, amb uns 
professionals que actuïn autònomament, en equip, en el 
marc d’una escola plenament arrelada en la comunitat. 
Tot aquest nou plantejament requereix, tal com recull la 
Llei, l’adequació de l’activitat educativa per atendre la 
diversitat de l’alumnat i l’assoliment d’una major igual-
tat d’oportunitats.

Els elements que caracteritzen el nostre sistema educatiu 
necessiten, per tant, una profunda reforma estructural 
que li permeti assumir un paper de lideratge actiu per 
donar resposta a les demandes de la societat actual. En 
aquesta direcció, la Llei proporciona també un marc on 
puguin aparèixer solucions diverses als requeriments 
plurals plantejats per la demanda educativa.

La flexibilitat ha de permetre recollir tota la tradició 
educativa de Catalunya i la seva riquesa peda gògica i 
d’oferta educativa, a la qual no s’ha de renunciar, ans 
al contrari: la Llei ordena el sistema educatiu amb el 
propòsit d’estimular-ne la creativitat i la llibertat.

L’Administració de la Generalitat té la responsabilitat 
de garantir el respecte als drets i principis educatius i 
l’acompliment dels objectius proposats. La Llei fixa les 
pautes bàsiques que hauran de complir tots els agents 
del sistema educatiu i determina els sistemes d’avalu-
ació i d’inspecció, els quals, més enllà de l’anàlisi del 
compliment de la norma, informaran dels resultats i 
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b) D’ordre específic

1. La formació integral de les capacitats intel·lectuals, 
físiques, emocionals i socials dels alumnes, que perme-
tin el ple desenvolupament de la seva personalitat amb 
un ensenyament de base científica, que serà laic en els 
termes previstos a l’Estatut d’Autonomia.

2. La vinculació entre pensament, emoció i acció que 
condueixi a la maduresa i satisfacció perso nal i contri-
bueixi a l’aprenentatge.

3. La capacitació cultural, científica i tècnica que per-
meti a l’alumnat una plena incorporació a la societat i 
al món del treball.

4. L’habilitació per a l’aprenentatge permanent.

5. L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració 
del rigor, l’honestedat i la constància en el treball.

6. La capacitació per a l’exercici de la ciutadania.

7. L’aplicació general de criteris i pràctiques d’avalu-
ació.

8. El respecte al dret de pares i mares perquè els fills 
rebin la formació religiosa i moral que estigui d’acord 
amb les seves conviccions.

c) D’ordre organitzatiu

1. El funcionament integrat i descentralitzat del siste-
ma.

2. La flexibilitat del sistema per adequar-se a les neces-
sitats canviants de la societat.

3. L’autonomia del centre.

4. La participació de la comunitat educativa.

5. La promoció del reconeixement social i professional 
del professorat.

6. El compromís de les famílies en el procés educatiu i 
l’estímul i el suport per fer-lo possible.

7. La planificació de les necessitats educatives territo-
rialment i socialment equilibrada que em marca tots els 
centres sostinguts amb fons públics.

8. En els centres de titularitat pública l’ensenyament 
és laic.

9. La coresponsabilització dels ajuntaments amb l’acos-
tament de les decisions al territori i als ciutadans.

10. La col·laboració i cooperació entre administracions 
públiques, en el respecte de les competències i del prin-
cipi de suficiència de recursos dels ens locals.

títol i. dret a l’educació i sistema educatiu

article 3. educació integral

1. L’alumnat té dret a rebre una educació integral ori-
entada al ple desenvolupament de la seva personalitat, 
en els aspectes físics, intel·lectuals, emocionals, socials 
i culturals.

tenint en compte el principi de subsidiarietat. D’aquesta 
manera, dibuixa els trets principals de l’organització 
territorial del sistema educatiu.

– Concreta els drets i els deures de les famílies en el 
procés educatiu, amb el reconeixement del paper fona-
mental de les famílies i en potencia la participació en 
la vida escolar.

Aquests elements prefiguren els grans blocs normatius 
que estructuren els diversos títols de la Llei.

títol Preliminar. objecte i PrinciPis

article 1. objecte

1. Aquesta Llei té per objecte regular el sistema educatiu 
de Catalunya.

2. Queda exclòs de l’àmbit d’aquesta Llei el sistema 
universitari de Catalunya, que es regeix per la seva nor-
mativa específica.

article 2. PrinciPis

El sistema educatiu de Catalunya, en el marc dels valors 
establerts en la Constitució i en l’Estatut d’Autonomia, 
s’inspira en els principis següents:

a) D’ordre general

1. La transmissió i l’establiment dels valors propis d’una 
societat democràtica, de llibertat perso nal, responsabi-
litat, solidaritat, respecte i igualtat.

2. El respecte als drets i deures que es deriven de la 
Constitució, l’Estatut d’Autonomia i la legis lació vi-
gent.

3. L’equitat per garantir la igualtat d’oportunitats i la in-
tegració de tots els col·lectius, basada en la coresponsa-
bilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.

4. La llibertat d’ensenyament.

5. El pluralisme.

6. La cohesió social i l’educació inclusiva com a base 
d’una escola per a tothom.

7. La qualitat que permeti garantir l’equitat en l’assoli-
ment de les competències bàsiques i la con secució de 
l’excel·lència.

8. El conreu de la cultura pròpia i el respecte a la con-
vivència.

9. El respecte i el coneixement del propi cos.

10. El foment de la pau i els drets humans.

11. El respecte i la preservació del medi, així com el 
seu gaudi.

12. La coeducació i el foment de la igualtat real i efec-
tiva entre dones i homes.

13. L’afavoriment de l’educació més enllà de l’horari 
lectiu.

14. L’impuls de l’educació al llarg de la vida.
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6. El Departament pot atorgar, a més, ajuts per a la rea-
lització d’activitats educatives fora de l’horari lectiu.

article 7. dret i deure de convivència

1. Tots els membres d’una comunitat educativa tenen 
el dret a una bona convivència i el deure de facilitar-la 
amb la seva actitud i conducta en tot moment i en tots 
els àmbits de l’activitat del seu centre.

2. Les regles de convivència als centres educatius s’han 
de basar genèricament en els principis democràtics i 
específicament en els principis i normes que deriven 
d’aquesta Llei.

3. Correspon a la direcció del centre, en l’exercici de 
l’autoritat que té conferida, el control de l’aplicació de 
les normes de convivència. En aquesta funció hi ha de 
participar la resta de membres de la comunitat educati-
va. La direcció del centre ha de garantir la informació 
suficient i crear les condicions necessàries per poder fer 
efectiva aquesta participació.

4. Els centres han d’establir mesures de promoció de la 
convivència. En particular han de preveure mecanismes 
de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes 
i fórmules de compromís amb les famílies per tal de 
cooperar de manera efectiva en l’orientació, l’estímul 
i, quan calgui, l’esmena de l’actitud i la conducta de 
l’alumnat en el centre educatiu.

article 8. definició, àmbit i maPa del sistema edu·
catiu

1. El sistema educatiu comprèn els ensenyaments re-
gulats en el títol V, els centres que els imparteixen i els 
serveis educatius, qualssevol que siguin els destinataris 
de l’ensenyament, la titularitat del centre i el seu sistema 
de finançament.

2. El mapa escolar reflecteix el sistema educatiu i l’acti-
vitat educativa no universitària, amb la informació ac-
tualitzada regularment. El mapa escolar defineix una 
oferta suficient que garanteix l’exercici efectiu del dret 
a l’educa ció.

3. El Govern ha de regular les característiques del mapa 
i el seu procediment d’elaboració i revisió.

títol ii. règim lingüístic del sistema educatiu ca·
talà

article 9. el règim lingüístic

1. El règim lingüístic del sistema educatiu es regeix pels 
principis establerts en el present títol i per les normes 
per al seu desenvolupament reglamentari aprovades pel 
Govern de la Generalitat.

2. D’acord amb l’article 51, és el Govern qui determi-
na el currículum de l’ensenyament de les llengües, que 
comprèn els objectius, els continguts, els criteris d’ava-
luació i la regulació del marc horari.

2. L’educació integral de la personalitat, fruit de la vin-
culació entre pensament, emoció i acció, exigeix una 
contribució activa i pràctica de la comunitat educativa, 
en un context de lliure desenvolupament individual, de 
respecte mutu i de diàleg sobre els valors bàsics i plurals 
de la democràcia.

article 4. l’accés al sistema educatiu

1. Tothom té dret a accedir en condicions d’igualtat al 
sistema educatiu. També té dret a l’elecció de centre en 
el marc de l’oferta educativa.

2. El Govern de la Generalitat garanteix l’exercici efec-
tiu del dret de tota la ciutadania a l’educació mitjançant 
una programació general de l’ensenyament i la creació 
de centres. Per tal de garantir el dret de les persones a 
accedir a l’educació en condicions d’igualtat, el Govern 
regula un únic procedi ment d’accés als centres sostin-
guts amb fons públics.

article 5. els ensenyaments obligatoris

1. Són ensenyaments obligatoris l’educació bàsi ca, que 
inclou l’educació primària i l’educació secundària obli-
gatòria.

2. El segon cicle d’educació infantil i els ensenyaments 
obligatoris són gratuïts.

article 6. beques i ajuts

1. El sistema públic de beques per a l’estudi té com a ob-
jectiu la compensació de les desigualtats econòmiques 
i socials i, en els nivells d’ensenyament no obligatoris, 
la incentivació de l’estu di.

2. Tots els alumnes tenen dret a accedir, en condicions 
d’igualtat, al sistema públic de beques per a l’estudi en 
funció dels seus recursos econòmics, les seves aptituds 
i preferències, mitjançant sistemes basats en criteris de 
publicitat i concurrència.

3. Les administracions públiques han d’adoptar mesures 
per facilitar, en condicions d’equitat, l’accés als serveis 
escolars de menjador i transport. Aquests ajuts poden 
cobrir totalment o parcialment la despesa necessària. 
En el marc de les zones educatives, i especialment per 
a l’alumnat de municipis petits, les Administracions pú-
bliques promouran també mesures que facilitin l’accés 
d’aquest alumnat a les activitats complementàries i ex-
traescolars i, si escau, als ensenyaments postobligatoris 
de batxillerat i de formació professional.

4. El departament competent en matèria educativa, 
en endavant Departament, ha d’adoptar les mesures 
necessàries per introduir progressivament un sistema 
d’ajuts general, en les seves diverses mo dalitats, per als 
llibres de text en l’ensenyament obligatori per a l’alum-
nat dels centres que presten el Servei d’Educació de 
Catalunya.

5. En estudis postobligatoris, el Departament ha d’ofe-
rir ajuts amb l’objectiu de promoure la con tinuïtat dels 
estudis i compensar el cost d’oportunitat. I també per 
permetre la compatibilitat d’educació i treball.
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article 13. del coneixement d’una tercera llengua

1. Els currículums aprovats pel Govern han d’incloure 
l’ensenyament, com a mínim, d’una tercera llengua per 
al seu ús tècnic i social.

2. El projecte lingüístic ha de determinar, d’acord amb 
les prescripcions del Departament, quina llengua es-
trangera s’imparteix com a primera llengua estrangera 
i quina o quines, com a segona.

3. Prèvia autorització del Departament, el projecte lin-
güístic podrà determinar els criteris per impartir contin-
guts en alguna de les anteriors llengües estrangeres.

article 14. comPetència lingüística del Professorat, 
els Professionals d’atenció educativa i el Personal 
d’administració i serveis

1. El professorat de tots els centres educatius ha de tenir 
la titulació requerida i ha d’acreditar, en la forma que es 
determini, el seu domini de les dues llengües oficials, 
de manera que en pugui fer un ús adequat, oral i escrit, 
en l’exercici de la funció docent.

2. El Departament ha d’adoptar les mesures necessàries 
per a l’actualització de la competència lingüística del 
professorat i ha de promoure la creació i la utilització 
d’eines didàctiques que facilitin l’ensenyament del cata-
là i en català, i a la Val d’Aran, d’acord amb el Consell 
de l’Aran, també de l’occità i en occità.

3. El personal no docent dels centres educatius ha de 
conèixer el català i el castellà, de manera que estigui 
en condicions de fer-ne un ús adequat en l’exercici de 
la funció corresponent. El Departament ha d’establir els 
mecanismes i les condicions que permetin assegurar 
el coneixement i el domini del català i del castellà del 
personal no docent de l’Administració educativa.

article 15. el Projecte lingüístic

1. Tots els centres han d’elaborar, com a part del pro-
jecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el 
tractament de les llengües del centre.

2. El projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes rela-
tius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre, 
entre els quals, i en tot cas, hi ha d’haver els següents:

a) el tractament de la llengua catalana i, si escau, de 
l’occità, com a llengua vehicular i d’aprenentatge;

b) el procés d’ensenyament i d’aprenentatge de la llen-
gua castellana;

c) les diferents opcions relatives a les llengües estran-
geres;

d) els criteris generals per a les adequacions del procés 
d’ensenyament de les llengües a la realitat sociolingü-
ística del centre, globalment i individualment;

e) la continuïtat i la coherència educatives en els serveis 
escolars i en les activitats organitzades per les associa-
cions de mares i pares.

3. El Departament pot autoritzar una adaptació horària 
diferent a la prevista amb caràcter mínim, tot atenent 

article 10. del dret i el deure de conèixer el català 
i el castellà

1. Els currículums han de promoure estratègies meto-
dològiques que garanteixin el ple domini de les llen-
gües catalana i castellana en finalitzar l’ensenyament 
obligatori.

2. Els currículums aprovats pel Govern per als ensenya-
ments de formació professional i els ensenyaments de 
règim especial, llevat de l’ensenyament d’idiomes, han 
de garantir que l’alumnat adquireixi la competència lin-
güística instrumental pròpia de l’ensenyament respectiu, 
en el context sociolingüístic de la societat catalana.

3. A fi i efecte de facilitar a la població no escolar l’exer-
cici del dret i el compliment del deure de conèixer el 
català segons l’establert a l’apartat 2 de l’article 6 de 
l’Estatut, el Departament garantirà una oferta sufici-
ent d’ensenyament de la llengua catalana en els centres 
de formació de persones adultes i a les escoles oficials 
d’idiomes.

article 11. el català, llengua vehicular i d’aPrenen·
tatge del sistema educatiu

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la 
llengua normalment emprada com a llengua vehicular 
i d’aprenentatge del sistema educatiu.

2. Les activitats orals i escrites, el material didàctic i 
els llibres de text, així com les activitats d’avaluació de 
les àrees, les matèries i els mòduls del currículum han 
de ser normalment en llengua catalana, excepte en el 
cas de la llengua i literatura castellanes, de la llengua 
estrangera i del que s’estableix en els articles 13 i 15 
d’aquesta Llei.

3. L’occità, com a llengua de l’Aran, ha de tenir una 
presència adequada en el currículum escolar.

article 12. atenció lingüística individualitzada

1. No s’admet la separació de l’alumnat en centres ni en 
grups classe per raó de la seva preferència lingüística.

2. Els pares, les mares o els tutors dels infants podran 
sol·licitar que els seus fills i filles rebin el primer curs 
de l’escolarització bàsica o del segon cicle d’educació 
infantil en castellà, quan aquesta sigui la seva llengua 
habitual, durant el curs escolar en el qual s’incorporin 
als esmentats ensenyaments.

3. Els qui s’incorporin al sistema educatiu sense conèi-
xer una de les dues llengües oficials tenen dret a rebre 
suport lingüístic. Els centres educatius han de preveure 
l’acollida personalitzada de l’alumnat nouvingut i, en 
particular, l’atenció lingüística que li permeti iniciar o 
continuar el seu procés d’aprenentatge en llengua ca-
talana, o en occità si escau. Així mateix, han de pro-
gramar les activitats necessàries per garantir que tot 
l’alumnat millori progressivament el coneixement de 
les dues llengües oficials.



Núm. 317 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 8 de setembre de 2008

9

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

3. El govern de la Generalitat ha de promoure l’esta-
bliment de centres educatius catalans a l’exterior en 
el marc més ampli de la projecció internacional de la 
cultura i la llengua catalanes.

títol iii. la comunitat educativa

article 19. comPosició de la comunitat educativa

La comunitat educativa està formada per totes les perso-
nes i institucions que intervenen en el procés educatiu. 
En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, 
els professionals de d’atenció educativa i el personal 
d’administració i serveis, l’Administració educativa, els 
ens locals i els agents territorials i socials, i les associ-
acions que els representen, així com l’associacionisme 
educatiu, les entitats esportives escolars i les entitats de 
lleure. La comunitat escolar, representada en el consell 
escolar del centre, està inclosa en la comunitat educa-
tiva.

article 20. carta de comPromís educatiu

1. Amb la intervenció de la comunitat escolar, i parti-
cularment dels professionals de l’educació i de les fa-
mílies, els centres, en el marc d’allò que s’estableix en 
el títol I i d’acord amb el seu projecte educatiu, han de 
formular una carta de compromís educatiu en la qual 
expressin els objectius necessaris per assolir un entorn 
de convivència i respecte pel desenvolupament de les 
activitats educatives.

2. Mitjançant la carta de compromís educatiu es poten-
cia la participació de les famílies en la vida del centre, 
les quals l’han de conèixer i han d’avenir-se a compartir 
els principis que l’inspiren, que han de respectar els 
drets i les llibertats de les famílies recollits en les lleis, 
i a donar-hi compliment. El Departament ha d’impul-
sar les orientacions que determinin els continguts per a 
l’elaboració d’aquesta carta.

caPítol 1. l’alumnat

article 21. drets dels alumnes

1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, 
tenen dret a rebre una educació integral i de qualitat.

2. A més dels drets reconeguts en la Constitució, en 
l’Estatut d’Autonomia i en la regulació orgànica del dret 
a l’educació, els alumnes tenen dret a:

a) l’accés a l’educació en condicions d’equitat i a la 
igualtat d’oportunitats;

b) rebre una educació que n’estimuli les capacitats, tin-
gui en compte el seu ritme d’aprenen tatge i n’incentivi 
i valori l’esforç i el rendiment;

c) la valoració objectiva del seu rendiment escolar i del 
seu progrés personal, i a ser informats dels criteris i dels 
procediments d’avaluació;

d) ser educats en la responsabilitat;

la realitat sociolingüística de l’alumnat d’una zona edu-
cativa.

article 16. els instruments d’aPrenentatge. els Pro·
grames d’immersió lingüística

1. Per tal de mantenir la funció de referència i de co-
hesió social de la llengua catalana, el Departament ha 
d’implantar estratègies educatives d’immersió lingüís-
tica en què cal utilitzar de manera intensiva el català 
com a vehicle d’ensenyament i d’aprenentatge. S’ha de 
tenir en compte la realitat sociolingüística, la llengua o 
les llengües de l’alumnat i l’ensenyament de la llengua 
castellana.

2. En l’aplicació del programa d’immersió lingüística, 
els centres hauran d’adaptar els horaris a les caracterís-
tiques d’aquest programa, tenint en compte el nombre 
d’hores de les àrees lingüístiques que s’hagin d’impartir 
al llarg de l’etapa.

article 17. el català, llengua oficial de l’adminis·
tració educativa a catalunya

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya i, per 
tant, com a llengua pròpia de l’ensenyament, ho és tam-
bé de l’Administració educativa.

2. L’Administració educativa de Catalunya i els centres 
educatius d’ensenyament no universitari empraran el 
català tant en les seves relacions mútues i internes com 
en les que mantinguin amb les administracions territo-
rials i locals catalanes, amb les altres entitats públiques 
dependents de la Generalitat i amb les administraci-
ons de la resta del domini lingüístic català. També s’ha 
d’emprar normalment el català en la prestació de serveis 
contractats pel Departament.

3. Les actuacions administratives de règim interior dels 
centres s’han de fer normalment en llengua catalana, 
sense perjudici del que s’estableix a la Llei de política 
lingüística.

4. En cas que ho sol·liciti l’alumnat o que la documen-
tació acadèmica de l’alumnat que hagi de tenir efecte a 
l’àmbit de l’Administració de l’Estat o en una altra co-
munitat autònoma de fora del domini lingüístic català, 
s’ha de fer de forma bilingüe en català i en castellà.

5. Les llengües no oficials es poden fer servir en les co-
municacions per a l’acollida de persones nouvingudes. 
En aquest cas, els escrits han d’anar acompanyats del 
text original en llengua catalana i cal tenir present que 
la versió en català és sempre preferent.

article 18. Ús i foment de la llengua catalana

1. Amb la finalitat de fer present el caràcter vehicular 
del català en les manifestacions culturals públiques, 
en els centres educatius públics i privats concertats, la 
llengua catalana ha de ser normalment el vehicle d’ex-
pressió en les seves activitats de projecció externa.

2. Per tal d’aconseguir la cohesió social i la continuïtat 
educativa en l’ensenyament i l’ús de la llengua catalana, 
els centres educatius públics i privats concertats han de 
coordinar les seves actuacions amb les institucions i 
entitats de l’entorn.



8 de setembre de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 317

10

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

4. El Govern ha d’establir el procediment per a la par-
ticipació de les associacions d’alumnes més represen-
tatives en els òrgans col·legiats dels centres educatius 
públics i concertats. En els cen tres privats no concertats, 
el reglament de règim interior és l’instrument adequat 
per canalitzar aquesta participació.

5. Els i les alumnes dels centres educatius poden consti-
tuir altres agrupacions d’acord amb les normes de des-
plegament d’aquesta Llei i les normes de règim interior 
del centre. Entre aquestes agrupacions es contemplen 
les associacions esportives escolars que es constitueixen 
d’acord amb la normativa corresponent.

6. En els centres de formació de persones adultes les 
associacions d’alumnes poden assumir les funcions de 
participació que s’estableixen en l’article 26.

caPítol 2. les famílies

article 25. ParticiPació de les famílies en el Procés 
educatiu

1. Les famílies integrades pels pares i les mares o els 
qui exerceixen la potestat dels i les alumnes, a més dels 
drets reconeguts en les lleis reguladores del dret a l’edu-
cació, tenen dret a rebre informació sobre:

a) el projecte educatiu;

b) el caràcter propi del centre;

c) els serveis que ofereix i la resta de característiques;

d) les normes que regeixen el funcionament intern del 
centre i la coresponsabilització de les famílies que es 
deriva de la carta de compromís educatiu;

e) les activitats complementàries, si n’hi ha, les acti-
vitats extraescolars, els serveis i, si escau, el cost i el 
caràcter voluntari que tenen per a les famílies;

f) la programació general anual del centre.

2. Les famílies dels i les alumnes matriculats en un cen-
tre tenen dret a rebre informació sobre la seva evolu ció 
educativa. Amb aquesta finalitat, el Departament ha de 
preveure els mitjans necessaris per tal que els centres, el 
professorat i altres professionals puguin oferir assesso-
rament i atenció ade quada a les famílies, en particular 
a través de la tutoria.

3. Les famílies, que han de respectar el projecte edu-
catiu del centre, tenen el dret i el deure de participar 
activament en l’educació dels seus fills. A més, han de 
contribuir a la convivència entre tots els membres de la 
comunitat educativa del centre i han de participar en 
les seves activitats mitjançant la seva participació en el 
consell escolar i en els altres instruments de què es dotin 
els centres en exercici de la seva autonomia.

4. En el marc general de les seves competències, el Go-
vern ha de promoure les mesures ade quades per facilitar 
l’assistència de pares i mares a les reunions de tutoria i 
la dels seus representants als consells escolars i altres 
òrgans de representació institucional.

e) una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul 
permanent d’hàbits de diàleg i de cooperació;

f) ser atesos amb pràctiques educatives inclusives i de 
compensació;

g) participar de manera individual i de manera col-
lectiva en la vida del centre;

h) reunir-se, i si escau, a associar-se, en el marc de la 
legislació vigent;

i) rebre orientació, particularment en els àmbits educa-
tiu i professional;

j) gaudir d’unes condicions saludables en l’àmbit edu-
catiu.

article 22. deures dels alumnes

1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alum-
nes. Aquest deure comporta l’assistència a classe, l’obli-
gació de participar en les activitats docents del centre, 
l’esforç en l’aprenentatge i el respecte als altres alumnes 
i a l’autoritat del professorat.

2. Són, també, deures dels alumnes:

a) respectar els membres de la comunitat educativa i no 
discriminar-los;

b) complir les normes de convivència del centre;

c) contribuir al desenvolupament correcte de les acti-
vitats del centre;

d) respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter 
propi;

e) fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic 
del centre.

article 23. instruments Per a la ParticiPació i la re·
Presentació de l’alumnat

Per tal de facilitar la participació dels alumnes en el 
centre educatiu, a més de la presència, quan correspon-
gui, en el consell escolar, les normes internes del centre 
han de preveure, d’acord amb les característiques del 
centre i amb l’edat dels alumnes, formes de presència, 
diàleg i corespon sabilitat que afavoreixin el compromís 
de l’alumnat amb l’activitat educativa del centre.

article 24. associacions d’alumnat

1. Els i les alumnes, des de l’inici dels estudis d’edu-
cació secundària, poden constituir associacions que es 
regeixen per les lleis reguladores del dret d’educació, 
per les reguladores del dret d’as sociació, per les pre-
visions establertes en aquesta Llei i en les normes de 
desplegament, i pels estatuts de l’associació.

2. Aquestes associacions tenen, entre altres, la finalitat 
de facilitar als alumnes l’exercici dels seus drets i el 
compliment dels seus deures i promoure’n la partici-
pació.

3. Les associacions d’alumnat, que s’han d’inscriure en 
el registre corresponent al l’únic efecte de publicitat, 
acrediten la seva constitució amb la presentació de l’acta 
i els estatuts en el centre educatiu.
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d) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i la millora 
contínua dels processos d’ensenyament corresponents.

e) Intervenir en activitats de formació permanent.

f) Promocionar-se professionalment.

g) Poder accedir fàcilment a la informació sobre l’or-
denació docent.

2. Tenen els deures següents:

a) Exercir l’activitat d’ensenyament d’acord amb els 
principis, els valors, els objectius i els continguts del 
projecte educatiu.

b) Contribuir al desenvolupament intel·lectual, afectiu, 
psicomotor i ètic i social de l’alumnat, tot posant atenció 
al seu ritme d’aprenentatge.

c) Avaluar el procés d’aprenentatge de l’alumnat i el seu 
rendiment i participar en altres pro cessos d’avaluació.

d) Assumir la tutoria dels alumnes, la direcció i l’orien-
tació del seu aprenentatge i prestar suport al seu procés 
educatiu, en col·laboració amb les famílies.

e) Orientar, des de la perspectiva educativa, acadèmica 
i professional, els alumnes, en col·laboració, si escau, 
amb els serveis o els departaments especialitzats.

f) Contribuir al desenvolupament de les activitats del 
centre en un clima de respecte, toleràn cia, participació 
i llibertat per tal de fomentar en l’alumnat els valors de 
la ciutadania demo cràtica.

g) Informar periòdicament les famílies sobre el pro-
cés d’aprenentatge dels seus fills i orientar-les perquè 
hi cooperin.

h) Participar en la coordinació de les activitats docents, 
de gestió i de direcció que els enco manin.

i) Actualitzar-se professionalment i dur a terme, d’acord 
amb la direcció del centre i els resul tats dels processos 
d’avaluació, les actuacions necessàries per a la millora 
contínua de la pràctica professional vinculada a l’exer-
cici i la docència.

caPítol 4. la convivència

article 29. PrinciPis generals

1. La carta de compromís educatiu, que és el referent 
per al foment de la convivència escolar, vincula indivi-
dualment i col·lectivament famílies, alumnes i la resta 
de la comunitat educativa del centre.

2. La resolució de conflictes s’ha de situar en el marc de 
l’acció educativa. Té per finalitat contribuir al manteni-
ment i la millora del procés educatiu de l’alumnat.

3. Els instruments per a la resolució dels conflictes de 
convivència s’ha d’ajustar als principis i criteris se-
güents:

a) protecció dels drets de les persones afectades;

b) garanties de continuïtat i mínima pertorbació de les 
activitats del centre i del seu alumnat i professorat;

article 26. associacions de mares i Pares d’alumnes

1. Els pares i les mares dels alumnes matriculats en un 
centre poden constituir associacions, que es regeixen 
per les lleis reguladores del dret d’educació, per les nor-
mes reguladores del dret d’associació, per les previsions 
establertes en aquesta Llei i en les normes de desplega-
ment, i pels estatuts de l’associació.

2. Aquestes associacions tenen, entre altres, la finalitat 
de facilitar la participació dels pares i les mares en les 
activitats del centre, a més de les previstes en la norma-
tiva vigent i les que deter minin els seus estatuts.

3. El Govern ha d’establir el procediment per a la par-
ticipació de l’associació de pares i mares més represen-
tativa en els òrgans col·legiats dels centres educatius 
públics i concertats. En els centres privats no concertats, 
la normativa de règim interior és l’instrument adequat 
per articular aquesta participació.

4. Les associacions, federacions i confederacions de pa-
res i mares d’alumnes que tinguin la seu a Catalunya, 
que hi desenvolupin les seves funcions majoritàriament 
i que estiguin inscrites en el registre corresponent, po-
den ser declarades d’utilitat pública.

caPítol 3. el Professorat

article 27. funció docent

1. Els professors i els mestres són els professionals que 
exerceixen la principal responsabilitat del procés edu-
catiu i l’autoritat que se’n desprèn. Aquesta responsa-
bilitat, d’acord amb allò que preveu l’article 93, inclou 
la transmissió de coneixements, destreses i valors, i 
comporta el dret d’intervenir en la determinació del 
projecte educatiu i el deure de coresponsabilitzar-se de 
la seva aplicació.

2. L’Administració educativa i els titulars dels centres 
han de promoure els instruments i les con dicions ade-
quades per al perfeccionament, la promoció i el desen-
volupament professional del professorat.

3. En l’exercici de la funció docent, en la qual ocupa la 
posició preeminent, el professorat gaudeix d’autonomia 
dintre dels límits que determina la legislació i en el 
marc del projecte educatiu.

article 28. drets i deures en l’exercici de la funció 
docent

1. Els professors i els mestres, en l’exercici de la funció 
docent, tenen, entre altres, els drets se güents:

a) Exercir l’ensenyament de les àrees, les matèries i els 
mòduls que tenen encomanats, d’acord amb les seves 
especialitats i formació, parti cipar en la seva progra-
mació i avaluar el rendiment escolar.

b) Intervenir en l’organització de les activitats com-
plementàries programades pels centres dins o fora del 
recinte educatiu, i participar-hi.

c) Participar en l’activitat d’avaluació que determinin les 
administracions educatives o els centres mateixos.
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article 33. tiPologia

1. Les irregularitats en què incorri l’alumnat que no 
perjudiquin greument la convivència han de compor-
tar l’adopció de les mesures previstes en la carta de 
compromís educatiu i en les normes de funcionament 
del centre.

2. La comissió d’actes o faltes consistents en conductes 
que perjudiquin greument la convivència generen la im-
posició de les sancions previstes en la Llei.

3. Les irregularitats i els actes contraris a la convivèn-
cia de l’alumnat són objecte de correcció per part del 
centre quan tinguin lloc dins el recinte escolar o durant 
la realització d’activitats complementàries i extraesco-
lars i en els serveis escolars de menjador i transport. 
Igualment, poden corregir-se i sancionar-se les actu-
acions de l’alumnat que, encara que hagin estat dutes 
a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o 
relacionades directament amb la vida escolar i afectin 
els seus companys o companyes o altres membres de la 
comunitat educativa.

article 34. aPlicació de mesures correctores i de 
sancions

1. L’aplicació de mesures correctores i sancions no pot 
privar els i les alumnes de l’exercici del dret a l’edu-
cació i, en el cas de l’educació obligatòria, del dret a 
l’escolaritat. En cap cas no es poden imposar mesures ni 
sancions contra la integritat física i la dignitat personal 
dels i les alumnes.

2. En la imposició de mesures correctores i sancions 
s’ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troba 
el destinatari, les seves circumstàncies personals, fami-
liars i socials, la proporcionalitat amb la conducta que 
les motiva i la finalitat de contribuir al manteniment 
i la millora del seu procés educatiu, i en el cas de les 
conductes i sancions greument perjudicials per a la con-
vivència s’han d’ajustar a allò que preveu aquesta Llei.

3. Les normes de desplegament d’aquesta Llei han de 
regular les circumstàncies per la gradació de l’aplicació 
de les mesures correctores i sancions, i el procediment 
i els òrgans competents per aplicar-les.

article 35. faltes i sancions amb relació a la convi·
vència escolar

1. Es consideren faltes les conductes greument perju-
dicials per a la convivència que es relacionen a conti-
nuació:

a) Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses 
contra membres de la comunitat escolar que depassen 
la incorrecció o la desconsideració previstes en el punt 
3 d’aquest article.

b) L’agressió física o les amenaces a membres de la 
comunitat educativa.

c) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre 
de la comunitat escolar, particularment les que tinguin 
una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o 
es facin contra l’alumnat més vulnerable per les seves 
característiques personals, socials o educatives.

c) utilització de procediments de mediació sempre que 
sigui pertinent;

d) aplicació de mesures correctores amb valor afegit de 
caràcter educatiu;

e) proporcionalitat entre fets i correcció aplicada.

4. Sempre que sigui possible les sancions i les mesures 
correctores han d’incloure activitats d’utilitat social per 
al centre educatiu.

article 30. mediació

1. La mediació és un procediment per a la prevenció i 
la resolució dels conflictes que es puguin produir en el 
marc educatiu, mitjançant el suport a les parts per tal 
que per si mateixes obtinguin un acord satisfactori.

2. Les normes reguladores d’aquest procediment que 
estableixi el Departament han de precisar les caracterís-
tiques i els supòsits en què és procedent d’aplicar-lo.

3. Correspon al Departament l’adopció de mesures i 
iniciatives per fomentar la convivència en els centres i 
la resolució pacífica de conflictes.

article 31. Protecció de les Persones

1. El Govern i el Departament han d’adoptar les mesures 
necessàries per prevenir i, si escau, fer front de manera 
immediata a situacions d’assetjament escolar. En tot cas, 
s’ha d’assegurar l’assis tència adequada i la protecció 
necessària per garantir el dret a la intimitat.

2. Així mateix, el Departament ha de posar a disposició 
del centre els mitjans necessaris per atendre les situaci-
ons de risc. En cas que resulti imprescindible es poden 
adoptar mesures extraor dinàries d’escolarització i, en 
l’àmbit del seu personal, el Departament pot adoptar 
també mesures extraordinàries de mobilitat.

3. El Govern ha d’adoptar les mesures normatives per-
tinents per tal d’assegurar, davant les agressions, la pro-
tecció del professorat i del personal dels centres educa-
tius i dels seus béns o patrimoni. En el supòsit que les 
agressions les duguin a terme menors escolaritzats en 
el centre, si fracassen les mesures educatives correcto-
res o de resolució de conflictes, s’apliquen les mesures 
previstes en la le gislació de la infància i l’adolescència. 
L’Administració educativa ha d’assegurar l’opció d’as-
sistència lletrada gratuïta al professorat i altre personal 
dels centres educatius sostinguts amb fons públics víc-
times de violència escolar, sempre que els interessos 
del defensat i els de la Generalitat no siguin oposats o 
contradictoris.

article 32. àmbit d’aPlicació de mesures correctores 
i sancions

1. Les previsions relatives a les infraccions i sancions 
només són aplicables als centres que presten el Servei 
d’Educació de Catalunya.

2. Els centres privats no concertats disposen d’autono-
mia per a la definició de les infraccions i sancions. La 
regulació de la Llei, en aquest aspecte, constitueix un 
marc de referència. Tanmateix són d’aplicació directa 
les previsions de l’article 34.
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caPítol 5. centres educatius, educació en el lleure 
i entorn social

article 37. educació en el lleure

1. El sistema educatiu reconeix i incorpora el caràcter 
educatiu de les activitats de lleure, especialment el com-
promís i la transmissió de valors. Aquestes activitats 
s’articulen entre els ens locals, les famílies, les entitats 
i associacions de lleure i els centres educatius, en els 
diferents territoris.

2. Les administracions públiques han de regular els re-
quisits mínims i han d’establir criteris de qualitat per a 
les activitats d’educació en el lleure a fi de garantir-ne 
la relació amb els valors educatius generals i amb l’èxit 
escolar.

3. En el marc de la seva autonomia, els centres poden 
establir acords amb associacions sense ànim de lucre 
per estendre l’ús de les seves instal·lacions més enllà de 
l’horari i, en el cas de les escoles públiques, d’acord amb 
els ens local corresponents.

article 38. entorn i Plans i Programes socioeduca·
tius

1. Per iniciativa de l’ajuntament o de dos o més centres 
educatius, amb el seu acord es poden elaborar conjun-
tament, en el marc de la zona educativa o d’altres àm-
bits territorials, plans o programes socioeducatius que 
afavoreixin la major integració possible de l’entorn amb 
els objectius educatius i socials del centre i la millor 
coordinació entre els recursos de les diferents adminis-
tracions i dels centres mateixos. Correspon al Govern 
l’establiment de les condicions mínimes per a la creació 
de convenis que concretin aquests plans i programes.

2. Les administracions educatives impulsaran acords de 
col·laboració per tal de potenciar conjun tament accions 
educatives en l’entorn. Aquestes actuacions tindran com 
a prioritat potenciar la convivència i la participació ciu-
tadana i l’ús de la llengua catalana, amb la finalitat de 
garantir que tot l’alumnat tingui les mateixes oportuni-
tats per conèixer i usar les dues llengües oficials.

article 39. foment de l’equitat en l’educació en el 
lleure

Les administracions públiques han d’establir mesures 
de foment per tal de garantir que tot l’alumnat pugui 
participar en els plans, els programes socioeducatius i 
les activitats extraescolars en con dicions d’equitat, sense 
discriminació per raons econòmiques, territorials, soci-
als, culturals o de capacitats.

títol iv. servei d’educació de catalunya

caPítol 1. PrinciPis generals

article 40. definició i àmbit del servei d’educació 
de catalunya

1. El sistema educatiu de Catalunya, definit en l’article 
8, comprèn un model educatiu d’interès públic d’acord 

d) La suplantació de personalitat en actes de la vida 
docent i la falsificació o sostracció de documents i ma-
terial acadèmic.

e) El deteriorament greu, causat intencionadament, 
de les dependències del centre, del seu material o dels 
objectes i les pertinences dels altres membres de la co-
munitat educativa.

f) Els actes injustificats que alterin greument el desen-
volupament normal de les activitats del centre.

g) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudi-
cials per a la salut o la integritat personal de la comuni-
tat educativa, en les quals s’inclouen el tràfic i consum 
de substàncies generadores d’addicció.

h) La comissió reiterada de conductes contràries a les 
normes de convivència en el centre.

i) Els actes greus contraris a la intimitat dels membres 
de la comunitat educativa, en especial, aquells que 
suposin la seva reproducció, publicació o difusió, per 
qualsevol mitjà o suport.

2. Les sancions que es poden imposar per la comis-
sió d’alguna de les faltes previstes en l’apartat anterior 
són:

a) Suspensió del dret a participar en determinades acti-
vitats extraescolars o complementàries durant un perí-
ode que no pot ser superior a tres mesos.

b) Canvi de grup o classe de l’alumne/a.

c) Suspensió del dret d’assistència al centre o a deter-
minades classes per un període que no pot ser superior 
a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèr-
dua del dret a l’avaluació contínua, i sens perjudici de 
l’obligació de l’alumne/a de fer treballs acadèmics fora 
del centre.

d) Inhabilitació per cursar estudis al centre per un pe-
ríode de tres mesos o pel que resti per a la fi del curs 
acadèmic si el període és inferior.

e) Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.

3. Entre les conductes contràries a les normes de con-
vivència que s’han de precisar a les normes de funcio-
nament dels centres educatius cal preveure-hi els actes 
que suposin desconsideració no greu vers els altres 
membres de la comunitat educativa, indisciplina, alte-
ració del normal desenvolupament de les activitats del 
centre o deteriorament d’instal·lacions o material, així 
com les faltes injustificades d’assistència a classe i de 
puntualitat.

article 36. resPonsabilitat Per danys

L’alumnat que intencionadament o per negligència causi 
danys a les instal·lacions del centre educatiu o al seu 
material o en sostregui, ha de reparar els danys o resti-
tuir el que hagi sostret. En tot cas, la responsabilitat civil 
correspon als pares i les mares en els termes previstos 
en la legislació vigent.
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titulars dels centres concertats. En establir els criteris 
de planificació cal considerar-ne la periodicitat, el mapa 
escolar, l’articulació del territori en zones educatives i 
les necessitats d’escolarització.

4. En el marc de la planificació educativa, el Depar-
tament ha de determinar periòdicament, i per a cada 
zona educativa, el nombre de places que no es poden 
satisfer amb l’oferta pública i privada concertada. A 
partir d’aquesta planificació, correspon al Departament 
preveure noves places del Servei d’Educació de Catalu-
nya, d’acord amb les necessitats d’escolarització en una 
determinada zona i, en tot cas, de manera ajustada a les 
previsions pressupostàries.

article 43. incorPoració de centres i llocs escolars a 
la Prestació del servei d’educació de catalunya

1. En el marc de la planificació de l’oferta educativa, el 
Govern crea centres públics de titu laritat de la Generali-
tat, en modifica la composició i, si escau, els suprimeix. 
Correspon als ens locals oferir terrenys suficients i adi-
ents per a la construcció d’aquests centres. Així ma teix, 
i mitjançant els convenis amb els ens locals, es creen, es 
modifiquen i se suprimeixen centres públics dels quals 
és titular un ens local.

2. També en el marc de la planificació educativa i 
d’acord amb l’article 21.3 de l’Estatut d’Autonomia, els 
centres privats que ofereixen ensenyaments obligatoris 
i satisfan necessitats d’esco larització es poden incor-
porar, si escau, a la prestació del Servei d’Educació de 
Catalunya mitjançant l’accés al concert educatiu, amb 
les condicions i els requisits establerts legalment. El 
com pliment dels requisits que han donat lloc al concert 
educatiu s’han de mantenir durant tota la vigència del 
concert.

3. Correspon al Govern establir les condicions en virtut 
de les quals un centre privat concertat, d’acord amb la 
planificació educativa i amb la voluntat del/de la titular, 
es pot transformar en un centre públic de titularitat de 
la Generalitat.

caPítol 2. escolarització i garanties de gratuïtat

article 44. regulació i suPervisió del Procés d’accés 
a llocs escolars

1. Per tal de garantir el dret de les persones a accedir 
a l’educació en condicions d’igualtat, el Govern regu-
la el procés d’accés als centres que presten el Servei 
d’Educació de Catalunya, en el qual han de participar la 
comunitat educativa i els ens locals, i en determina els 
criteris de prio ritat. Aquest procés es regeix pels prin-
cipis d’equitat, inclusió educativa, foment de la cohesió 
social i respecte al dret a l’elecció de centre dins l’oferta 
educativa disponible en cada moment.

2. Sens perjudici de les funcions de garantia del procés 
i de participació que corresponen per llei al consell es-
colar de cada centre, la regulació del procés d’admissió 
de l’alumnat ha de preveu re, per a cada zona educati-
va, una comissió d’escolarització que, com a òrgan de 

amb l’article 21 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
que conformen centres públics i centres privats sostin-
guts totalment o parcial amb recursos públics.

2. Per desplegar el que es preveu en el punt anterior, la 
Generalitat regula i sosté el Servei d’Educació de Ca-
talunya per tal de garantir a totes les persones l’accés a 
una educació de qualitat i en condicions d’igualtat en els 
ensenyaments obligatoris i en els declarats gratuïts.

3. Els centres de titularitat pública i els centres de titula-
ritat privada que accedeixen al concert educatiu presten 
el Servei d’Educació de Catalunya.

4. El sosteniment dels centres públics atén allò que pre-
veuen, amb criteris de suficiència, els pressupostos de la 
Generalitat i, quan escaigui, els convenis subscrits entre 
l’Administració educativa i l’administració local.

5. El finançament amb recursos públics dels centres pri-
vats que presten el Servei d’Educació de Catalunya es 
basa, amb criteris de suficiència, en el model de concert 
educatiu.

article 41. PrinciPis ordenadors de la Prestació del 
servei d’educació de catalunya

1. La prestació del Servei d’Educació de Catalunya s’or-
dena partint de:

a) els principis establerts en el títol preliminar;

b) el principi de la gratuïtat dels llocs escolars propis 
dels ensenyaments obligatoris i dels declarats gratuïts 
en aquesta Llei;

c) el principi d’accés de l’alumnat en condicions d’igual-
tat;

d) el principi d’escolarització mixta;

e) el principi de responsabilització de tots els centres 
en l’escolarització de l’alumnat, especialment del que 
presenta ne cessitats específiques de suport educatiu.

2. El Govern ha de garantir que la prestació del Servei 
d’Educació de Catalunya en els centres esdevingui re-
ferent de qualitat en el procés d’assoliment de l’equitat 
i l’excel·lència.

article 42. Planificació de l’oferta educativa

1. Correspon al Departament aprovar la planificació de 
l’oferta educativa.

2. La planificació de l’oferta educativa té per objecte 
preveure, amb caràcter territorial, el nombre de llocs 
escolars del Servei d’Educació de Catalunya per atendre 
les necessitats d’escolarització i per garantir la qualitat 
de l’educació, mitjançant una adequada i equilibrada 
escolarització de l’alumnat amb necessitats específiques 
de suport educatiu. En aquesta planificació s’ha de ga-
rantir el dret a l’educació de tothom, tot harmonitzant-lo 
amb els drets individuals dels alumnes, els pares o els 
tutors.

3. Correspon al Govern determinar els criteris de pla-
nificació i el procediment que ha de preveure la partici-
pació dels ens locals i dels sectors educatius i, quan es-
caigui, dels sectors pro ductius, així com la consulta als 
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4. En els processos d’admissió de l’alumnat en un cen-
tre, tindran prioritat els alumnes que vulguin cursar el 
primer curs d’una etapa obligatòria i procedeixin d’un 
altre centre que imparteixi fins a l’etapa obligatòria im-
mediatament anterior a la que volen iniciar i estigui 
adscrit al primer en els termes previstos en aquesta Llei. 
Per a aquests alumnes, i respectant sempre la lliure op-
ció de la família, el procés d’admissió es redueix als trà-
mits estrictament necessaris per al seu correc te control 
administratiu. Això mateix és d’aplicació en l’admissió 
als ensenyaments de batxillerat, en els centres públics 
i en els centres de titularitat privada que els tinguin 
concertats.

5. En els processos d’admissió de l’alumnat als ense-
nyaments de primer cicle d’educació infantil sostinguts 
amb fons públics, els ajuntaments poden establir altres 
criteris generals de prioritat, a més dels establerts en 
l’apartat 1 d’aquest article. En cap cas aquest procés 
implica el dret d’accés en relació amb les etapes pos-
teriors.

6. Els criteris de prioritat mai no poden comportar dis-
criminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, 
opinió o qualsevol altra condició o circumstància de 
l’alumne/a o de la seva famí lia.

article 46. coresPonsabilització de tots els centres 
en l’escolarització d’alumnat

1. L’Administració educativa vetlla perquè els centres 
del Servei d’Educació de Catalunya participin en l’ade-
quada i equilibrada escolarització de l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques i es comprometin 
a fomentar la pràctica de la inclusió pedagògica. Per 
garantir-ho, l’Administració educativa ha d’establir 
territorialment la proporció d’alumnes amb necessitats 
educatives específiques que poden ser escolaritzats en 
cada centre en l’accés als nivells inicials de cada etapa i, 
si escau, la reserva de llocs escolars que, com a mínim, 
cal destinar-los. Aquesta reserva es pot mantenir fins al 
final del període de preinscripció i matrícula, el qual no 
pot anar més enllà de l’inici de curs.

2. Per tal d’atendre necessitats immediates d’escolarit-
zació de l’alumnat d’incorporació tardana, l’Adminis-
tració pot autoritzar un increment per grup de fins a un 
10% del nombre màxim d’alumnes en els centres del 
Servei d’Educació de Catalunya. Aquest increment s’ha 
d’aplicar preferentment en els cen tres amb proporcions 
més baixes d’alumnat amb necessitats específiques de 
suport educatiu.

3. Per atendre les necessitats d’escolarització derivades 
de l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives es-
pecífiques en els ensenyaments obligatoris, el Departa-
ment, de manera excep cional i motivada, i escoltats els 
centres afectats, pot reduir el nombre de llocs escolars 
per grup fins a un màxim d’un 10%, amb efectes per a 
un sol curs acadèmic.

4. L’Administració educativa ha de garantir la igualtat 
en l’aplicació de les normes d’admissió, fet que inclou 
l’establiment de les mateixes àrees d’influència per als 
centres públics i privats concertats.

supervisió i de gestió del procés d’admissió, tindrà les 
funcions següents:

a) vetllar pel compliment de la legalitat en els processos 
d’admissió i especialment garantir la correcta aplicació 
dels criteris de prioritat;

b) garantir l’adequada i equilibrada distribució de 
l’alumnat amb necessitats específiques de suport edu-
catiu entre tots els centres;

c) totes les altres que li atribueixi l’Administració edu-
cativa.

El Govern regula la composició de la comissió d’esco-
larització, que necessàriament ha de comptar amb la 
participació dels ajuntaments afectats, de les famílies, 
de les direccions dels centres públics i de la represen-
tació dels centres privats concertats.

3. Sempre que sigui possible i les característiques terri-
torials de les zones ho permetin, l’Adminis tració edu-
cativa i l’administració local poden acordar la creació 
d’una oficina municipal d’esco larització. Aquest òrgan, 
que en cas d’existir inclou totes les comissions d’esco-
larització de la seva zona, té les funcions de supervisió 
i gestió del procés d’admissió que li atribueix aquesta 
Llei o que determini el Govern.

4. Els centres que presten el Servei d’Educació de Ca-
talunya estan obligats a facilitar a l’òrgan de su pervisió 
i gestió del procés d’admissió de l’alumnat tota la infor-
mació de què disposin sobre sol·licituds d’admissió i la 
que li sigui requerida per aquell òrgan, així com la que 
es determini reglamentàriament. De la mateixa manera, 
l’òrgan de supervisió i gestió del procés ha de facilitar a 
cada centre la informació de què disposi, d’acord amb 
els criteris de publicitat i transparència que han de regir 
en el procés d’admissió en tot moment.

article 45. criteris de Prioritat en l’accés

1. En el cas que la demanda de llocs escolars en un 
centre integrat en la prestació del Servei d’Educació de 
Catalunya sigui superior als llocs disponibles en el cen-
tre, s’apliquen, respecte de l’alumne/a a qui es refereix 
la sol·licitud, els següents criteris de prioritat:

a) existència de germans i germanes que estiguin ma-
triculats en el centre, o el fet que el pare, la mare o el/
la tutor/a legal hi treballi;

b) proximitat del domicili efectiu o del lloc de treball 
d’algun dels pares o tutors legals;

c) rendes anuals de la unitat familiar, atenent a les es-
pecificitats que per calcular-les s’apliquen a les famílies 
nombroses;

d) concurrència de discapacitat en l’alumne/a o en el seu 
pare, la seva mare o algun germà o germana.

2. El Govern pot establir crite ris específics de prioritat 
en l’admissió a determinats ensenyaments.

3. El Govern pot establir altres crite ris com a comple-
mentaris destinats a resoldre situacions d’empat. En cap 
cas els centres podran establir-ne.
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3. L’Administració educativa vetlla pel compliment de 
les obligacions que contreuen els centres que presten el 
Servei d’Educació de Catalunya i de les normes regula-
dores del procediment d’admis sió. Així mateix, es pot 
reclamar la col·laboració d’altres administracions per 
contrastar les dades aportades en els processos d’ad-
missió.

títol v. ordenació dels ensenyaments

caPítol 1. disPosicions de caràcter general

article 49. organització de l’ensenyament

D’acord amb les previsions establertes en l’ordenament, 
el sistema educatiu de Catalunya comprèn els ensenya-
ments següents:

a) educació infantil,

b) educació primària,

c) educació secundària obligatòria,

d) batxillerat,

e) formació professional,

f) ensenyament d’idiomes,

g) ensenyaments artístics,

h) ensenyaments esportius,

i) educació de persones adultes.

article 50. currículum

1. El currículum comprèn, per a cadascuna de les etapes 
i cadascun dels ensenyaments del sistema educatiu, els 
objectius, les competències bàsiques, els continguts, els 
mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació.

2. El currículum que s’imparteix en el sistema educa-
tiu s’orienta, entre altres, a la consecució dels objectius 
següents:

a) Desenvolupar la personalitat, les aptituds i les capa-
citats generals dels alumnes per tal que assoleixin les 
competències i els continguts que es determinin.

b) Capacitar els i les alumnes per comprendre el seu 
entorn i relacionar-s’hi de manera activa, crítica, coo-
perativa i responsable.

c) Assolir un coneixement adequat del propi cos i ad-
quirir habilitats físiques i esportives.

d) Capacitar per a l’exercici de la ciutadania, amb res-
pecte als drets i les llibertats fonamentals de les per-
sones i als principis bàsics de la convivència democrà-
tica.

e) Assolir unes bones habilitats comunicatives que per-
metin desenvolupar a l’alumnat una correcta expressió 
i comprensió oral i escrita.

f) Permetre una organització flexible, diversa i individu-
alitzada de l’ordenació dels continguts, especialment en 
l’ensenyament obligatori, que faci possible una educació 
inclusiva.

5. L’Administració educativa ha d’adoptar les mesures 
d’escolarització previstes en els apartats anteriors ate-
nent a les condicions socioeconòmiques i demogràfi-
ques de les àrees d’influència respectives.

6. L’Administració educativa aporta recursos addicio-
nals als centres que presten el Servei d’Educació de 
Catalunya en funció de les característiques socioeco-
nòmiques de la zona, la tipologia de les famílies dels 
alumnes que atén el centre i els continguts de l’acord 
de coresponsabilitat que se signi, tal com s’especifica 
en l’article 82. Aquests recursos addicionals s’articulen 
en els centres privats concertats mitjançant contractes 
programa.

7. Llevat de canvi de centre per voluntat de la família o 
per aplicació d’una resolució sancionadora de caràcter 
disciplinari, els centres que presten el Servei d’Educació 
de Catalunya estan obligats a mantenir escolaritzats els 
seus alumnes fins al final de les etapes obligatòries que 
imparteixen.

article 47. Procés d’admissió d’alumnat

1. El Departament fixa, amb la participació de l’admi-
nistració local, els terminis, els instruments i els pro-
cediments del procés anual d’admissió de l’alumnat, 
que ha de comprendre un període de preinscripció i un 
període de matriculació, així com els procediments que 
cal seguir per a l’alumnat d’incorpora ció tardana.

2. Les sol·licituds d’admissió de l’alumnat en el període 
ordinari de preinscripció es poden pre sentar per a la 
seva gestió tant en el centre educatiu en què les famílies 
vulguin escolaritzar els seus fills, com a la comissió 
d’escolarització o a l’oficina municipal d’escolarització, 
la qual ha d’informar-ne al centre sol·licitat en primera 
opció.

3. Quan la sol·licitud d’admissió es presenti en el centre 
fora del període ordinari, aquest l’ha de trametre a la 
comissió d’escolarització o, si escau, a l’oficina muni-
cipal d’escolarització, les quals han d’oferir lloc escolar 
a l’alumnat, en el marc de la disponibilitat de places i 
les preferències de centre explicitades per les famílies 
en la corresponent sol·licitud i de l’adequada distribució 
de l’alumnat.

article 48. garanties de gratuïtat

1. En l’escolarització d’alumnat en els ensenyaments 
declarats obligatoris i els altres que tinguin caràcter 
gratuït, els centres que presten el Servei d’Educació 
de Catalunya no poden percebre de les famílies cap 
quantitat per rebre els ensenyaments objecte de concert, 
ni imposar l’obligació de fer aportacions a fundacions 
o associacions de qualsevol tipus. Tampoc no es pot 
vincular l’escolarització a l’obligatorietat de rebre cap 
servei escolar addicional que requereixi aportacions 
econòmiques de les famílies.

2. El Departament ha de regular les activitats comple-
mentàries i els serveis escolars, així com la previsió 
d’ajuts per a accedir-hi per raons socials o econòmiques 
desafavorides. Aquesta regulació ha de garantir que no 
tinguin caràcter lucratiu i que l’alumnat hi pugui parti-
cipar voluntàriament.
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cursos de formació preparatòria de proves d’accés al 
sistema educatiu, formació relativa a les competències 
bàsiques, formació contínua i formació permanent. Així 
mateix, el Departament la pot estendre, en determina-
des circums tàncies, a altres ensenyaments.

3. L’oferta educativa no presencial s’ha de caracteritzar 
per la seva varietat, obertura i flexibilitat per assolir, 
especialment, l’extensió de l’accessibilitat a aquesta 
formació, la simultaneïtat amb altres ensenyaments i 
la complementarietat amb altres accions i estratègies 
formatives, així com la compatibilitat amb el treball.

4. L’Administració educativa organitza mitjançant un 
centre singular la impartició de manera espe cífica dels 
ensenyaments en la modalitat no presencial.

5. El professorat de l’educació no presencial ha de tenir 
la titulació requerida per a cada etapa educativa amb ca-
pacitació acreditada per exercir la docència mitjançant 
procediments telemà tics i altres recursos de l’educació 
no presencial.

6. El Departament pot autoritzar els centres privats per 
impartir ensenyaments postobligatoris i superiors no 
presencials.

caPítol 2. els ensenyaments de règim ordinari

article 54. educació infantil

1. L’educació infantil té com a objectiu el desenvolu-
pament global de les capacitats de l’infant durant els 
primers anys de vida a l’inici del seu procés d’aprenen-
tatge. També ha de prevenir o compensar algunes de 
les situacions que s’originen en les desigualtats socials, 
econòmiques i culturals de les famílies. S’articula en 
dos cicles.

2. En el desenvolupament reglamentari del primer ci-
cle de l’educació infantil s’han de preveure mesures de 
flexibilitat per tal de fer possible la seva adaptació, prin-
cipalment, a les necessitats dels infants i també a les de 
les famílies i ha de preveure la possibilitat de diferents 
models d’organització i de funci onament que permetin 
conciliar la vida laboral amb la responsabilitat primor-
dial dels pares en la criança i l’educació dels fills.

3. En aquesta etapa educativa, els infants amb necessi-
tats educatives específiques reben l’atenció d’acord amb 
les seves necessitats singulars.

4. El currículum del segon cicle d’educació infantil es 
determina de manera que permeti al centre educatiu 
un marge ampli d’autonomia pedagògica que en faci 
possible i rellevant l’adaptació a l’entorn. El currículum 
ha d’ajudar els i les alumnes a desenvolupar les capa-
citats que els permetin identi ficar-se com a persones 
amb seguretat i benestar emocional, viure unes relaci-
ons afectives amb si mateixos i amb els altres, conèixer 
i interpretar l’entorn, desenvolupar habilitats de comuni-
cació, expressió i comprensió per mitjà dels llenguatges, 
així com l’adquisició d’uns instruments d’aprenentatge 
i una progressiva autonomia personal, i una primera 
aproximació a la llengua estrangera.

g) Afavorir l’aplicació dels coneixements a les diverses 
situacions i la seva actualització perma nent.

h) Impulsar el coneixement de les característiques soci-
als, culturals, ambientals, geogràfiques, històriques i lin-
güístiques del país i, alhora, promoure el conei xement 
d’altres pobles i comunitats.

i) Capacitar per al desenvolupament d’estratègies d’au-
toregulació dels aprenentatges, per a l’aprenentatge au-
tònom i per a l’exercici d’activitats professionals.

article 51. comPetència Per determinar el currícu·
lum

1. En el marc dels aspectes i les competències bàsi-
ques que garanteixen la validesa dels títols i la formació 
comuna regulats per les lleis, el Govern determina el 
currículum que comprèn els objectius, els continguts i 
els criteris d’avaluació de cada àrea, matèria o mòdul, 
sens perjudici d’allò que s’es tableix en l’article 87 per al 
desplegament de l’autonomia pedagògica dels centres.

2. L’adequació del desenvolupament i la concreció del 
currículum en els projectes educatius dels centres és 
objecte d’avaluació en els termes previstos en el títol 
XI amb la finalitat de valorar l’as soliment per part dels 
alumnes de les competències bàsiques establertes per a 
cada una de les etapes educatives.

3. En la determinació dels currículums s’ha de tenir 
en consideració la proposta de l’Agència d’Avaluació 
de l’Educació, d’acord amb allò que estableix l’article 
176.

article 52. calendari escolar i jornada escolar

1. El calendari escolar comprèn entre 175 i 178 dies lec-
tius per als ensenyaments obligatoris i postobligatoris. 
Correspon fixar-lo al Departament.

2. En els ensenyaments corresponents al segon cicle 
d’educació infantil i a l’educació primària, les hores 
que corresponen al desenvolupament curricular es fixen 
entre 875 i 890 cada curs. En els ensenyaments corres-
ponents a l’educació secundaria obligatòria es fixen en 
1.050 hores cada curs. En la resta dels ensenyaments, el 
nombre d’hores es determina en la norma regla mentària 
que n’ha de concretar els aspectes curriculars.

3. La jornada escolar a l’ensenyament obligatori com-
prèn normalment horari de matí i de tarda.

4. En el segon cicle d’educació infantil i en l’educació 
primària la jornada escolar dels alumnes es pot estendre 
fins a 1.050 ho res cada curs.

article 53. educació no Presencial

1. Per tal de garantir el dret a l’educació de les persones 
que no poden assistir amb regularitat als centres edu-
catius, es desenvolupa una oferta adequada d’educació 
no presencial.

2. L’educació no presencial comprèn els ensenyaments 
d’educació secundària obligatòria, bat xillerat, formació 
professional, la resta d’ensenyaments postobligatoris i 
també es pot referir a ensenyaments que no condueixin 
a titu lacions o certificacions amb validesa a tot l’Estat, 
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l’evolució escolar i estableix procediments de relació i 
cooperació.

article 56. educació Primària

1. L’etapa d’educació primària consta de sis anys aca-
dèmics organitzats en cicles de dos anys i es cursa nor-
malment entre els sis i els dotze anys, amb el currículum 
organitzat per àrees.

2. La finalitat de l’educació primària és proporcionar 
a tots els nens i nenes una educació que, d’acord amb 
les competències bàsiques fixades en el currículum, els 
permeti:

a) assegurar el seu desenvolupament personal i social;

b) adquirir les habilitats i les competències relatives a 
l’expressió i la comprensió oral, la lectura i l’escriptura, 
i les matemàtiques bàsiques;

c) desenvolupar les habilitats socials d’esforç, treball 
i estudi;

d) expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivi-
tat;

e) conèixer els elements bàsics de la història, la geogra-
fia i les tradicions pròpies de Catalunya que permeten 
el seu arrelament.

3. En l’educació primària, l’avaluació i la decisió de 
promoció de cicle de l’alumnat té caràcter global, de 
manera que es determina a partir del progrés conjunt 
en les diferents àrees que configuren el currículum i 
informa sobre el grau d’assoliment de les competències 
bàsiques.

article 57. educació secundària obligatòria

1. L’etapa d’educació secundària obligatòria consta de 
quatre anys acadèmics i es cursa normal ment entre els 
dotze i els setze anys d’edat, amb els continguts orga-
nitzats per matèries, que es poden agrupar en àmbits 
de coneixement.

2. La finalitat de l’educació secundària obligatòria és 
proporcionar a tots els nois i les noies una educació 
que els permeti:

a) Assegurar un desenvolupament personal i social sò-
lid.

b) Adquirir, en el nivell adequat, les habilitats i les com-
petències culturals i socials relatives a:

– l’expressió i la comprensió oral, l’escriptura, la lectura 
i les competències matemàti ques;

– la resolució de problemes de la vida quotidiana;

– el respecte a la igualtat de drets i d’oportunitats de 
les persones;

– l’autonomia personal, la coresponsabilitat i la interde-
pendència personal;

– la comprensió dels elements bàsics del món en els 
aspectes científic, social i cultural.

c) Desenvolupar les habilitats socials de treball i d’es-
tudi amb autonomia i esperit crític.

5. Correspon al Departament, en col·laboració amb els 
ajuntaments, determinar els requisits que han de reunir 
els centres educatius que imparteixen el primer cicle 
d’educació infantil, referits als aspectes educatius, les 
instal·lacions i el personal dels centres. El Departament 
ha d’establir els mitjans necessaris per tal d’assegurar, 
en aquest cicle, una oferta educativa pública de qualitat 
i suficient.

6. Els centres han de cooperar amb els pares i les mares 
o els tutors en l’educació dels infants per tal de garantir 
la coresponsabilització en la coherència educativa entre 
el centre i les famílies.

7. L’avaluació del desenvolupament i l’aprenentatge dels 
i les alumnes ha de ser contínua i global, ha de verificar 
el grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adapta-
ció de l’ajut pedagògic a les característiques individuals 
dels infants. Les famílies han de rebre informació dels 
resultats de l’avaluació.

article 55. educació bàsica

1. L’educació bàsica, que consta de dues etapes –l’educa-
ció primària i l’educació secundària obligatòria–, ha de 
mantenir coherència amb l’educació infantil i l’educació 
postobliga tòria i ha de garantir la coordinació entre les 
etapes que la componen per tal d’assegurar una transició 
adequada de l’alumnat i facilitar la continuïtat del seu 
procés educatiu.

2. El currículum de l’educació bàsica s’ha d’orientar 
al desenvolupament de les competències bàsiques que 
contribueixen al desenvolupament personal de l’alumnat 
i a la pràctica de la ciu tadania activa i ha d’incorporar de 
manera generalitzada les tecnologies de la informació i 
la comunicació en els processos d’aprenentatge.

3. L’ensenyament del català, el castellà i les llengües 
estrangeres ha de rebre una atenció espe cial. En acabar 
l’educació bàsica, l’alumnat ha d’haver assolit una sòlida 
competència comu nicativa de manera que pugui emprar 
normalment i amb correcció les dues llengües oficials i 
pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits en 
les llengües estrangeres que el centre hagi determinat 
en el seu projecte lingüístic.

4. En aquestes etapes educatives s’adopten criteris ade-
quats per atendre la diversitat de l’alum nat i per detectar 
i prevenir les dificultats en l’aprenentatge. Correspon 
al Departament establir criteris i orientar els centres 
per a l’aplicació de mesures organitzatives i curriculars 
d’atenció a la diversitat en un context d’organització fle-
xible dels ensenyaments.

5. Igualment, el Departament estableix els criteris a què 
s’han d’ajustar les mesures que adoptin els centres per 
atendre les necessitats de l’alumnat amb discapacitats i 
l’especialment dotat intel·lectualment.

6. L’acció tutorial contribueix al desenvolupament 
personal i a l’orientació personal, acadèmica, i quan 
escau professional, de l’alumnat per assolir un millor 
creixement i més integració social. Per facilitar l’exer-
cici del dret i el deure de les famí lies a participar en el 
procés educatiu dels seus fills, el centre els informa de 
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permanent. Les proves d’accés a la universitat s’han de 
dissenyar per afavorir aquests principis.

2. A fi de donar compliment a aquests objectius, el 
Departament determina les vies i les matèri es per ga-
rantir les competències pròpies de cada modalitat. En 
la definició de les vies es poden establir agrupacions 
de matèries de modalitat i matèries optatives. Els cen-
tres estableixen les mesures que permeten adequar la 
proposta educativa del batxillerat a les necessitats de 
l’alumnat.

3. Per tal de consolidar les competències bàsiques as-
solides en finalitzar l’educació bàsica, el currículum i 
les activitats educatives en el batxillerat han d’afavorir 
el desenvolupament de la competència de l’alumnat per 
comunicar-se, per a l’autoaprenentatge i per al treball en 
equip; l’ús de mètodes de recerca i de tecnologies de la 
informació i la comunicació i també les compe tències 
pròpies i específiques de la modalitat cursada.

4. El Departament facilita itineraris adaptats als dife-
rents ritmes d’aprenentatge, amb l’organit zació flexible 
de l’oferta i dels horaris, i la coordinació i la relació 
entre els diversos estudis postobligatoris. Així mateix, 
potencia el batxillerat no presencial i estimula els cen-
tres perquè prevegin itineraris que orientin i preparin 
l’alumnat per a l’accés als diferents ensenyaments pos-
teriors.

5. Els centres educatius han de fer les adaptacions opor-
tunes i facilitar les ajudes tècniques necessàries per-
què l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge i l’alumnat 
amb discapacitats puguin cursar el batxillerat. També 
han d’aplicar mesures específiques per a l’alum nat es-
pecialment dotat intel·lectualment. El Departament ha 
d’impulsar i regular les mesures d’atenció a aquests 
alumnes.

6. L’acció tutorial ha de reforçar l’orientació personal, 
acadèmica i professional de l’alumnat; amb aquest ob-
jectiu, cal establir mecanismes de coordinació entre els 
centres que imparteixen batxillerat, els que imparteixen 
formació professional de grau superior i les universi-
tats.

7. El Departament ha d’adoptar les mesures necessàri-
es per facilitar que s’imparteixin en llengua estrangera 
matèries no lingüístiques i per garantir que en tots els 
centres els i les alumnes assoleixin un bon nivell en 
la capacitat d’expressar-se en públic en diferents llen-
gües.

8. L’avaluació de l’alumnat ha de ser contínua i la qua-
lificació ha de ser diferenciada segons les matèries del 
currículum. En l’avaluació final, el professorat ha de va-
lorar el progrés de l’alumnat a partir de les dades d’ava-
luació de cada període del curs i de les recuperacions, 
si escau, i decidir sobre el pas de curs. La qualificació 
final de batxillerat ha d’incloure la valoració específica 
d’una recerca feta per l’alumnat.

article 60. formació Professional

1. La formació professional inclou ensenyaments propis 
de la formació professional inicial, que s’integra en el 
sistema educatiu, la formació professional ocupacional i 

d) Desenvolupar la sensibilitat artística, la creativitat i 
l’afectivitat.

3. El currículum de l’educació secundària obligatòria 
s’ha d’orientar a l’adquisició de les compe tències bà-
siques i també a la incorporació de l’alumnat als estu-
dis posteriors, a la vida adulta i al desenvolupament de 
l’aprenentatge al llarg de la vida.

4. De manera específica, en l’educació secundària obli-
gatòria, s’han d’establir programes de di versificació cur-
ricular orientats a la consecució de la titulació. Aquests 
programes poden com prendre activitats regulars fora 
del centre, si escau en col·laboració amb les administra-
cions locals, i s’han de desenvolupar amb les mesures de 
garantia que es determinin reglamentària ment.

5. L’acció tutorial incorpora en aquesta etapa elements 
que permeten la implicació de l’alumnat en el seu procés 
educatiu.

6. L’avaluació de l’alumnat ha de ser contínua i diferen-
ciada segons les matèries del currículum. En l’avaluació 
final, que és única, s’ha de valorar el progrés global de 
l’alumnat a partir de les dades d’avaluació, decidir sobre 
el pas de curs i, al final de l’etapa, sobre l’acreditació.

article 58. Programes de qualificació Professional 
inicial

1. El Departament ha d’organitzar una oferta suficient 
i territorialment equilibrada de programes de qualifi-
cació professional inicial per tal d’afavorir la inserció 
educativa i laboral de qui no hagi obtingut o no estigui 
en condicions d’obtenir el títol de graduat en educació 
secundària obliga tòria.

2. Aquests programes tenen com a objectiu que l’alum-
nat assoleixi competències professionals i han de res-
pondre a un perfil professional determinat. De manera 
complementària, també han de donar a l’alumnat opci-
ons de continuïtat en la seva formació acadèmica.

3. En l’elaboració dels programes formatius s’han de 
tenir en compte els mòduls formatius asso ciats a unitats 
de competència, les necessitats de formació bàsica de 
l’alumnat i les demandes de qualificacions del sector 
econòmic.

4. Els programes es poden desenvolupar en centres edu-
catius, en espais dependents dels ens locals i en entorns 
laborals, d’acord amb allò que s’estableixi reglamentà-
riament.

5. S’han d’organitzar programes orientats a resoldre les 
necessitats de qualificació i d’inserció laboral de l’alum-
nat nouvingut o amb discapacitats que ho requereixi.

article 59. batxillerat

1. El batxillerat té per finalitat facilitar una formació 
que doti l’alumnat dels coneixements, les capacitats i 
les actituds adequades per desenvolupar el sentit crític, 
la maduresa intel·lectual i humana i la necessària espe-
cialització d’acord amb els seus interessos, per tal de 
preparar-lo per a la incorporació a l’educació superior i 
a la vida professional, i habilitar-lo per a l’aprenen tatge 
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article 61. alternança entre formació i treball

1. Per tal d’afavorir la inserció laboral i la qualificació 
professional, especialment dels joves amb risc d’aban-
donament d’estudis obligatoris, el Govern ha d’establir 
ofertes formatives amb organització i modalitats ho-
ràries compatibles amb el treball i l’activitat laboral. 
El Govern regula el procediment per al reconeixement 
i l’acreditació de les competències professionals, així 
com les accions formatives mitjançant pràctiques en les 
empreses.

2. Les ofertes formatives han de permetre completar els 
ensenyaments obligatoris.

3. Per a les persones que han completat l’ensenyament 
obligatori, les ofertes formatives s’han de referir als con-
tinguts teòrics dels mòduls formatius dels certificats de 
professionalitat, a altres continguts que pot establir el 
departament competent en matèria de treball i als con-
tinguts dels ensenyaments de for mació professional de 
grau mitjà.

4. El Departament facilita la informació i l’orientació 
professional a l’alumnat, i planifica, organitza i desen-
volupa les accions formatives. Amb aquesta finalitat, 
estableix procediments de col·laboració amb el depar-
tament competent en matèria de treball. També pot es-
tablir mecanismes de col·laboració amb l’Administració 
local i amb els agents socials.

5. Per tal d’afavorir la transició al treball i a la vida 
adulta, el Departament ha d’impulsar la inclusió dels 
continguts curriculars adients en els plans d’estudis i 
desenvolupar programes i accions específiques, posant 
un èmfasi especial en les competències professionals i 
la cultura del treball.

6. En qualsevol cas, les accions d’inserció es coordi-
naran amb el Departament competent en matèria de 
treball.

caPítol 3. els ensenyaments de règim esPecial

article 62. ensenyaments artístics

1. Els ensenyaments artístics tenen per finalitat facilitar 
l’accés de l’alumnat a una formació artística de qualitat 
i garantir la formació dels professionals corresponents. 
Els ensenyaments artístics es fonamenten sobre dos 
tipus d’oferta formativa diferent: una de reglada, que 
comprèn diversos graus i té un nivell d’exigència elevat 
en funció de la seva finalitat exclusiva de facultar per a 
la pràctica professional, i una altra de no reglada, per a 
aquelles persones que volen assolir un nivell de conei-
xements adequats per practicar-les.

2. Els ensenyaments artístics comprenen la música, la 
dansa, les arts plàstiques i el disseny, l’art dramàtic, 
la conservació i restauració de béns culturals i altres 
manifestacions artístiques que el Govern determini. Els 
ensenyaments reglats de música i dansa es classifiquen 
en professionals i supe riors. Els ensenyaments reglats 
de les diverses modalitats d’arts plàstiques i disseny es 
classifiquen en de grau mitjà i de grau superior. Els 
ensenyaments reglats d’art dramàtic i de conservació i 

la formació contínua. Només és objecte de regulació en 
el marc d’aquesta llei la formació professional inicial.

2. El Govern, amb la participació dels sectors afectats, 
entre els quals hi ha els agents socials i econòmics i les 
administracions locals, pla nifica una oferta d’estudis de 
formació professional integrada en el sistema educatiu 
en el marc d’allò que preveu l’article 42. La planificació 
s’ha de dur a terme amb una visió global i adaptada a 
les necessitats del territori i del mercat de treball. Amb 
aquest objectiu cal establir mesures per evitar la discri-
minació en l’accés a aquests estudis per raons socioeco-
nòmiques, d’acord amb l’article 6.5. Així mateix, s’han 
d’establir mesures per tal que el sector productiu oferei-
xi llocs de pràctiques en quantitat i qualitat suficient per 
a l’alumnat que cursa formació professional i els altres 
estudis que, d’acord amb aquesta Llei, eventualment les 
requereixin.

3. Per facilitar les correspondències entre els diferents 
subsistemes de formació professional, els títols tenen 
una estructura modular integrada per unitats de compe-
tència i per mòduls profes sionals constituïts com a uni-
tats de formació derivades del Catàleg de Qualificacions 
Professi onals que formula l’Administració educativa.

4. Els continguts dels mòduls de les diferents ofertes 
professionalitzadores s’han d’articular per tal de fer pos-
sible la progressió des dels programes de qualificació 
professional inicial fins als estudis superiors.

5. El desplegament dels ensenyaments de formació pro-
fessional ha d’atendre la innovació, les necessitats edu-
catives del sector productiu i iniciatives de sectors nous 
i mercats emergents. El mòdul de formació en centres 
de treball forma part del currículum de tots els nivells 
formatius. Correspon a l’ad ministració competent ho-
mologar els centres de treball que acullen alumnat en 
pràctiques, d’acord amb el procediment que s’estableixi 
el qual ha de preveure la participació dels departaments 
amb competències sobre aquests centres.

6. Correspon al Govern establir el currículum correspo-
nent a les diferents titulacions que integren l’oferta de 
formació professional inicial i determinar els mecanis-
mes de col·laboració amb els agents econòmics i socials, 
les universitats i les empreses.

7. L’actuació dels diversos departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat pel que fa al des plegament dels 
ensenyaments de formació professional, es duu a ter-
me d’acord amb el sistema integrat de qualificacions i 
formació professional. Per aconseguir aquesta finalitat, 
el departament competent en matèria educativa es co-
ordinarà especialment amb el departament competent 
en matèria de treball, a fi de garantir la integritat de 
l’oferta formativa.

8. Els ensenyaments de formació professional poden 
desenvolupar-se també en els centres a què fa referència 
l’article 69.2.

9. El Govern ha de garantir la coordinació adequada en 
l’ordenació dels ensenyaments universi taris i de forma-
ció professional superior, així com els mecanismes de 
convalidació i de reconei xement de crèdits.
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4. L’Administració educativa regula les característiques 
de les proves d’avaluació i d’homologació que conduei-
xen als certificats de domini d’idiomes.

article 64. ensenyaments esPortius

1. Els ensenyaments esportius tenen per finalitat la pre-
paració de l’alumnat per a l’exercici pro fessional en la 
modalitat o especialitat esportiva de què es tracti i la 
seva adaptació al món laboral.

2. Els ensenyaments esportius s’organitzen a partir de 
les diferents modalitats d’esports i les se ves especialitats 
i s’imparteixen en centres i instal·lacions que han de 
tenir les característiques que es determinin reglamen-
tàriament.

3. El Govern estableix els currículums de les diverses 
modalitats i especialitats, l’oferta formativa i les proves 
d’accés corresponents.

4. En la planificació de l’oferta d’aquests ensenyaments 
hi participen les administracions compe tents en l’àmbit 
de l’esport. S’ha de promoure la col·laboració de les 
entitats esportives en el desenvolupament dels ensenya-
ments esportius.

caPítol 4. l’educació de Persones adultes

article 65. objecte i àmbits

1. L’educació de persones adultes té per objecte fer efec-
tiu el dret a l’educació en qualsevol moment de la vida. 
Els objectius específics de l’educació de les persones 
adultes són:

a) Formar en els ensenyaments que en cada moment 
siguin obligatoris d’acord amb les meto dologies ade-
quades a la població adulta.

b) Preparar per a l’accés a les etapes del sistema educa-
tiu de règim general i de règim espe cial, si escau.

c) Possibilitar el desenvolupament del projecte personal 
i professional i la participació social de cada persona.

d) Informar i orientar les persones sobre les accions 
formatives més adequades als seus inte ressos i possi-
bilitats.

e) Validar les competències adquirides per qualsevol 
altra via.

2. Els programes i les accions formatives de les persones 
adultes han d’incloure, almenys, els àmbits següents:

a) L’educació general i l’accés al sistema educatiu, que 
comprèn les competències bàsiques, els ensenyaments 
obligatoris i la preparació per a l’accés a etapes del sis-
tema educatiu.

b) L’educació per les competències transprofessionals, 
que comprèn la formació en tecnologi es de la informa-
ció i la comunicació i l’ensenyament de llengües.

c) L’educació per a la cohesió i la participació social, 
que inclou l’acollida formativa a persones adultes im-
migrades, la iniciació a la llengua catalana, a la llengua 
castellana, a una llengua estrangera, a les tecnologies 

restauració de béns culturals, així com els ensenyaments 
reglats de disseny són ensenyaments superiors.

3. Els ensenyaments artístics s’imparteixen en escoles 
artístiques, centres integrats, centres es pecialitzats, 
centres superiors i altres centres habilitats per l’Ad-
ministració educativa. Els cen tres integrats faciliten la 
simultaneïtat dels ensenyaments artístics professionals 
i l’educació secundària. L’ordenació dels ensenyaments 
artístics s’ha de dur a terme de manera que es fomentin 
les connexions amb els altres ensenyaments artístics 
que s’hi relacionen i amb els ensenyaments de règim 
general.

4. En la planificació de l’oferta s’han de definir mecanis-
mes compensatoris per a les zones amb menys densitat 
de població.

5. El Govern ha d’adaptar l’oferta dels ensenyaments 
artístics superiors a la tradició cultural i artística de Ca-
talunya i ha de determinar els centres i les institucions 
que imparteixen aquests ensenyaments.

6. L’ordenació dels ensenyaments artístics superiors s’ha 
de fer d’acord amb els principis i els criteris de desple-
gament de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

7. L’Administració educativa, si es el cas, mitjançant 
una organització especifica, ha de planificar l’oferta dels 
ensenyaments artístics superiors, establir-ne l’ordenació 
acadèmica i coordinar-ne els centres.

8. Es crea el Consell Assessor dels Ensenyaments Artís-
tics com a òrgan col·legiat de consulta i assessorament 
del Departament i de participació dels sectors interes-
sats en relació amb aquests ensenyaments. Correspon al 
Govern establir-ne la composició i les funcions.

9. La coordinació entre escoles de música i dansa, es-
coles especialitzades, conservatoris i cen tres superiors 
garanteix l’establiment d’itineraris professionalitzadors 
per a l’alumnat amb més capacitat. El Departament n’es-
tableix el procediment i n’exerceix la supervisió.

article 63. ensenyaments d’idiomes

1. Els ensenyaments d’idiomes tenen per finalitat ca-
pacitar l’alumnat per a l’ús comunicatiu dels diferents 
idiomes, al marge de les etapes ordinàries del sistema 
educatiu.

2. Els ensenyaments d’idiomes poden ser reglats o no 
reglats. Els reglats condueixen a l’obtenció de certificats 
homologats, s’organitzen en els nivells que es determi-
nin i s’ofereixen en la mo dalitat presencial, la semipre-
sencial i la no presencial. Aquests ensenyaments s’im-
parteixen a les escoles oficials d’idiomes i als centres 
públics delegats que, a l’efecte d’aquests ensenya ments, 
en depenen. Els ensenyaments de nivell bàsic també es 
poden impartir en altres centres habilitats per l’Admi-
nistració educativa.

3. Correspon al Govern determinar els currículums dels 
diversos nivells, i requisits que han de reunir les esco-
les oficials d’idiomes, els centres que en depenen i els 
centres habilitats.
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han de disposar d’espais prou identificats per al seu ús, 
exclusiu o preferent, durant el calendari i l’horari en 
què correspongui dur a terme les activitats formatives. 
La creació d’aquests centres es regeix també per allò 
previst en l’article 71.

3. El Govern ha d’establir les condicions que permeten 
considerar com un únic centre educatiu diver sos centres 
públics ubicats en una mateixa zona educativa. També 
poden tenir aquesta consi deració les zones educatives 
rurals, formades per l’agrupació de centres educatius 
d’educació infantil o primària.

article 70. classificació dels centres educatius

1. Els centres educatius es classifiquen en públics i pri-
vats.

2. Són centres educatius públics els que són de titularitat 
d’una administració pública.

3. Són centres educatius privats els que són de titularitat 
d’una persona física o jurídica de caràcter privat.

article 71. règim jurídic de creació i suPressió de cen·
tres educatius

1. En el marc de la planificació educativa, correspon al 
Departament crear i suprimir centres edu catius públics. 
La creació de centres públics de titularitat de les admi-
nistracions locals es fa per conveni.

2. Els centres educatius privats estan sotmesos al prin-
cipi d’autorització administrativa. El centre és autoritzat 
si reuneix els requisits fixats pel Govern amb re lació a 
la titulació acadèmica del personal docent, la ràtio entre 
alumnes i professors, les instal·lacions i la capacitat.

3. Es reconeix als titulars dels centres privats el dret a 
establir el caràcter propi del centre.

article 72. denominació dels centres PÚblics

1. Els centres públics que imparteixen ensenyaments 
de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària 
reben la denominació genèrica de es cola i els centres 
públics que imparteixen ensenyaments d’educació se-
cundària tenen la denominació genèrica de insti tut.

2. Els centres públics que imparteixen, entre altres en-
senyaments de règim general, ensenyaments d’educació 
primària i d’educació secundària es denominen institut-
escola. Correspon al Govern la determinació de la deno-
minació genèrica dels centres públics que imparteixen a 
un mateix alumnat ensenyaments de règim general i de 
règim especial i la denominació genèrica dels centres 
públics especialitzats a què es refereix l’article 78.

article 73. adscriPció dels centres

1. Entre els centres educatius d’una mateixa zona edu-
cativa, a més de les agrupacions previstes en l’article 69, 
es pot determinar la seva adscripció quan disposin de 
projectes educatius que comparteixin objectius, amb la 
finalitat d’ordenar el procés d’escolarització i facilitar 
la continuïtat educativa.

2. Per determinar l’adscripció de cada centre i ensenya-
ment s’ha de prendre en consideració la disponibilitat de 

de la informació i la comunicació i a les estratègies per 
a l’assoliment de les competències bàsiques.

article 66. ordenació

1. L’educació de persones adultes es pot fer en les mo-
dalitats presencial i no presencial. Els criteris de pla-
nificació han d’atendre especialment la integració i la 
complementarietat de les diverses accions formatives, la 
desi gualtat demogràfica entre zones, les persones adul-
tes immigrades amb dèficits educatius i els col·lectius 
desafavorits en matèria educativa.

2. L’educació de persones adultes es pot impartir en 
centres específics, establiments penitenciaris i centres 
ordinaris. Per tal de facilitar l’accés de les persones 
adultes es poden crear o autoritzar punts de suport a la 
formació, de titularitat pública o privada.

article 67. accés

Poden accedir a les accions de formació de persones 
adultes conduents a un títol oficial vàlid a tot l’Estat, les 
persones amb una edat mínima de divuit anys complerts 
l’any natural en què inicien la formació. També hi po-
den accedir les persones amb una edat mínima de setze 
anys complerts l’any en què inicien la formació, que 
tinguin un contracte laboral que els impedeixi assistir 
als centres educatius en règim ordinari o que es trobin 
en procés d’obtenció d’un permís de treball o que siguin 
esportistes d’alt rendiment.

article 68. col·laboració amb els ens locals

1. El Departament, a petició dels ens locals, pot trans-
ferir-los o delegar-los la gestió de serveis i recursos 
edu catius per tal de propiciar-ne la major eficàcia i la 
coordinació i coherència amb els recursos i els instru-
ments de què ja disposi l’entitat local.

2. El Departament ha de fomentar la participació dels 
centres de formació i dels punts de suport en plans o 
xarxes locals que tinguin per objecte l’educació de per-
sones adultes. Les adminis tracions locals han d’afavorir 
la col·laboració dels serveis locals amb els centres es-
mentats i els punts de suport.

títol vi. centres educatius

caPítol 1. normes generals

article 69. concePte de centre educatiu

1. Tenen la consideració de centre educatiu els centres 
que, creats o autoritzats, imparteixen ensenyaments dels 
establerts en el títol V i consten inscrits en el registre de 
centres que gestiona el Departament. Tots els centres, 
amb independència de la seva titularitat, han d’orientar 
la seva activitat d’acord amb els principis definits en 
aquesta Llei.

2. Per als estudis de formació professional, tenen també 
la consideració de centre educatiu els centres situats en 
instal·lacions i equipaments dels agents econòmics que 
estiguin autorit zats pel Departament. Aquests centres 
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d) l’adequació al ritme d’aprenentatge individual, tot 
aplicant pràctiques inclusives i, si escau, de compensa-
ció i pràctiques d’estímul per a l’assoliment de l’excel·-
lència;

e) la coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre 
l’alumnat;

f) l’establiment de regles basades en els principis de-
mocràtics que afavoreixen els hàbits de convivència i 
de respecte a l’autoritat del professorat.

2. Els criteris pedagògics del projecte educatiu de cada 
centre són d’obligada observança per part de tot el per-
sonal que, de manera permanent o ocasional, treballi en 
el centre, i el seu exercici professional en el centre no 
els pot contradir. Els centres han de disposar mesures 
i instruments d’acollida i formació del nou professorat 
per tal de facilitar-li el coneixement del projecte educa-
tiu i la pertinent adaptació del seu exercici professional 
en el centre.

article 76. criteris d’organització Pedagògica en 
l’educació obligatòria

1. En el marc d’allò que estableix l’article anterior, els 
elements organitzatius que adoptin els centres en les 
etapes que integren l’educació obligatòria, han de con-
tribuir específicament a:

a) reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les 
famílies en el procés educatiu;

b) educar en la responsabilitat de l’estudi de manera que 
el deure de l’estudi de l’alumnat es devingui gradualment 
un hàbit;

c) adequar la funció del professorat i altres professionals 
de l’educació, com a agents del procés educatiu, a les 
característiques de les necessitats educatives de cada 
edat, nivell i context sociocultural del grup i dels indi-
vidus que l’integren;

d) fer possible l’avaluació objectiva del rendiment esco-
lar, tot delimitant els resultats i els efec tes de l’avaluació 
de processos d’ensenyament i d’aprenentatge dels resul-
tats de l’avalua ció que caracteritzen el progrés individu-
alment assolit per l’alumnat;

e) educar l’alumnat en la responsabilitat d’exercir la 
ciutadania activa a través de la seva participació en els 
afers de la comunitat educativa.

2. En les etapes que integren l’educació obligatòria, 
el projecte educatiu de centre estableix els criteris per 
organitzar els i les alumnes en grups classe amb les 
limitacions quantitatives que pugui determinar el De-
partament. En absència d’altres criteris, els grups clas-
se es constitueixen d’acord amb el nivell o el curs de 
l’etapa educativa que hagin de cursar. En tot cas, a cada 
l’alumnat se li as signa un tutor o una tutora d’entre el 
professorat.

3. En l’organització dels centres s’han d’establir els me-
canismes necessaris per garantir, sota la responsabili-
tat del tutor o la tutora, la comunicació entre el centre 
educatiu i la família amb relació al progrés de cada 
alumnat.

places escolars del centre o centres receptors de manera 
que no se superi l’oferta que té o tenen autoritzada per 
al primer curs de cada ensenyament, la relació entre 
els projectes educatius, el caràcter propi, si escau, la 
planificació escolar i la ubicació en una mateixa àrea 
d’escolarització.

3. Correspon al Departament, amb la participació dels 
ajuntaments, acordar les adscripcions de centres edu-
catius. En el cas que afecti centres privats concertats, 
l’adscripció ha de comptar a més amb la conformitat del 
o la titular del centre.

article 74. serveis educatius

1. En el marc d’allò que preveu aquesta Llei, el Depar-
tament regula l’estructura i les funcions dels serveis de 
suport a:

a) l’activitat educativa que té per objecte l’assessorament 
psicopedagògic;

b) l’orientació a les famílies en l’escolarització de 
l’alumne/a que presenta necessitats educati ves especí-
fiques, particularment de l’alumnat amb discapacitats;

c) l’adequada escolarització de l’alumnat nouvingut o 
en risc d’exclusió social, especialment en l’àmbit de la 
integració lingüística;

d) l’accés als recursos educatius;

e) la formació permanent del professorat i d’altres pro-
fessionals de l’ensenyament;

f) la dinamització dels projectes educatius i la promoció 
de la innovació pedagògica i l’intercanvi d’experiències 
educatives;

g) altres funcions especialitzades que el Govern esta-
bleixi reglamentàriament.

2. El Departament regula l’estructura i el funcionament 
i pot establir acords amb altres entitats per prestar ser-
veis educatius específics així com serveis didàctics de 
suport a la docència.

caPítol 2. criteris Per a l’organització Pedagògica 
dels centres

article 75. criteris que orienten l’organització Pe·
dagògica dels centres

1. En el marc de l’autonomia de centres educatius, els 
criteris que regeixen l’organització pedagò gica a cada 
centre en la impartició dels ensenyaments, han de con-
tribuir al desenvolupament dels principis del sistema 
educatiu i han de fer possible:

a) la integració dels alumnes procedents dels diversos 
col·lectius en aplicació del principi d’in clusió;

b) el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat i la 
plena incorporació a la societat, al món del treball i als 
estudis superiors com a resultat de l’acció educativa;

c) la incentivació de l’esforç individual i grupal, especi-
alment en el treball quotidià en el centre educatiu;
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article 78. criteris d’organització Pedagògica Per a 
l’alumnat amb necessitats educatives esPecífiques

1. L’atenció educativa de tot l’alumnat es regeix pel prin-
cipi d’inclusió.

2. Els projectes educatius dels centres han de considerar 
els elements curriculars, metodològics i organitzatius 
per a la participació de tot l’alumnat en els entorns esco-
lars ordinaris, independentment de les seves condicions 
i capacitats. Aquests principis han d’estar implícits en 
tots els centres i serveis educatius, desenvolupant un 
treball en xarxa que afavoreixi la coordinació i l’opti-
mització dels recursos.

3. S’entén per alumnat que presenta necessitats educa-
tives específiques el que requereix, per un període de 
la seva escolarització o al llarg de tota l’escolarització, 
determinats suports i atencions educatives específiques 
derivades de discapacitats, trastorns greus del desenvo-
lupament i de la conducta o derivades de la incorporació 
tardana al sistema educatiu.

4. Amb caràcter previ a l’escolarització de l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques es garanteix 
l’assessorament individualitzat a cada família directa-
ment afectada.

L’Administració educativa ha d’establir i facilitar als 
centres, recursos i mesures d’acollida dels alumnes 
d’incorporació tardana amb necessitats educatives es-
pecífiques.

Els alumnes amb necessitats educatives específiques 
que, un cop avaluades les seves neces sitats educatives 
i els suports disponibles, es consideri que no poden ser 
atesos en centres ordinaris, s’han d’escolaritzar en cen-
tres especialitzats.

5. Aquests centres especialitzats poden desenvolupar els 
serveis i programes de suport a l’escolarització d’alum-
nat amb discapacitats en centres ordinaris que el De-
partament determini.

article 79. Projectes d’innovació Pedagògica

1. El Departament ha d’afavorir les iniciatives de de-
senvolupament de projectes d’innovació pe dagògica i 
curricular que tinguin l’objectiu d’estimular la capacitat 
d’aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, 
l’èxit escolar de tot l’alumnat, la millora de l’activitat 
educativa i el desenvolupament del projecte educatiu 
dels centres que presten el Servei d’Educació de Cata-
lunya. De manera especial, s’han d’afavorir la recerca i 
els projectes d’innovació que concretin l’ús de les tec-
nologies de la informació i la comunicació per a l’apre-
nentatge i el coneixe ment, i la formació de l’alumnat en 
el plurilingüisme. Els projectes poden abastar un o més 
centres i, quan escaigui, podran comportar vinculacions 
amb la universitat o el món productiu.

2. L’Administració educativa ha d’establir línies per 
a la innovació i articular sistemes d’ajuts que la facin 
possible.

4. En el segon cicle d’educació infantil i en l’educació 
primària l’atenció docent s’organitza tenint en comp-
te criteris de globalitat i de no-especialització, llevat 
d’aquells aprenentatges que requereixin una acció do-
cent especialitzada.

5. En l’educació secundària obligatòria l’atenció docent 
s’organitza tot equilibrant l’especialitza ció curricular 
del professorat amb la necessària globalitat de l’acció 
educativa i s’hi potencia la tutoria i l’orientació acadè-
mica i professional. De manera concordant es promou 
la polivalència curricular en l’exercici docent del pro-
fessorat que actua sobre el mateix alumnat.

article 77. criteris d’organització Pedagògica en els 
ensenyaments Posto bligatoris

1. En el marc d’allò que estableix en l’article 75, en les 
etapes que integren l’educació postobligatòria els ele-
ments organitzatius dels centres han de contribuir a:

a) reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de 
l’alumnat en el seu procés educatiu, sens perjudici de 
continuar fomentant el paper de les famílies en l’edu-
cació dels fills;

b) educar en la responsabilitat de l’estudi i desenvolupar 
àmbits d’autoaprenentatge que resul tin significatius per 
al progrés de l’alumnat;

c) assolir competències, enteses com el conjunt de ca-
pacitats que utilitza una persona en el desenvolupament 
de qualsevol tasca per aconseguir assolir amb èxit uns 
determinats resultats;

d) adequar la funció del professorat com a agent del 
procés educatiu a les característiques de les necessitats 
educatives de les etapes postobligatòries en els aspec-
tes instructius espe cífics de cada ensenyament, sens 
perjudici del manteniment de la coherència global dels 
elements educatius de la formació;

e) fer possible l’avaluació objectiva del rendiment esco-
lar, tot delimitant els resultats i els efec tes de l’avaluació 
de processos d’ensenyament i aprenentatge dels resultats 
de l’avaluació que caracteritzen el progrés individual-
ment assolit per l’alumne/a, i evidenciar les relacions 
entre els resultats acadèmics dels i les alumnes i les fites 
que es proposaven en incorporar-se a aquestes etapes.

2. El grup classe, o fórmula equivalent que s’adopti, dis-
posa d’un tutor o una tutora designat entre el professorat 
que s’encarrega de la docència. Correspon al tutor o la 
tutora de cada grup garantir l’atenció educativa general 
de l’alumnat, directament i mitjançant l’orientació de 
l’acció conjunta de l’equip docent. També li pertoca la 
comunicació entre el centre i la família, amb relació al 
progrés de l’alumne/a.

3. En els ensenyaments professionalitzadors que com-
portin un període de formació pràctica en empreses, 
l’alumnat disposa d’un tutor o una tutora de pràctiques 
per fer-ne el seguiment i garantir-ne l’aprofitament.



Núm. 317 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 8 de setembre de 2008

25

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

9. En els centres públics, el projecte de direcció desen-
volupa el projecte educatiu d’acord amb allò establert 
en l’article 129.

article 82. acords Per a l’aPlicació del Projecte edu·
catiu

1. Els centres que presten el Servei d’Educació de Cata-
lunya poden, en exercici de la seva autonomia, establir 
acords de coresponsabilitat amb l’Administració edu-
cativa a fi de desenvo lupar l’aplicació del seu projecte 
educatiu.

2. Els centres educatius han de rendir comptes de la 
seva gestió i dels resultats obtinguts i de l’aplicació dels 
acords de coresponsabilitat.

article 83. centres PÚblics: caràcter i Projecte edu·
catiu

1. L’Administració educativa, com a titular de l’escola 
pública catalana, garanteix que els centres públics si-
guin referent de qualitat educativa i d’assoliment dels 
objectius d’excel·lència i equitat que aquesta Llei formu-
la per a Catalunya i, per tant, per a tots i cada un dels 
centres que en conformen el model educatiu.

2. L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, 
laica i plural, trets definidors del seu caràcter propi.

3. Aquests centres es defineixen d’acord amb els prin-
cipis de qualitat pedagògica, direcció responsable, de-
dicació i professionalitat docent, avaluació, retiment de 
comptes, preservació de l’equitat, cerca de l’excel·lència 
i respecte a les idees, creences i cultures de l’alumnat i 
les seves famílies.

4. Aquests principis inspiren el projecte educatiu que 
cada centre adopta en exercici de l’autonomia que aques-
ta Llei li reconeix. En tot cas, s’hi inclouen els criteris 
que els expressen, així com els referits a la relació amb 
l’alumnat i les seves famílies, els d’implicació activa 
en el seu entorn social i els de cooperació i integració 
plena en la xarxa de centres del Servei d’Educació de 
Catalunya.

article 84. règim jurídic dels Projectes educatius 
dels centres educatius PÚblics

1. La formulació del projecte educatiu correspon al 
claustre de professors, a iniciativa del director o la 
directora i amb la participació d’altres professionals 
d’atenció educativa, i la seva aprovació correspon al 
consell escolar.

2. Correspon al director o la directora posar el projecte 
a disposició de l’Administració educativa. En cas de 
manca d’adequació a l’ordenament, l’Administració en 
requerirà la modificació.

3. L’Administració educativa ha d’establir un projecte 
educatiu provisional per als centres que no disposin de 
projecte educatiu en els terminis previstos reglamentà-
riament i per als centres de nova creació.

títol vii. l’autonomia dels centres educatius

caPítol 1. PrinciPis generals i Projecte educatiu

article 80. concePte, finalitat i àmbits de l’autonomia 
dels centres

1. Els centres educatius disposen d’autonomia. En l’exer-
cici d’aquesta autonomia, els seus òrgans de govern po-
den fixar objectius addicionals i definir les estratègies 
per assolir-los, organitzar el centre, determinar els re-
cursos necessaris i definir els procedi ments per aplicar 
el projecte educatiu.

2. L’autonomia dels centres s’orienta a assegurar l’equi-
tat i l’excel·lència del sistema educatiu.

3. Es reconeix autonomia als centres en els àmbits pe-
dagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i 
materials.

article 81. Projecte educatiu

1. Tot centre ha de disposar de projecte educatiu. 
El projecte educatiu defineix la identitat del centre, 
n’explicita els objectius i orienta la seva activitat i hi 
dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin 
les competències bàsiques. En els centres privats el 
projecte educatiu reflecteix, si escau, el seu caràcter 
propi.

2. El projecte contribueix a impulsar la col·laboració 
entre els diversos sectors de la comunitat educativa i 
la relació amb l’entorn social. Els centres afavoriran la 
inclusió del seu projecte edu catiu en el projecte educatiu 
de ciutat o de territori, quan n’hi hagi.

3. En el projecte educatiu es concreta l’aplicació dels 
criteris d’organització pedagògica, les prio ritats i els 
plantejaments educatius i els procediments d’actuació 
que identifiquen el centre. En la seva definició s’han de 
valorar les característiques socials i culturals del context 
escolar i les necessitats educatives dels alumnes. En 
el projecte educatiu s’han d’incloure els indicadors de 
progrés pertinents.

4. El projecte educatiu conté també la concreció i el 
desenvolupament dels currículums.

5. La definició dels criteris que defineixen l’estructura 
organitzativa pròpia es conté en el projecte educatiu del 
centre.

6. Tots els centres han d’elaborar, com a part del projec-
te educatiu, un projecte lingüístic que ha d’estar d’acord 
amb les previsions del títol II i que s’ha de concretar a 
partir de la realitat sociolingüística de l’entorn.

7. El projecte educatiu ha d’estar a disposició de tots els 
membres de la comunitat educativa.

8. El Departament ha de prestar als centres el suport 
necessari per a l’elaboració del pro jecte, ha de promoure 
la coordinació entre projectes educatius de centres que 
imparteixen etapes successives a un mateix alumnat i 
ha de vetllar per garantir la legalitat i l’adequació a les 
necessitats generals del sistema educatiu.
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article 88. àmbit de l’autonomia organitzativa

1. Els centres que presten el Servei d’Educació de Ca-
talunya desenvolupen la seva autonomia organitza tiva 
definint la seva estructura i les normes de funcionament 
intern del centre.

2. Les decisions sobre organització i funcionament del 
centre, d’acord amb el principi d’eficàcia, han d’orientar-
se a garantir el dret a una educació de qualitat en aplica-
ció del projecte educatiu i, quan escaigui, en aplicació 
dels acords de coresponsabilitat educativa.

3. En els centres públics, correspon a la direcció im-
pulsar i adoptar mesures per a la millora de l’estructura 
organitzativa, que s’ajustin a les disposicions reglamen-
tàries que siguin d’aplicació.

4. En els centres privats concertats, escoltat el claustre 
i el consell escolar, correspon al titular adoptar les de-
cisions sobre l’estructura organitzativa. Correspon al 
consell escolar aprovar les normes de funcionament o 
de règim interior.

article 89. marc Per a l’exercici de l’autonomia or·
ganitzativa en els centres PÚblics

1. Els centres públics poden determinar l’existència 
d’òrgans unipersonals addicionals als quals es poden 
assignar responsabilitats específiques.

2. Correspon al Govern establir les condicions i els lí-
mits per a la creació d’aquests òrgans uni personals. Així 
mateix, ha d’establir els criteris d’assignació de recursos 
docents als centres i de complements retributius per a 
aquests òrgans.

article 90. àmbit de l’autonomia de gestió

1. La gestió dels centres públics és responsabilitat de 
la direcció del centre i s’estén a la gestió del profes-
sorat i d’altres professionals del centre, a l’adquisició 
i contractació de béns i serveis, a la distribució i l’ús 
dels recursos econòmics del centre, al manteniment i la 
millora de les instal·lacions dels centres de secundària 
i a l’obtenció, o l’acceptació si escau, de recursos eco-
nòmics i materials addicionals, amb les limitacions que 
en cada cas siguin d’aplicació.

2. En centres públics ubicats en zones socialment i 
econòmicament desafavorides, el Govern pot establir 
un sistema de provisió de llocs de treball i de direcció 
de caràcter extraordinari. El Govern ha de regular les 
condicions en què aquest sistema de provisió pot ser 
d’aplicació. Els docents d’aquests centres són nomenats 
per provisió especial a partir d’una convocatòria per 
a equips docents de gestió amb un projecte educatiu. 
En aquestes situacions el Departament procura la col-
laboració de l’administració local.

3. La gestió dels centres privats concertats correspon als 
seus titulars sense cap altra restricció que les establertes 
amb caràcter general a les lleis educatives i laborals i les 
que deriven de les finalitats i els princi pis que regeixen 
el sistema educatiu i de la prestació del Servei d’Edu-
cació de Catalunya.

article 85. règim jurídic dels Projectes educatius 
dels centres Privats sos tinguts amb fons PÚblics

1. En la formulació del projecte educatiu s’ha de comp-
tar amb la participació del claustre de professors.

2. Escoltat el consell escolar, correspon al o la titular del 
centre l’aprovació del projecte. La persona titular haurà 
de posar aquest projecte a disposició de l’Administració 
educativa per tal de donar compliment a les previsions 
de l’article 81.8. La manca d’adequació del pro jecte als 
preceptes legals que siguin d’aplicació pot donar lloc a 
la rescissió del concert.

article 86. autonomia dels centres Privats no con·
certats

1. Els centres de titularitat privada no concertats dis-
posen d’autonomia pedagògica i organitzati va amb les 
úniques limitacions que s’estableixen per a aquest tipus 
de centres.

2. En el seu projecte educatiu, necessàriament han de 
desenvolupar i concretar el currículum dels ensenya-
ments que imparteixen, d’acord amb allò que s’estableix 
en l’article 51.

3. La titularitat del centre està obligada a garantir que 
l’exercici de l’autonomia es desenvolupa en el marc legal 
vinculat al règim d’autorització de centres privats.

4. Als efectes previstos en l’article 81, els titulars dels 
centres privats no concertats han de posar el seu projec-
te educatiu a disposició de l’Administració educativa.

caPítol 2. autonomia dels centres que Presten el ser·
vei d’educació de catalunya

article 87. àmbit de l’autonomia Pedagògica

1. Els centres que presten el Servei d’Educació de Ca-
talunya desenvolupen la seva autonomia pedagò gica a 
partir del marc curricular establert i l’estenen a la con-
creció d’objectius, competències bàsiques, continguts, 
mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.

2. L’autonomia pedagògica no pot comportar en cap cas 
discriminació en l’accés d’alumnat al centre.

3. Els centres determinen les característiques especí-
fiques de l’acció tutorial, del projecte lingüístic i de la 
carta de compromís educatiu.

4. Les opcions pedagògiques s’han d’orientar a donar 
resposta a les necessitats de l’alumnat amb la finali-
tat que assoleixi les competències bàsiques i el màxim 
aprofitament educatiu d’acord amb les seves possibilitats 
individuals. Aquestes opcions s’incorporen al pro jecte 
educatiu i són revisades periòdicament.

5. En els centres públics, correspon a la direcció del 
centre l’impuls i el lideratge en l’exercici de l’autonomia 
en l’àmbit pedagògic. En els centres privats concertats, 
correspon al titular impul sar l’exercici de l’autonomia 
de gestió pedagògica i al director o la directora liderar 
el procés.
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4. En cap cas no es poden destinar ingressos a satisfer 
obligacions derivades de compromisos de caràcter la-
boral, que la direcció del centre no pot subscriure ni 
autoritzar.

5. El Departament assessora les direccions dels centres 
per a l’execució de la gestió econòmica i, conjuntament 
amb el departament competent en matèria d’economia 
i finances, determina el model comptable, el pla de 
comptes, els destinataris de la informació comptable, 
els do cuments acreditatius de la gestió econòmica i el 
procediment d’acreditació, davant l’Admi nistració, de 
l’aprovació de la liquidació del pressupost anual, sens 
perjudici de les posteriors actuacions que puguin cor-
respondre a la Intervenció General i a la Sindicatura 
de Comptes, en l’àmbit de les seves competències res-
pectives.

títol viii. Professorat i altres Professionals dels 
centres

caPítol 1. de l’exercici de la Professió docent

article 93. la funció docent

1. Els professors i els mestres són els agents principals 
del procés educatiu en els centres.

2. El professorat té, entre altres, les funcions següents:

a) La programació i l’ensenyament en les especialitats, 
les àrees, les matèries i els mòduls que cada docent tin-
gui encomanats, en aplicació de les normes que regulen 
l’atribució docent.

b) L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat.

c) La tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació 
global del seu aprenentatge.

d) L’atenció al desenvolupament intel·lectual, afectiu, 
psicomotor, social i moral de l’alumnat, en col·laboració 
amb les famílies.

e) La informació periòdica a les famílies sobre el pro-
cés d’aprenentatge i cooperació amb les famílies en el 
procés educatiu.

f) La coordinació i el seguiment de les activitats esco-
lars que li siguin encomanades.

g) La participació en l’activitat general del centre i en 
els plans d’avaluació educativa.

h) La recerca, l’experimentació i la millora dels proces-
sos d’ensenyament.

3. Les funcions de l’apartat anterior s’exerceixen en el 
marc dels drets i els deures establerts en aquesta Llei. 
La funció docent en centres que presten el Servei d’Edu-
cació de Catalunya comporta el dret a la participació en 
els òrgans del centre.

4. L’activitat docent s’ha de desenvolupar en el marc dels 
principis de llibertat acadèmica i cohe rència amb el pro-
jecte educatiu del centre i respecte al caràcter propi del 
centre, i ha d’incorporar els valors de la col·laboració, 

article 91. marc Per a la gestió autònoma de la 
Plantilla de Personal en els centres PÚblics i la seva 
avaluació

1. En els termes establerts en el títol VIII, els centres 
públics disposen d’un conjunt de docents i altres profes-
sionals d’atenció educativa que formen l’equip de suport 
al desenvolupament del projecte educatiu del centre. En 
funció de les necessitats derivades del projecte educatiu 
i concretades en el projecte de direcció del centre, la 
direcció dels centres públics proposa al Departament 
llocs docents per als quals és necessari el compliment 
de requisits addicionals de titulació o de capacitació 
professional docent.

2. A proposta de la direcció del centre, l’Administració 
educativa fixa la plantilla de personal de cada centre.

3. La direcció dels centres està habilitada per intervenir 
en l’avaluació de l’activitat docent i de gestió del perso-
nal del centre. A aquest efecte, el Departament estableix 
els procediments i criteris, i els efectes de l’avaluació i 
garanteix els drets d’informació i audiència del personal 
afectat.

article 92. marc Per a la gestió autònoma dels re·
cursos econòmics en els centres educatius PÚblics de 
la generalitat

1. La gestió econòmica dels centres s’ajusta als princi-
pis d’eficàcia, eficiència, economia, i caixa i pressupost 
únics. Així mateix, se sotmet al principi de pressupost 
inicial anivellat en previsió d’ingressos i despeses, i a 
l’obligació de rendir comptes.

2. Són objecte de la gestió econòmica dels centres edu-
catius:

a) Les assignacions als centres amb càrrec als pres-
supostos de la Generalitat i, si escau, els procedents 
d’altres administracions públiques per atendre despeses 
derivades de la seva activitat.

b) Les quantitats obtingudes per la prestació de serveis 
diferents dels gravats per taxes apli cables als serveis 
docents.

c) Els ingressos obtinguts per la venda de productes 
generats en l’activitat normal del centre i per la venda 
de material i mobiliari obsolet o deteriorat, per fer-ne, 
en el darrer cas, la subs titució funcional en la forma que 
s’estableixi per reglament.

d) La part que correspon al centre dels ingressos deri-
vats de l’ús d’instal·lacions, d’im mobles i de material 
assignats al centre de secundària.

e) Les quantitats i rendes provinents de donacions o de 
llegats fets al centre amb finalitat docent, i sens perjudi-
ci de les competències que, en aquesta matèria, corres-
ponen al departament competent en matèria d’economia 
i finan ces.

3. Els ingressos assignats al centre són de lliure dis-
posició llevat dels assignats amb caràcter finalista. Els 
romanents d’ingressos de lliure disposició es poden in-
corporar al pressupost de l’exercici següent.
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caPítol 2. formació del Professorat

article 96. formació inicial

1. El Departament ha d’establir convenis amb les uni-
versitats per organitzar la formació inicial del profes-
sorat i garantir-ne la qualitat en el marc del sistema de 
graus i postgraus propi de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior.

2. La formació inicial del professorat s’ha d’ajustar a les 
necessitats de titulació i de qualificació que requereix 
l’ordenació general del sistema educatiu, ha d’abastar 
tant l’adquisició de conei xements com el desenvolupa-
ment de capacitats professionals i actituds i ha d’inclou-
re, entre altres, un domini equilibrat dels continguts 
de les disciplines i d’aspectes psicopedagògics, conei-
xements de didàctiques específiques, la coeducació, 
l’educació emocional i intercultural, la mediació, el 
desenvolupament d’habilitats per al treball en equip, el 
domini d’una llengua estrangera, l’ús i l’aplicació de les 
tecnologies de la informació i la comunicació i el conei-
xement de les institucions i de la cultura de Catalunya.

article 97. formació Permanent

1. La formació permanent constitueix un dret i un deu-
re del professorat, alhora que una respon sabilitat de 
l’Administració i els altres titulars dels centres. Té per 
objectiu l’actualització de la qualificació professional, 
la millora de les pràctiques educatives i de la gestió dels 
centres. L’exercici del dret a la formació permanent es 
porta a terme preferentment en horari laboral.

2. El Departament ha de promoure, mitjançant la plani-
ficació d’activitats formatives que s’han de dur a terme 
prioritàriament en els centres educatius, la programació 
de la formació permanent del professorat i dels altres 
professionals educatius, l’actualització i el perfecciona-
ment de la qualificació professio nal del personal docent 
del Servei d’Educació de Catalunya, i l’adequació de 
les seves tasques a l’evo lució del progrés científic i de 
la metodologia didàctica. També ha d’afavorir el per-
feccionament de la funció directiva i l’accés del pro-
fessorat a titulacions univer sitàries que comportin una 
millora de la pràctica educativa. En tot cas, la formació 
ha d’incloure sempre l’avaluació de l’aprofitament dels 
assistents.

3. Les administracions públiques i els altres titulars de 
centres han de preveure els mitjans que facin possible 
els intercanvis de professorat dels centres educatius de 
Catalunya i de la resta de l’Estat o d’altres països i fo-
mentar l’estada del profes sorat en centres de prestigi 
reconegut.

4. Amb l’objectiu de promoure la recerca i la innova-
ció educatives per part del professorat, l’Administració 
educativa, amb la participació de les institucions i els 
titulars de centres, pot convocar processos de concur-
rència competitiva per tal de concedir llicències o ator-
gar permisos retribuïts al professorat dels centres que 
presten el Servei d’Educació de Catalunya.

5. En la formació professional i en els ensenyaments 
de règim especial, la formació del professorat inclou 
estades a les empreses i institucions.

de la coordinació entre docents i altres professionals 
d’atenció educativa i del treball en equip.

article 94. Professionals d’atenció educativa i Perso·
nal d’admi nistració i serveis

1. Els centres educatius poden disposar, en funció dels 
seus projectes educatius, de professionals d’atenció edu-
cativa que gaudeixin de la qualificació professional adi-
ent per complementar l’atenció educativa de l’alumnat. 
Aquests professionals conjuntament amb el professorat 
desenvolupen el projecte educatiu del centre.

2. En els centres educatius, el personal d’administració 
i serveis amb funcions en els àmbits administratiu, de 
vigilància, de neteja i de manteniment, entre d’altres, 
i els professionals d’atenció educativa, han d’ajustar el 
seu exercici professional a allò que preveu el pro jecte 
educatiu, tot respectant la plena autonomia dels ens 
locals en l’exercici de les competències vinculades a 
aquest apartat.

3. Els professionals d’atenció educativa i el personal 
d’administració i serveis té el dret i el deure de parti-
cipar, en els termes que determini el Departament, en 
la vida del centre, i, quan estigui definit, el deure de 
respectar el caràcter propi.

article 95. mesures Per a la Protecció i la valoració 
de la funció docent

1. El dret d’assistència al personal i a la direcció dels 
centres que presten Servei d’Educació de Catalunya en 
l’exercici de les seves funcions, comporta l’adopció per 
part del Departament de les mesures necessàries per 
garantir la protecció i l’assistència jurídica. A aquest 
efecte, s’han d’establir els instruments perquè disposin 
de representació jurídica sempre que els interessos del 
defensat i els de la Generalitat no siguin oposats o con-
tradictoris, i de l’assessorament tècnic, sanitari i psicolò-
gic oportuns per fets derivats de l’exercici professional. 
A més, se’ls ha d’informar del dret a ser rescabalats si 
han sofert qualsevol lesió en els seus béns i drets.

2. S’han d’establir, per reglament, els mecanismes adi-
ents per tal que el personal docent que, a causa d’una 
discapacitat reconeguda i no determinant d’incapacitat 
permanent per a la funció docent, no pugui desenvo-
lupar temporalment les seves funcions, pugui portar a 
terme altres funcions adequades a la seva preparació 
professional i a la condició docent.

3. L’Administració educativa ha d’afavorir l’aprofitament 
de l’experiència professional del profes sorat jubilat i dels 
inspectors d’educació jubilats que ho desitgin mitjançant 
la seva incorporació als centres i als serveis educatius, 
sense ocupar llocs de plantilla, per desenvolupar-hi, 
entre altres, tasques relacionades amb la direcció de la 
formació del pro fessorat de nou ingrés, les activitats de 
reforç i els plans d’ús de biblioteques i d’animació a la 
lectura, o altres d’anàlogues.

4. L’Administració educativa ha de convocar ajuts per 
a la promoció professional adreçats específicament al 
personal docent i a altres professionals d’atenció edu-
cativa, d’acord amb les quanties i les modalitats que 
s’es tableixin reglamentàriament.
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docents en una etapa o uns ensenyaments diferents dels 
assignats al seu cos, d’acord amb els requisits de titula-
ció, formació o experiència que en cada cas estableixi 
el Govern.

3. Correspon al Govern determinar les especialitats dels 
cossos docents. Així mateix, el Govern ha d’establir els 
criteris d’idoneïtat i el procediment específic perquè el 
personal funcionari docent pugui acreditar competència 
docent per impartir àrees, matèries i mòduls professi-
onals diferents dels atribuïts a la seva especialitat do-
cent. Per a l’acreditació de com petència docent en una 
àrea, matèria o mòdul, cal tenir en compte els criteris 
de titulació acadèmica, formació i experiència docent 
acreditada i la superació d’un període de pràctiques amb 
avaluació positiva. En l’educació permanent de persones 
adultes, l’atribució docent de les accions de formació 
que no condueixen a l’obtenció de títols es determina 
en la normativa que les regula.

article 100. Professorat esPecialista

Excepcionalment, per impartit determinats mòduls o 
determinades matèries dels ensenyaments de forma-
ció professional, artístics, artístics superiors,idiomes o 
esportius, es pot contractar, en règim laboral o admi-
nistratiu com a professorat especialista, atesa la seva 
qualificació i les necessitats del sistema educatiu, profes-
sionals no necessariament titulats que exerceixin la seva 
activitat en l’àmbit laboral. En el cas dels ensenyaments 
esportius, la qualificació corresponent s’ha d’creditar 
d’acord amb allò establert a la Llei de l’exercici de les 
professions de l’esport. Per impartir els ensenyaments 
d’idiomes i els ensenyaments artístics superiors es po-
den contractar nacionals d’un altre Estat.

article 101. estructuració dels llocs de treball do·
cents en Plantilles de Pro fessorat

1. Les plantilles de professorat de la Generalitat de 
Catalunya inclouen els llocs de treball classificats per 
especialitats docents, si escau, que estan dotats pressu-
postàriament dels diferents centres educatius públics, de 
les zones escolars rurals, i dels serveis educatius.

2. El contingut de les plantilles de professorat ha de ser, 
almenys, el següent:

a) La denominació del lloc de treball i del centre edu-
catiu, la zona escolar rural, la zona edu cativa, el servei 
educatiu i, si escau, l’àmbit territorial al qual estigui 
adscrit.

b) Els cossos docents o les categories professionals i els 
requisits específics exigits per ocupar-los, entre els quals 
s’inclouen l’especialitat o les especialitats docents, el 
coneixement de la llengua catalana i, si escau, la titula-
ció específica o la forma ció acreditada, d’acord amb el 
projecte educatiu del centre.

c) Els sistemes de provisió previstos per als diferents 
tipus de llocs de treball: ordinaris, espe cífics i de pro-
visió especial.

d) Les retribucions complementàries assignades als 
llocs de treball.

caPítol 3. ordenació de la funció PÚblica docent

article 98. Personal que integra la funció PÚblica 
docent

1. Integren la funció pública docent el personal funci-
onari de carrera pertanyent als cossos que aquesta Llei 
crea, el personal docent funcionari interí i el personal 
docent contractat en règim laboral.

2. El personal que integra la funció pública docent s’or-
dena i regula per les disposicions d’aquesta Llei i la nor-
mativa general que regula el règim jurídic de la funció 
pública, la qual també s’aplica, quan així ho determina 
expressament, als altres professionals d’atenció educa-
tiva i al personal d’administració i serveis.

article 99. ordenació de la funció PÚblica en cossos 
docents de catalunya

1. La funció pública docent s’estructura en els cossos 
docents, classificats d’acord amb la titulació acadèmica 
exigida per accedir-hi, segons els corresponents grups i 
subgrups de classificació professional funcionarial que 
s’indiquen:

a) El cos de catedràtics de Catalunya –grup A, subgrup 
A1–, que agrupa determinats funcionaris capacitats per 
la seva especialitat docent per impartir docència en les 
següents etapes i en senyaments: l’educació secundària 
obligatòria, el batxillerat i la formació professional; els 
ensenyaments superiors de música i dansa i els d’art 
dramàtic; els ensenyaments d’arts plàstiques i disseny 
i els de conservació i restauració de béns cul turals, els 
d’idiomes i, quan escaigui, els ensenyaments espor-
tius.

b) El cos de professors de Catalunya –grup A, subgrup 
A1–, que agrupa la resta dels funcionaris capacitats per 
la seva especialitat docent per impartir docència en les 
següents etapes i ensenyaments: l’educació secundària 
obligatòria, el batxillerat i la formació professional; els 
ensenyaments elementals i professionals de música i 
dansa i els ensenyaments d’art dramàtic; els ensenya-
ments d’arts plàstiques i disseny, els de conservació i 
restauració de béns culturals, els d’idiomes i, quan es-
caigui, els ensenyaments esportius.

c) El cos d’inspecció d’educació de Catalunya –grup 
A, subgrup A1–, que agrupa els funci onaris que tenen 
específicament assignat l’exercici de les funcions de la 
Inspecció Educati va a Catalunya.

d) El cos de mestres de Catalunya –grup A, subgrup 
A2–, que agrupa els funcionaris capa citats per la seva 
especialitat docent per impartir docència en l’educació 
infantil i primària.

e) El cos de professors tècnics de Catalunya –grup A, 
subgrup A2–, que agrupa els funcio naris capacitats per 
la seva especialitat docent per impartir docència en les 
següents etapes i ensenyaments: la formació professio-
nal i, excepcionalment, l’educació secundària obligatò-
ria; els ensenyaments d’arts plàstiques i disseny i els de 
con servació i restauració de béns culturals.

2. En circumstàncies especials, els funcionaris perta-
nyents als cossos docents poden desenvolupar funcions 
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corresponent al càrrec exercit amb avaluació posi tiva, 
mentre romanguin en servei actiu, a les persones que 
han estat directors dels centres públics.

e) Aprovar els acords sobre les condicions de treball 
assolits en el marc de la negociació col·lectiva funcio-
narial.

f) Regular els procediments de provisió de llocs de tre-
ball docent.

g) Exercir la resta de funcions que li encomana la nor-
mativa vigent.

2. Correspon a la persona titular del Departament:

a) Elaborar les propostes de disposicions de caràcter 
general que hagi d’aprovar el Par lament o el Govern 
en matèria de funció pública docent o emetre informe 
sobre aquestes propostes.

b) Exercir la potestat reglamentària sobre funció pública 
docent en aquells àmbits que la Llei determina.

c) Impulsar, coordinar i controlar l’execució de les po-
lítiques específiques de personal do cent.

d) Proposar l’oferta d’ocupació pública docent.

e) Establir les bases, els temaris i el contingut dels pro-
cessos selectius d’ingrés de personal funcionari docent 
o personal laboral docent fix, fer-ne la convocatòria, 
designar els òrgans qualificadors i nomenar i donar pos-
sessió o, si escau, contractar els qui els hagin superat.

f) Definir les plantilles docents dels centres i serveis 
educatius i, si escau, de les zones educa tives, i també 
les plantilles de la Inspecció d’Educació.

g) Establir les bases, convocar i resoldre els concursos 
generals i específics per a la provisió de llocs de tre-
ball reservats al personal que integra la funció pública 
docent.

h) Regular les convocatòries públiques de provisió es-
pecial.

i) Declarar les situacions administratives i la jubilació 
del personal funcionari docent.

j) Dictar les resolucions, instruccions i circulars neces-
sàries en matèria de personal docent.

k) Vetllar pel compliment de les normes en matèria de 
funció pública docent i avaluar les políti ques concretes 
de personal docent.

l) Impulsar i coordinar les polítiques de formació del 
personal docent.

m) Exercir totes les altres funcions que li assigna la 
normativa vigent.

3. Corresponen als òrgans de govern dels centres edu-
catius públics, en matèria de gestió del seu personal, les 
funcions que es determinen en el títol IX.

article 105. oferta d’ocuPació PÚblica docent

1. El Govern ha d’aprovar l’oferta d’ocupació pública 
docent, que es publica al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

3. El Departament pot establir requisits o perfils propis 
per a llocs de treball definits d’acord amb el projecte 
educatiu del centre i a proposta del seu director o la 
seva directora.

4. Les plantilles de professorat són públiques i les for-
mula el Departament, amb la definició dels continguts 
funcionals mínims de cada lloc de treball. El director 
o la directora del centre pot assignar al professorat que 
ocupi els diferents llocs de treball docent les responsa-
bilitats de direcció i coordinació docent, adequades a la 
seva preparació i experiència, que requereixi l’aplicació 
del projecte educatiu.

5. D’acord amb les previsions de la programació de re-
cursos i en el marc de les zones educatives es poden 
preveure places per cobrir substitucions temporals mit-
jançant contractació laboral.

6. El Departament ha de tenir en compte el caràcter 
específic de l’escola rural en la formulació de els plan-
tilles.

article 102. llocs docents esPecífics i llocs docents 
d’esPecial resPonsabilitat

1. L’Administració educativa, a proposta de la direc-
ció del centre, i amb el procediment i les con dicions 
regulades pel Govern, pot determinar a quins llocs de 
la plantilla docent s’atorga un perfil específic a fi d’as-
segurar la continuïtat del projecte educatiu.

2. El professorat destinat a un centre educatiu i també 
el professorat destinat a altres centres pot accedir, pel 
procediment previst a l’article 111, als llocs d’especial 
responsabilitat i confiança que donen suport al desen-
volupament del projecte educa tiu.

article 103. règim jurídic del Personal directiu do·
cent

1. El Govern pot establir un règim jurídic específic del 
personal directiu docent així com els criteris i el proce-
diment per determinar la condició de personal directiu 
professional dels funcionaris que ocupin o hagin ocupat 
la direcció d’un centre educatiu.

2. El personal directiu està subjecte a avaluació d’acord 
amb els criteris d’eficàcia, eficiència i responsabilitat 
per la seva gestió i de control de resultats en funció dels 
objectius fixats.

article 104. òrgans comPetents en matèria de funció 
PÚblica docent

1. Correspon al Govern:

a) Exercir la potestat reglamentària en matèria de funció 
pública docent, llevat del que preveu l’apartat 2.

b) Aprovar l’oferta d’ocupació pública docent.

c) Establir les especialitats docents de cadascun dels 
cossos.

d) Fixar els complements retributius de promoció pro-
fessional corresponents als graus i a les categories de 
professorat sènior i establir la proporció, les condicions i 
els requisits per mantenir part del complement retributiu 
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catedràtics d’educació de Catalunya ha de tenir una anti-
guitat mínima de vuit anys com a funcionari de carrera 
en el cos i l’escala de procedència.

2. En les convocatòries corresponents, que no tenen fase 
de pràctiques, el sistema d’accés al cos és el de concurs, 
en què es valoren els mèrits relacionats amb l’actualit-
zació científica i didàc tica, la participació en projec-
tes educatius, l’avaluació positiva de l’activitat docent, 
l’exercici de la funció directiva amb avaluació positiva, 
la possessió de la categoria de sènior, el coneixe ment de 
llengües estrangeres i, si escau, la trajectòria artística 
dels candidats. En tot cas, cal acreditar el coneixement 
suficient i adequat de la llengua catalana en l’expressió 
oral i l’escrita, si no s’ha fet anteriorment.

3. El fet de pertànyer al cos de catedràtics es valora a 
tots els efectes com a mèrit docent específic.

article 108. accés al cos d’insPecció d’educació de 
catalunya

1. El procés selectiu ordinari d’accés al cos d’inspectors 
d’educació de Catalunya és el de con curs oposició, que 
inclou una fase de pràctiques. Les persones aspirants 
han de tenir una anti guitat i una experiència docent 
d’almenys sis anys en algun dels cossos que integren la 
funció pública docent i una titulació acadèmica que els 
permeti accedir a un cos del subgrup A1.

2. En la fase de concurs es valora la trajectòria pro-
fessional de les persones candidates i els seus mèrits 
específics com a docents, el desenvolupament de càrrecs 
directius amb avaluació posi tiva, l’exercici de la funció 
inspectora amb avaluació positiva i la pertinença al cos 
de catedrà tics d’educació de Catalunya.

3. La fase d’oposició consisteix en una prova en què es 
valoren els coneixements pedagògics, d’administració i 
de la legislació educativa, i també els coneixements i les 
tècniques específi ques. S’ha d’acreditar el coneixement 
suficient i adequat de la llengua catalana en l’expressió 
oral i l’escrita, si no s’ha fet anteriorment.

4. En les convocatòries d’accés al cos es pot reservar 
fins a un terç de les places per a la provisió mitjançant 
concurs de mèrits destinat als funcionaris docents que, 
a més de complir els requi sits generals, hagin exercit, 
amb avaluació positiva, el càrrec de director/a almenys 
du rant tres mandats o la funció inspectora amb avalu-
ació positiva almenys durant sis anys. El Departament 
fixa les condicions en què queden exempts de la fase 
de pràctiques segons l’experiència prèvia que acreditin, 
els candidats al procediment d’accés regulat en aquest 
apartat.

article 109. selecció del Personal interí docent

1. La selecció de personal funcionari interí docent es fa 
mitjançant convocatòries públiques que han de respec-
tar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

2. El Govern ha de regular els requisits i els procedi-
ments d’accés i la durada, el període de pràcti ques, el 
procediment de gestió i els criteris d’ordenació de la 
borsa de treball.

2. L’oferta d’ocupació pública docent ha d’incloure el 
nombre de places vacants docents, amb assignació pres-
supostària, que calgui proveir amb la incorporació de 
personal docent de nou ingrés, i comporta l’obligació 
de convocar, dins del termini d’un any, els processos 
selectius corres ponents per a les places compromeses i 
fins a un deu per cent addicional.

3. D’acord amb les necessitats de la programació edu-
cativa, les vacants de plantilla que estiguin ocupades 
per personal funcionari interí docent s’han d’incloure 
en l’oferta d’ocupació corresponent a l’exercici en què 
es produeix el nomenament i, si no és possible, en el 
següent, llevat que se’n decideixi l’amortització.

caPítol 4. selecció del Professorat i accés als cossos 
funcionarials

article 106. sistema d’ingrés a la funció PÚblica do·
cent

1. El sistema d’ingrés als cossos en què s’ordena la fun-
ció pública docent és el de concurs opo sició, que inclou 
una fase de pràctiques, mitjançant convocatòria pública 
amb garantia dels principis d’igualtat, publicitat, mèrit 
i capacitat. En la fase de concurs es valora, entre altres 
mèrits, la formació acadèmica, l’experiència docent 
prèvia i l’acreditació del domini de llen gües estrange-
res. En la fase d’oposició es valoren els coneixements 
específics de l’especialitat docent a la qual s’opta, la 
capacitat pedagògica i el domini de les tècniques ne-
cessàries per a l’exercici docent. El període de prac-
tiques permet valorar el grau de desenvolupament de 
les competències professionals de la persona candidata. 
Les proves de selecció s’han d’orientar a determinar la 
idoneïtat i competència de les persones aspirants sobre 
la base dels coneixements i les aptituds i poden incloure 
una entrevista. La fase de pràctiques tutelades, que pot 
incloure cursos específics de formació, té una durada 
d’un curs acadèmic.

2. S’ha d’acreditar el coneixement suficient i adequat 
de la llengua catalana en l’expressió oral i l’escrita. Les 
proves es faran en llengua catalana, sense perjudici de 
les excepcions parcials que es puguin establir per regla-
ment en l’accés a especialitats lingüístiques. A més, les 
proves han d’incloure coneixements sobre institucions 
i cultura de Catalunya.

3. Per a la selecció de les persones aspirants cal tenir en 
compte la valoració ponderada de les diverses fases de 
concurs, oposició i pràctiques sense perjudici de la ne-
cessitat de superar les proves corresponents. En la part 
de concurs no es poden fixar puntuacions mínimes.

4. El nombre de persones seleccionades en el procés, 
que conclou amb la superació del període de pràcti-
ques, no pot superar el nombre de places objecte de la 
convocatòria.

article 107. cos de catedràtics d’educació de cata·
lunya

1. El personal funcionari docent del cos de professors 
d’educació de Catalunya que vulgui acce dir al cos de 
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ha de valorar la idoneïtat dels candidats amb relació als 
requisits exigits per ocupar el lloc de treball.

2. El personal docent que sigui cessat del lloc de tre-
ball ocupat per provisió especial queda adscrit a la zona 
educativa corresponent al lloc de treball que ha obtingut 
amb anterioritat per concurs de mèrits i té preferència 
per ocupar, amb caràcter definitiu, la primera vacant 
pròpia de la seva especialitat, sense necessitat de parti-
cipar en un concurs de provisió.

article 112. Permanència en el lloc de treball

Per poder participar en concursos de provisió de llocs 
de treball docents cal haver ocupat efectivament el 
lloc de treball obtingut per concurs durant un mínim 
d’un any, llevat que el lloc a ocupar pertanyi a la ma-
teix zona educativa.

article 113. Provisió Pel funcionariat docent de llocs 
de treball no docents

1. El professorat funcionari pot proveir llocs de treball 
dependents de l’Administració educativa. També pot 
proveir llocs de treball d’altres departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat, d’acord amb les determi-
nacions que el Govern estableix en la relació de llocs 
de treball.

2. El Govern ha de regular les garanties d’índole retri-
butiva del personal docent que ocupi llocs de treball no 
reservats exclusivament a funcionaris do cents de l’Ad-
ministració de la Generalitat, quan sigui cessat discre-
cionalment o remogut per alteració o supressió del lloc 
de treball. Aquestes garanties han de ser equivalents a 
les aplicables amb caràcter general a la normativa de 
funció pública pels casos de remoció i cessament.

caPítol 6. carrera Professional docent

article 114. carrera Professional

1. El personal funcionari docent de l’Administració de 
la Generalitat, per desenvolupar la seva carrera profes-
sional disposa de:

a) Promoció interna entre cossos docents de diferent 
subgrup de classificació, eventualment amb canvi de 
centre de destinació.

b) Promoció a altres cossos docents del mateix subgrup 
de classificació.

c) Promoció docent mitjançant l’adquisició progressiva 
de graus docents o la categoria supe rior de sènior.

d) Obtenció del reconeixement de noves especialitats 
del mateix cos, sense canvi de lloc.

article 115. Promoció interna

1. El personal funcionari del cos de mestres i del cos 
de professorat tècnic, classificat en el sub grup A2, pot 
accedir al cos de professors mitjançant el sistema de 
concurs oposició per un torn de reserva a les convocatò-
ries corresponents, sempre i quan posseeixi la titulació 
requerida per a l’accés al cos corresponent i tingui una 

3. El primer curs de l’exercici docent en els centres pú-
blics s’ha de desenvolu par sota la tutoria d’un professor 
o una professora del centre. El personal interí i el tutor 
o la tutora comparteixen la responsabilitat sobre la pro-
gramació de l’ensenyament i la seva avalu ació. Finalit-
zat el període tutoritzat, s’avalua la pràctica docent. El 
resultat d’aquesta avaluació determina la competència 
del docent o la docent per exercir en els centres públics 
dependents del Departament.

caPítol 5. Provisió de llocs de treball docents

article 110. disPosicions generals

1. Els llocs de treball docents en els centres educatius 
públics i en els serveis educatius els ocu pa el personal 
funcionari pel sistema ordinari de concurs i pel siste-
ma de provisió especial. Els concursos de provisió de 
llocs de treball es fan mitjançant convocatòria pública 
i poden ser generals o específics.

2. L’obtenció de destinació en un lloc de treball d’un 
centre docent o servei educatiu per concurs general o 
específic de mèrits comporta l’adscripció amb caràcter 
definitiu a un centre de la zona educativa on estigui 
ubicat el lloc de treball. El cessament per supressió o 
remoció del lloc de treball su posa l’adscripció a un altre 
lloc de treball vacant a la zona, sense que calgui tornar 
a participar en un procediment de provisió.

3. L’adscripció en comissió de serveis voluntària a un 
centre educatiu diferent de l’obtingut per concurs o a un 
lloc de treball de la Inspecció d’Educació o de l’Admi-
nistració comporta la reserva del lloc de treball d’origen 
durant els dos primers anys. Finalitzat aquest període, 
es convoca la provisió del lloc, i l’eventual cessament en 
la destinació adjudicada en comissió de serveis suposa 
l’adscripció del funcionari o la funcionària docent a un 
lloc de treball vacant de la zona educativa, sense que 
calgui participar en un nou procediment de provisió.

4. Per obtenir destinació en qualsevol procediment de 
provisió de llocs docents s’ha de tenir acreditat el co-
neixement, en l’expressió oral i l’escrita, de la llengua 
catalana, en els termes establerts per reglament.

5. Els concursos generals són el procediment normal de 
provisió de llocs de treball docents.

6. Els concursos específics es convoquen, individual-
ment, per als llocs de treball docents específics que 
exigeixen tècniques de treball o responsabilitats espe-
cials o condicions d’ocupació amb peculiaritats pròpies, 
especificades a les plantilles de professorat. En aquests 
concursos específics es pot exigir l’elabora ció de me-
mòries o la realització d’entrevistes.

article 111. Procediment de Provisió esPecial

1. Els llocs docents a què fan referència els articles 91 
i 102 quan s’han de cobrir amb professorat que no tin-
gui destinació obtinguda per concurs en el propi centre 
docent, es proveeixen amb convo catòria pública, pel 
procediment de provisió especial d’acord amb el que 
el Govern estableixi reglamentàriament, que en tot cas 
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corresponent i es valora com a mèrit docent específic 
en tots els concursos públics de mèrits.

article 119. mèrit Per accedir a la docència univer·
sitària

1. L’avaluació positiva del desenvolupament de les 
funcions del professorat, amb un mínim de tres graus 
perso nals docents, s’ha de valorar en el marc dels pro-
cessos d’avaluació que l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya (AQU) desenvolupa 
per a la contractació del personal docent i investigador, 
com a mèrit específic en els concursos públics que es 
convoquin per a la contractació laboral de professorat 
universitari, d’acord amb les previsions establertes en 
la legislació d’universitats.

2. Amb aquesta finalitat, el Departament ha de fomentar 
convenis amb les universitats que facilitin la incorpo-
ració als departaments universitaris, com a professor/a 
associat/ada amb jornada total o parcial, del professorat 
funcionari destinat en centres educatius i serveis educa-
tius i a la Inspecció Educativa. Si la jornada és parcial, 
es compatibilitza amb l’activitat docent no universi-
tària.

3. El professorat dels cossos docents participa, tant a la 
Universitat com als centres públics, en la impartició i 
la tutoria dels ensenyaments universitaris oficials que 
habilitin per a l’exercici de la docència.

caPítol 7. condicions laborals i retributives

article 120. Prevenció de riscos laborals

En el marc general de les polítiques públiques de pre-
venció de riscos i salut laboral, l’Adminis tració edu-
cativa ha d’establir mesures destinades a promoure el 
benestar i la millora de la salut laboral del professorat i 
dels altres professionals de l’educació i dels inspectors 
d’educació, tant de diagnòstic com, molt especialment, 
de caràcter preventiu. S’ha de promoure la formació 
necessària per a la prevenció de riscos labo rals i s’han 
d’adoptar programes específics per millorar les condi-
cions de treball i perfeccionar els nivells de prevenció 
i protecció.

article 121. jornada de treball del Personal funci·
onari docent

1. El Govern ha d’establir la jornada ordinària i les 
jornades especials del personal funcionari docent, la 
distribució ordinària de la dedicació horària setmanal 
a les activitats lectives en el centre i la participació en 
les activitats extraescolars i complementàries.

2. La jornada de treball ordinària pot ser a temps com-
plet o a temps parcial. Les retribucions bàsiques i com-
plementàries del personal docent que té assignada una 
jornada de treball a temps parcial ha de ser proporcional 
a la jornada realitzada, en les condicions que es deter-
minin reglamentàriament.

antiguitat mínima de sis anys com a funcionari/ària de 
carrera en el cos de procedència.

2. En aquestes convocatòries es valora preferentment 
el treball desenvolupat, els cursos de for mació i perfec-
cionament superats, els mèrits acadèmics i l’avaluació 
positiva de l’activitat do cent.

3. La fase d’oposició consisteix en l’exposició i el debat 
d’un tema de l’especialitat a la qual s’accedeix.

4. Els qui accedeixen per aquest procediment estan 
exempts de la fase de pràctiques i tenen preferència en 
l’elecció de les destinacions vacants sobre els aspi rants 
que ingressen pel torn lliure de la convocatòria corres-
ponent.

5. Per promoció interna s’accedeix als cossos de cate-
dràtics i d’inspecció.

article 116. adquisició de noves esPecialitats docents 
del mateix cos

1. El personal funcionari docent dels cossos docents de 
Catalunya pot obtenir el reconeixement d’especialitats 
docents diferents d’aquella per la qual hagi ingressat 
en el cos.

2. El procediment de reconeixement de noves especiali-
tats docents ha de ser objecte de con vocatòries periòdi-
ques, sense limitació de places, i consisteix en una pro-
va, que ha de valorar una comissió de selecció, referida 
al temari de l’especialitat que cal reconèixer i destinada 
a verificar els coneixements de la persona aspirant i la 
seva capacitat per aplicar els recursos didàctics en la 
nova especialitat.

article 117. adquisició de graus docents

1. La promoció docent s’articula sobre la base d’una 
avaluació periòdica de la tasca professional feta.

2. El Departament regula el procediment d’avaluació 
del desenvolupament de la funció pública docent i de 
reconeixement de mèrits docents, amb criteris de trans-
parència, objectivitat, im parcialitat i no discriminació.

3. El personal funcionari docent pot adquirir, progres-
sivament, cada període de cinc anys, un dels set graus 
personals docents en què s’articula la carrera docent.

4. Cada grau personal docent té atribuït un complement 
retributiu.

article 118. categoria suPerior de sènior

Dins dels cossos de mestres i de professors tècnics, 
i amb el límit global màxim del 30% del nombre de 
places del conjunt de cossos, la carrera docent permet 
d’assolir la categoria superior de sènior al personal 
funcio nari docent amb quatre graus personals docents 
obtinguts en el mateix cos. Per assolir aquesta catego-
ria cal superar un procés selectiu convocat amb aquest 
objecte en el qual la comissió de valoració ha de com-
provar els mèrits docents i formatius, l’exercici de la 
docència i els coneixements de l’especialitat per part 
de la persona aspirant. L’adquisició de la categoria de 
sènior dóna dret a percebre el complement retributiu 
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c) equip directiu,

d) director o directora.

2. Els òrgans unipersonals de direcció dels centres de 
titularitat pública són el director o la direc tora, el se-
cretari o la secretària, el o la cap d’estudis i aquells 
altres que s’estableixin reglamen tàriament o en exercici 
de l’autonomia organitzativa del centre. Aquests òrgans 
unipersonals integren l’equip directiu que és l’òrgan exe-
cutiu de govern dels centres públics. Els centres també 
poden constituir un consell de direcció.

3. Correspon al Departament determinar les funcions 
mínimes i comunes a què s’ha d’ajustar l’exercici de les 
funcions de cap d’estudis i de secretari/ària en tots els 
centres públics, en el marc de l’autonomia organitzativa 
i de gestió a què es refereix el capítol 2 del títol VII.

4. El consell escolar i el claustre de professorat són òr-
gans col·legiats de participació en el govern dels cen-
tres.

5. El Departament adapta l’estructura de govern per als 
centres que tenen la consideració d’únic centre educatiu 
i altres de característiques singulars.

article 124. administració dels centres

El Departament determina els centres i les agrupacions 
de centres que poden disposar d’administradors que as-
sisteixin i donin suport a la direcció de la qual depenen 
en exercici de les seves funcions en la gestió adminis-
trativa i econòmica del centre. El Departament disposa 
sobre la provisió d’aquestes places.

article 125. òrgans de coordinació didàctica i tu·
toria

1. Sota la dependència del director o la directora i del o 
la cap d’estudis, s’han de constituir òr gans amb funcions 
de coordinació didàctica i de tutoria en els centres.

2. Correspon al Departament regular les funcions mí-
nimes i comunes de coordinació i tutoria.

article 126. el consell escolar

1. El consell escolar és l’òrgan de participació de la co-
munitat educativa en el govern del centre. Correspon al 
Departament establir mesures per tal que aquesta parti-
cipació sigui efectiva, així com determinar el nombre i 
el procediment d’elecció dels membres del consell.

2. El Departament ha d’adaptar l’estructura i la com-
posició del consell escolar a les característi ques dels 
centres únics educatius a què es refereix l’article 69.3, i 
altres centres de característiques singulars, per garantir 
l’eficàcia en l’exercici de les funcions.

3. Corresponen al consell escolar les funcions se-
güents:

a) Aprovar el projecte educatiu i les seves modificaci-
ons per una majoria de tres cinquenes parts dels seus 
membres.

b) Aprovar els acords de coresponsabilitat i la progra-
mació general anual del centre i avaluar-ne el desenvo-
lupament i els resultats.

article 122. retribucions comPlementàries del Per·
sonal funcionari docent

1. L’estructura de les retribucions complementàries del 
personal funcionari docent és la següent:

a) Complement general docent, amb dos components, 
un referit al cos i un altre relacionat amb l’etapa educa-
tiva, atribuït als cossos corresponents, segons les majors 
responsabilitats que tinguin atribuïdes. Aquest comple-
ment s’aplica transcorreguts tres anys d’activitat profes-
sional docent. Mentre no s’assoleixi aquesta condició, 
el professorat té assignat un com plement de formació 
inicial, alternatiu al complement general.

b) Complement de carrera professional per grau per-
sonal.

c) Complement de lloc de treball o funció docent, en 
atenció a l’especial dificultat tècnica, especial dedicació 
o responsabilitat, per tal de retribuir la major dedicació 
al centre, la innovació i recerca educativa i la implica-
ció en la millora dels rendiments escolars. El Govern 
determina les condicions per a la percepció de més d’un 
d’aquests conceptes per part d’un ma teix funcionari o 
funcionària docent.

d) Complement específic per l’exercici previ de la di-
recció.

e) Complement específic per haver assolit la categoria 
de sènior.

2. El Govern ha d’establir la quantia de les retribucions 
complementàries docents atenent els fac tors següents:

a) la progressió assolida en la carrera professional;

b) la dificultat tècnica, la responsabilitat, la dedicació 
especial, la incompatibilitat per a l’exer cici de deter-
minades funcions i l’ocupació de determinats llocs de 
treball o les condicions amb què es desenvolupa la tasca 
corresponent al lloc de treball docent;

c) el rendiment o els resultats obtinguts en el desenvo-
lupament del treball docent i l’esforç amb què es desen-
volupa el lloc de treball.

3. El personal docent funcionari interí i funcionari en 
pràctiques perceben les retribucions ínte gres, inclosos 
els triennis corresponents als serveis prestats com a 
funcionari/ària interí/ina, les pagues extraordinàries 
corresponents al grup o subgrup de classificació fun-
cionarial respectiu i les retribucions complementàries.

títol ix. direcció i govern dels centres educatius

caPítol 1. el govern dels centres educatius de titu·
laritat PÚblica

article 123. òrgans de govern uniPersonals i col·
legiats

1. Els centres educatius de titularitat pública han de 
disposar, almenys, dels òrgans de govern següents:

a) consell escolar,

b) claustre de professorat,
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3. El director del centre pot convocar al claustre profes-
sionals de l’educació destinats al centre perquè participi 
en les funcions previstes a les lletres a), c), d), e) g) i 
h) de l’apartat 2.

article 128. direcció dels centres PÚblics

1. A cada centre públic es constitueix un equip direc-
tiu.

2. L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels 
centres públics i està integrat pel director o la directora, 
el secretari o la secretària, el o la cap d’estudis i pels 
altres òrgans uniperso nals que s’estableixin reglamen-
tàriament o en exercici de l’autonomia organitzativa del 
centre.

3. Els membres de l’equip directiu són responsables de 
la gestió del projecte educatiu.

4. El director o la directora pot delegar en els membres 
de l’equip directiu funcions previstes en l’article 130.5b, 
130.5c, 130.6a i 130.7e.

5. En exercici de la seva autonomia, els centres poden 
constituir un consell de direcció integrat pels membres 
del claustre que tenen assignades o delegades tasques 
de direcció i/o de coor dinació.

6. Correspon al director o la directora nomenar i cessar 
els membres de l’equip directiu i del con sell de direcció, 
així com l’assignació o la delegació de funcions, i la 
seva revocació, a altres membres del claustre.

7. El director o la directora respon del funcionament 
del centre i de l’assoliment dels objectius del projecte 
educatiu i ret comptes davant el consell escolar i l’Ad-
ministració educativa. L’Admi nistració educativa avalua 
l’acció directiva i el funcionament del centre.

article 129. Projecte de direcció

1. Els candidats a la direcció han de presentar, en for-
malitzar la seva candidatura, un projecte de direcció. El 
projecte de direcció, en el marc del projecte educatiu 
del centre, ordena el seu desplegament per al període de 
mandat i concreta la seva estructura organitzativa.

2. Els projectes de direcció per a centres sense projecte 
educatiu propi n’han de preveure l’adopció durant el 
mandat.

3. Tots els projectes de direcció han d’incloure indica-
dors per a l’avaluació de l’exercici de la direcció.

article 130. el director o la directora

1. El director o la directora del centre públic és respon-
sable de l’organització, el funcionament i l’administra-
ció del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és el 
cap de tot el personal.

2. La selecció del director o la directora es porta a terme 
segons el procediment de concurs en què participen la 
comunitat educativa del centre i l’Administració edu-
cativa.

3. El director o la directora té funcions de representació, 
funcions de lideratge pedagògic i de la comunitat edu-
cativa i funcions de gestió. Totes elles s’exerceixen en el 

c) Aprovar les normes de funcionament o de règim in-
terior i les seves modificacions.

d) Aprovar la carta de compromís educatiu.

e) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de 
comptes.

f) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

g) Participar en el procediment de selecció i la proposta 
de cessament del director o la directora.

h) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, 
revisar les sancions a l’alumnat en matè ria de discipli-
na.

i) Aprovar les directrius per a la programació d’activi-
tats escolars complementàries i extraes colars i avaluar-
ne el desenvolupament.

j) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres 
i amb l’entorn.

k) Qualsevol altra atribuïda per normes legals i regla-
mentàries.

4. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de 
funcionament. En allò no previst, s’apli quen les normes 
reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració 
de la Generalitat.

5. El consell escolar actua normalment en ple. Poden 
establir-se comissions específiques d’es tudi i informa-
ció a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar un/a 
professor/a, i un/a alumne/a o un/a representant de les 
mares i els pares. Llevat de les excepcions que pugui 
establir el Departament, els centres de titularitat pública 
compten amb una comissió econòmica.

article 127. el claustre de Professorat

1. El claustre és l’òrgan de participació del professorat 
en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats 
educatives i el conjunt dels aspectes educatius del cen-
tre. Està integrat per tot el professorat i el presideix el 
director o la directora del centre.

2. El claustre té les funcions següents:

a) Intervenir en l’elaboració i modificació del projecte 
educatiu.

b) Elegir el professorat que participa en el procés de 
selecció del director o la directora.

c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’ac-
ció tutorial.

d) Decidir els criteris per a l’avaluació de l’alumnat.

e) Programar les activitats educatives del centre i ava-
luar-ne el desenvolupament i els resultats.

f) Elegir els representants del professorat al consell 
escolar.

g) Les funcions que li siguin atribuïdes per les normes 
de funcionament intern del centre, en el marc de l’or-
denament vigent.

h) Les altres que li assignen les normes legals i regla-
mentàries.
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b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i co-
ordinació establerts en el projecte edu catiu.

c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic 
prevista en la normativa vigent.

d) Visar les certificacions.

e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica 
i administrativa per part del secretari o la secretària 
del centre.

f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments 
d’acord amb el pressupost aprovat.

g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts 
per l’Administració educativa i actuar com a òrgan de 
contractació.

h) Dirigir i gestionar el personal del centre.

i) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions 
del personal docent i altre personal destinat al centre.

8. El director o la directora té també qualsevol altra 
funció que li assigni l’ordenament i totes les relatives 
al govern del centre no assignades a cap altre òrgan. En 
l’exercici de les seves funcions, el director o la directora 
té la consideració d’autoritat pública i gaudeix de pre-
sumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament 
a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi 
el contrari.

9. La regulació del complement retributiu relatiu a les 
funcions de direcció ha de tenir en compte la comple-
xitat del centre que dirigeix.

article 131. selecció i nomenament de director o di·
rectora

1. El procediment de selecció de director o directora 
és el de concurs. Hi pot participar el profes sorat fun-
cionari docent que compleixi els requisits previstos 
legalment.

2. En el procés de selecció es valoren els mèrits de com-
petència professional, experiència i capacitat de lide-
ratge en la forma que es determini reglamentàriament. 
Així mateix, es valora el projecte de di recció que ha de 
presentar cada candidat/a, que requereix una puntuació 
mínima d’acord amb el que es determini reglamentà-
riament

3. El Govern regula reglamentàriament el procés de se-
lecció i l’executa una comissió integrada per represen-
tants del centre educatiu, designats pel consell escolar 
i pel claustre de profes sors, representants de l’Admi-
nistració educativa i de l’ajuntament on està ubicat el 
centre. La comissió de selecció és presidida per un/a 
representant de l’Administració educativa.

4. En el procés de selecció es consideren primer els 
candidats ja destinats en el centre i a continu ació la 
resta de candidats. En absència de candidats o si no se 
n’ha seleccionat cap, el Depar tament nomena director 
o directora, amb caràcter extraordinari i amb criteris 
de competència professional i capacitat de lideratge, un 
funcionari o una funcionària docent que, en el termini 
reglamentàriament determinat, ha de presentar el seu 
projecte de direcció.

marc del projecte educatiu del centre, del seu projecte 
de direcció i de l’ordenament jurídic vigent.

4. Corresponen al director o la directora les funcions de 
representació següents:

a) Representar el centre i, quan escaigui, traslladar les 
seves aspiracions i necessitats a l’Ad ministració edu-
cativa.

b) Exercir la representació de l’Administració educativa 
en el centre.

c) Presidir els actes acadèmics i els òrgans col·legiats 
del centre.

5. Correspon al director o la directora les funcions de 
direcció i lideratge pedagògics següents:

a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les 
seves modificacions i adaptaci ons.

b) Vetllar per l’aprovació d’un desplegament i d’una 
concreció curriculars coherents amb el projecte educa-
tiu i garantir-ne el compliment.

c) Assegurar l’aplicació del pla d’acció tutorial, la carta 
de compromís educatiu, el pla de coe ducació i el pro-
jecte lingüístic, d’acord amb les previsions del projecte 
educatiu.

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de 
l’educació, administrativa i de comunicació en les ac-
tivitats del centre i que els usos lingüístics en el centre 
s’adeqüin a les previsions del seu projecte lingüístic.

e) Establir els elements organitzatius del centre previs-
tos en el projecte educatiu.

f) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assig-
nacions pressupostàries, la relació de llocs de treball del 
centre i les seves successives modificacions.

g) Instar la convocatòria del procediment de provisió de 
llocs a què es refereix l’article 91 i presentar les propos-
tes a què es refereix l’article 102.

h) Orientar i dirigir les activitats del centre d’acord 
amb el projecte educatiu i dirigir la progra mació ge-
neral anual.

i) Impulsar l’avaluació del projecte educatiu i, eventu-
alment, dels acords de coresponsabilitat, d’acord amb 
els indicadors de progrés.

6. Amb relació a la comunitat educativa, corresponen al 
director o la directora les funcions se güents:

a) Vetllar per la formulació i el compliment de la carta 
de compromís educatiu del centre.

b) Garantir el compliment de les normes de convivència 
i adoptar les mesures disciplinàries.

c) Assegurar la participació del consell escolar.

7. Amb relació a l’organització i gestió del centre, el 
director o la directora té les funcions se güents:

a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes de 
funcionament o de règim interior del centre i dirigir-ne 
l’aplicació.
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article 135. el claustre de Professorat

Al claustre de professorat dels centres privats concer-
tats, a més de les funcions que li atribueixin les normes 
d’organització i funcionament del centre, li corresponen 
les funcions de coordinació docent i tutorial, de desig-
nació dels representants del professorat en el consell 
escolar, així com la intervenció en l’aprovació de les 
decisions sobre l’estructura organitzativa i les normes 
de funcionament o de règim interior. El claustre el pre-
sideix el director o la directora del centre.

article 136. el director o la directora

1. El director o la directora del centre privat concertat 
exerceix la direcció pedagògica del centre.

2. Són funcions del director o la directora:

a) dirigir i coordinar totes les activitats educatives del 
centre d’acord amb el projecte educatiu;

b) presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans 
col·legiats;

c) dirigir l’activitat docent del centre i del seu perso-
nal;

d) atorgar certificacions i documents acadèmics;

e) adoptar les mesures disciplinàries pertinents respecte 
de l’alumnat davant de problemes greus de convivència 
en el centre;

f) impulsar l’aplicació del projecte educatiu i, eventual-
ment, dels acords de coresponsabilitat a què fa referència 
l’article 82, i mantenir a disposició de l’Administració 
educativa la informació sobre aquests processos;

g) les que li atribueixi el reglament de règim interior o 
el/la titular del centre.

3. La comunitat educativa del centre participa en el 
nomenament del director o la directora mit jançant el 
consell escolar.

caPítol 3. centres Privats no concertats

article 137. òrgans de govern i de coordinació do·
cent

1. Els centres privats no concertats han de disposar, 
almenys, dels òrgans següents:

a) claustre de professorat,

b) director o directora.

2. Les normes d’organització i funcionament del centre 
han de preveure els altres òrgans de go vern, d’assistèn-
cia al director o la directora i de coordinació docent i 
tutorial.

3. Les normes d’organització i funcionament poden 
determinar òrgans i procediments de partici pació de la 
comunitat educativa en el funcionament del centre.

5. El Govern ha d’establir reglamentàriament el proce-
diment de renovació del mandat de les di reccions dels 
centres que obtinguin avaluació positiva en l’exercici 
de la seva funció.

article 132. reconeixement de la funció directiva

1. La valoració positiva de l’exercici de les funcions 
de direcció en els successius mandats per a qui hagi 
estat nomenat/ada consecutivament, permet al director 
o la directora sortint la consolidació d’un grau personal 
docent superior al que tindria reconegut en absència 
de l’exercici de la direcció, en els límits i la forma que 
es determini reglamentàriament. La valoració positiva 
de l’exercici dels altres càrrecs unipersonals de govern 
s’ha de tenir en compte en la valoració de la carrera 
docent.

2. La valoració positiva de l’exercici de les funcions de 
direcció és també mèrit en l’adquisició de la categoria 
sènior, en la promoció interna, en l’ingrés al cos de ca-
tedràtics i en la resolució de concursos de provisió de 
llocs de treball, en les formes que es determinin regla-
mentàriament.

caPítol 2. centres Privats concertats

article 133. òrgans de govern i de coordinació do·
cent

1. Els centres concertats han de disposar, almenys, dels 
òrgans de govern següents:

a) consell escolar,

b) claustre de professorat,

c) director o directora.

2. Les normes d’organització del centre han de determi-
nar els òrgans de coordinació docent i tutorial.

article 134. el consell escolar

1. El consell escolar, que és l’òrgan de participació de 
la comunitat educativa en el govern del centre, a més de 
les funcions previstes a les lletres b), d), i) i j) de l’article 
126.3, té les funci ons següents:

a) la designació i cessament del director o la directora,

b) la selecció i l’acomiadament del professorat,

c) la garantia del compliment de les normes sobre ad-
missió d’alumnes,

d) l’elaboració de I’informe sobre la sol·licitud d’auto-
rització o la comunicació per establir percepcions per 
a activitats i serveis legalment previstos i no coberts 
pels concerts,

e) l’aprovació de les decisions sobre l’estructura or-
ganitzativa i les normes de funcionament o de règim 
interior.

2. Les decisions previstes a les lletres b), d) i j) de l’ar-
ticle 116.3, i a les lletres a), b) i d) de l’apartat anterior, 
s’adopten a proposta de la persona titular del centre.
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a.1 El règim d’admissió de l’alumnat en els centres que 
integren el Servei d’Educació de Catalunya.

a.2 El procediment de participació en els òrgans col-
legiats dels centres educatius de les associacions d’alum-
nes i de les associacions de mares i pares.

a.3 El currículum de les diferents etapes i ensenyaments 
del sistema educatiu.

a.4 Els requisits que han de reunir els centres i els pro-
cediments de creació de centres de titularitat pública i 
d’autorització de centres de titularitat privada.

a.5 Les condicions que permetin considerar com a un 
únic centre educatiu els centres ubi cats en un àmbit de-
terminat.

a.6 El contingut mínim i el procediment per a l’aprova-
ció dels instruments en què es concreta l’autonomia dels 
centres educatius públics prevista en la Llei.

a.7 Les competències i la composició dels òrgans de 
govern dels centres educatius públics i, si escau, els pro-
cediments i els requisits d’elecció, sense perjudici del 
que preveu la Llei en matèria d’autonomia organitzativa 
dels centres.

a.8 El règim jurídic i el procediment per a la incorpo-
ració de centres de titularitat privada a la prestació del 
Servei d’Educació de Catalunya mitjançant la concer-
tació.

a.9 El desplegament de l’ordenació de la funció pública 
docent.

a.10 La formació permanent del professorat i dels pro-
fessionals de l’educació.

b) Establir un sistema de beques i ajuts a l’estudi. Ges-
tionar i determinar els objectius als quals es destinen 
els fons estatals i comunitaris.

c) Elaborar i mantenir el mapa escolar; dur a terme, amb 
la participació dels ens locals, la planificació educativa, 
establir les zones educatives i aprovar els instruments 
i els criteris de la planificació de l’oferta educativa del 
Servei d’Educació de Catalunya en totes les etapes edu-
catives i ensenyaments que preveu aquesta Llei.

d) Adoptar mesures i iniciatives per fomentar la con-
vivència en els centres i la resolució pacífi ca de con-
flictes.

e) Establir el marc general d’ordenació de les activitats 
extraescolars dels centres educatius i impulsar l’exercici 
de les competències que aquesta Llei atorga a les admi-
nistracions locals en la matèria.

f) Crear i suprimir centres públics i autoritzar centres 
privats.

g) Determinar l’adscripció entre centres.

h) Inspeccionar el sistema educatiu.

i) Promoure l’avaluació del sistema educatiu.

j) Vetllar pel compliment d’aquesta Llei i de la norma-
tiva que la desplega.

article 138. el claustre de Professorat

El claustre de professorat dels centres privats no concer-
tats, a més de les funcions que li atribuei xin les normes 
d’organització i funcionament del centre, té expressa-
ment assignades funcions de coordinació docent i tu-
torial.

article 139. el director o la directora

1. El director o la directora exerceix la direcció peda-
gògica del centre.

2. Són funcions del director o la directora les que li 
atribueixin les normes d’organització i funcio nament 
del centre i, específicament:

a) dirigir i coordinar les activitats educatives del centre 
d’acord amb el projecte educatiu;

b) presidir els actes acadèmics;

c) dirigir l’activitat docent del centre i del seu perso-
nal.

títol x. administració de l’educació

caPítol 1. disPosicions general

article 140. concePte d’administració educativa

1. L’Administració educativa és la Generalitat de Cata-
lunya i actua mitjançant el Departament.

2. Els ens locals tenen la condició d’Administració edu-
cativa en l’exercici de les competències que els siguin 
transferides o delegades.

3. També tenen la condició d’administració educativa 
els consorcis constituïts per l’Administració de la Ge-
neralitat amb ens locals, quan ho determinin els seus 
estatuts.

article 141. ParticiPació de la comunitat educativa

Les administracions educatives han de preveure instru-
ments que tinguin per finalitat potenciar la participació 
de la comunitat educativa en la millora contínua del 
sistema i en les activitats i la programació dels centres 
educatius.

caPítol 2. comPetències de les diverses administraci·
ons en matèria educativa

article 142. comPetències de l’administració de la 
generalitat

1. L’Administració educativa de la Generalitat regula, 
planifica, ordena i supervisa el sistema educatiu.

2. Corresponen a l’Administració educativa de la Gene-
ralitat les competències següents:

a) Dictar les normes reglamentàries que regeixen els 
diferents aspectes del sistema educatiu i, especialment, 
regular les matèries següents:
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a.6 L’aplicació dels programes d’avaluació i el coneixe-
ment dels seus resultats.

a.7 La promoció i l’aplicació de programes dirigits a 
alumnes de famílies d’immigrants o transeünts.

a.8 L’establiment de programes adreçats a les famílies 
en el seu compromís en el procés educatiu dels seus fills 
i l’estímul i el suport per fer-lo possible.

a.9 El desenvolupament de programes de qualificació 
professional inicial.

b) Crear, organitzar i gestionar centres propis d’acord 
amb la planificació educativa.

c) Gestionar l’admissió d’alumnes en els ensenyaments 
del primer cicle d’educació infantil, establir-ne el proce-
diment i els barems, d’acord amb el que preveu l’article 
45.4.

d) Cooperar amb l’Administració de la Generalitat en 
la creació, la construcció i el manteniment dels centres 
educatius públics.

e) Vetllar pel compliment d’aquesta Llei i de la norma-
tiva que la desplega.

4. A petició dels ens locals, es podran transferir o dele-
gar competències per a la creació, organització i gestió 
de centres de primer cicle d’educació infantil, d’en-
senyaments artístics i d’educació de persones adultes 
d’acord amb la planificació educativa.

5. Correspon a les entitats supramunicipals donar suport 
en l’exercici de les competències que la Llei atribueix 
als municipis, de manera especial quan aquests tenen 
menys de 2.000 habitants. Així mateix poden partici-
par en l’oferta d’activitats extraescolars, dels serveis de 
transport, de menjador i d’altres serveis escolars.

article 144. consorci d’educació de barcelona

La ciutat de Barcelona gaudeix d’un règim especial. 
D’acord amb aquest règim, disposa del Consorci d’Edu-
cació de Barcelona que, com a administració educa-
tiva, exerceix les competències que li atorga la Llei 
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 
Barcelona.

article 145. règim esPecífic de la vall d’aran

Correspon al Consell General de la Vall d’Aran, en 
l’àmbit territorial de les seves competències:

1. Donar suport als municipis en l’exercici de les com-
petències que la Llei els atribueix.

2. Participar en l’oferta d’activitats extraescolars, dels 
serveis de transport, menjador i altres serveis escolars 
que es considerin pertinents com ara l’ajut a l’escolarit-
zació de l’alumnat.

3. Cooperar amb els ajuntaments en l’escolarització dels 
alumnes.

4. Gestionar els serveis de transport i de menjador es-
colar.

5. Vetllar per la implantació de l’aranès en els centres 
educatius.

3. L’Administració educativa exerceix plenament de 
titular dels centres públics i com a tal té les funcions 
següents:

a) Donar suport als centres públics en el desenvolupa-
ment del seu projecte educatiu, en el marc del caràcter 
propi de l’escola pública catalana.

b) Promoure i donar suport a la implicació activa dels 
centres en el seu entorn i a la cooperació entre tots els 
centres del Servei d’Educació de Catalunya. Facilitar 
una cooperació per zones educatives amb implicació de 
l’administració local i dels altres agents socials i edu-
catius dels territori.

c) Promoure i fer costat a la participació i la implicació 
dels alumnes i les seves famílies.

d) En el marc de la planificació general, garantir l’ade-
quada oferta de places en centres de titularitat pública.

article 143. comPetències dels ens locals

1. El municipi i, si escau, els altres ens locals, com a 
administracions més properes als ciutadans, són l’àm-
bit on millor poden concretar-se els compromisos de la 
societat amb l’edu cació, en aplicació dels principis de 
proximitat i subsidiarietat.

2. Els ens locals de Catalunya, a més d’allò previst 
en l’apartat següent i de la participació en el control 
i la gestió dels centres educatius que presten el Servei 
d’Educació de Catalunya mitjançant la presència en els 
consells escolars respectius, es coresponsabilitzen amb 
l’Administració educativa de la Generalitat per tal d’as-
solir la plena qualitat en la prestació del Servei d’Educa-
ció de Catalunya. Aquesta cooperació es manifesta de 
manera especial en la programació educativa, el procés 
d’admissió, la vigilància del compliment de l’escolaritat 
obliga tòria, l’oferta d’activitats i serveis complementaris 
i l’articulació de l’activitat educativa en el territori més 
enllà del temps escolar.

3. En tot cas, correspon als municipis:

a) Participar en les funcions que corresponen a l’Ad-
ministració de la Generalitat en els dife rents aspectes 
del sistema educatiu i, especialment, en les matèries 
següents:

a.1 La determinació de l’oferta educativa de l’àmbit 
territorial mitjançant els procediments previstos regla-
mentàriament.

a.2 El procés d’admissió en els centres que presten el 
Servei d’Educació de Catalunya del seu terri tori mitjan-
çant, si escau, les oficines municipals d’escolarització.

a.3 L’establiment de les mesures que permetin als cen-
tres educatius portar a terme activitats extraescolars i 
la seva promoció i coordinació.

a.4 La programació dels ensenyaments de formació 
professional i la coordinació amb l’entorn territorial 
i empresarial. El foment de la implicació dels agents 
territorials i socials en el compromís educatiu de tota 
la societat.

a.5 La vigilància del compliment de l’escolarització 
obligatòria.
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drets adquirits, incloses les expectatives de promoció 
i mobilitat.

article 147. aPortació de terrenys Per a la construc·
ció de centres PÚblics

1. Els municipis han de posar a disposició de l’Admi-
nistració educativa els terrenys necessaris per a la cons-
trucció dels centres educatius públics obtinguts en els 
procediments de gestió urbanística.

2. Així mateix, els municipis cooperen amb l’Admi-
nistració educativa per a l’obtenció dels terrenys neces-
saris per a la construcció de centres educatius públics 
al marge dels sistemes d’execució del planejament ur-
banístic.

article 148. centres educatius de titularitat de l’ad·
ministració local

Mitjançant un conveni de cooperació amb l’Adminis-
tració educativa, els ens locals poden cre ar centres que 
imparteixin ensenyaments de règim ordinari.

article 149. conservació, manteniment i vigilància 
d’edificis destinats a centres educatius

1. Sense perjudici de noves modalitats de col·laboració 
que es puguin establir, la conservació, el manteniment 
i la vigilància d’edificis destinats a centres educatius 
públics d’educació especi al, d’educació primària o de 
segon cicle d’educació infantil, correspon al municipi 
on es trobin ubicats. Això no obstant, el Departament és 
competent i finança les obres i les actuacions de refor-
ma, ampliació o adequació i millora d’aquests centres 
educatius. Aquests edificis no es poden destinar a altres 
serveis o activitats sense acord del Departament.

2. Quan l’Administració educativa per necessitats d’es-
colarització hagi de destinar els edificis esco lars esmen-
tats al paràgraf anterior a impartir educació secundària 
o formació professional, as sumeix la part de despeses 
corresponents. En el supòsit d’afectacions parcials s’ha 
d’establir el conveni de col·laboració corresponent.

3. L’Administració educativa promou l’ús social dels 
centres públics fora de l’horari escolar i en regula els 
criteris bàsics.

caPítol 4. cooPeració amb altres adminis tracions, 
organismes i institucions

article 150. cooPeració amb altres administracions 
educatives

El Departament ha de mantenir relacions de coopera-
ció amb altres administracions educatives per establir 
criteris i procediments per la millora de la qualitat del 
sistema educatiu i garantir l’efec tivitat pel principi 
d’igualtat.

article 151. relacions amb altres administracions 
amb les quals comParteix un Patrimoni lingüístic

El Departament ha de promoure la col·laboració amb 
les administracions educatives dels territoris amb què 

caPítol 3. de les relacions entre l’administració edu·
cativa de la generalitat i els ens locals

article 146. fórmules i modalitats de coresPonsabi·
lització entre l’administració educativa de la gene·
ralitat i les administracions locals

1. La participació dels ens locals i de l’Administració 
de la Generalitat, com a administracions educatives, 
es desenvolupa en l’àmbit d’una comissió mixta cons-
tituïda per representants de les entitats municipalistes 
i del Departament. El Govern, amb l’acord de les en-
titats municipa listes, ha de regular-ne la composició i 
les funcions.

2. L’exercici de la coresponsabilitat de cada ajuntament 
i del Departament s’articula a nivell terri torial.

3. Els convenis són els instruments que han de precisar 
la delimitació de competències i de respon sabilitats de 
cadascuna de les administracions educatives.

4. L’establiment d’un consorci o fórmula jurídica equi-
valent entre un ens local i la Generalitat, en matèria 
educativa, que garanteixi que la presa de decisions re-
quereix l’acord de la representació de la Generalitat en 
el seu òrgan decisori, crea una administració educativa 
en l’àmbit territorial que pot assumir, si així ho deci-
deixen els corresponents estatuts o acords de creació, 
entre altres, les competències següents:

a) En matèria educativa:

a.1 Formular la programació i la distribució territorial 
dels centres educatius públics no uni versitaris.

a.2 Promoure la creació, en el marc de la planificació 
general, de centres educatius públics.

a.3 Planificar l’oferta educativa del Servei d’Educació 
de Catalunya.

a.4 Autoritzar centres de titularitat privada, d’acord amb 
el que es determini reglamentàriament.

a.5 Gestionar els centres de titularitat pública.

a.6 Planificar i gestionar els programes de transició 
escola-treball, d’educació complemen tària i extraesco-
lar.

a.7 Planificar i crear serveis educatius.

b) En matèria de construcció i manteniment dels centres 
de titularitat pública:

b.1 L’afectació i de safectació d’espais per a usos edu-
catius.

b.2 La conservació, el manteniment i la vigilància dels 
centres educatius públics.

c) Les que li deleguin les administracions consorcia-
des.

5. El personal procedent de la Generalitat que passi a 
prestar serveis en els consorcis d’educació a què fa re-
ferència el punt anterior, romandrà en situació de servei 
actiu en l’Administració de la Generalitat, mantindrà 
amb aquesta la relació jurídica que tingués en el mo-
ment de la incorporació al consorci i conservarà els 
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caPítol 5. el consell escolar de catalunya i altres 
òrgans de ParticiPació

article 155. consell escolar de catalunya

1. El Consell Escolar de Catalunya és l’organisme supe-
rior de consulta i de participació dels sectors afectats en 
la programació general de l’ensenyament no universitari 
dins l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

2. El Consell Escolar de Catalunya ha d’ésser consultat 
preceptivament sobre:

a) Els avantprojectes de llei i els projectes de disposi-
cions generals de l’àmbit educatiu que ha d’aprovar el 
Govern o el/la conseller /a competent en matèria edu-
cativa.

b) La planificació de l’oferta educativa del Servei d’Edu-
cació de Catalunya.

c) Les normes generals sobre construccions i equipa-
ments escolars.

d) Les actuacions generals encaminades a millorar la 
qualitat de l’ensenyament i a millorar-ne l’adequació a 
la realitat social catalana i les encaminades a compensar 
les desigualtats i les deficiències socials i individuals.

e) Els criteris de finançament del Servei d’Educació de 
Catalunya.

f) Les bases generals de la política de beques i d’ajuts 
a l’estudi.

3. El Departament pot sotmetre a consulta del Consell 
Escolar de Catalunya altres aspectes de la regulació del 
sistema educatiu no inclosos a l’apartat 2.

4. El Consell Escolar de Catalunya pot formular per ini-
ciativa pròpia propostes al Departament sobre qüestions 
relacionades amb la qualitat de l’ensenyament.

5. El Consell Escolar de Catalunya ha d’elaborar una 
memòria anual de les seves activitats, que s’ha de fer 
pública.

6. El Consell Escolar de Catalunya podrà sol·licitar la 
presència d’altres entitats, amb veu i sense vot, que por-
tin a terme en el centre actuacions de caire esportiu o 
de lleure, entre altres.

article 156. comPosició del consell escolar de ca·
talunya

1. Correspon al Govern determinar la composició del 
Consell Escolar de Catalunya que en tot cas estarà inte-
grat pels sectors de la comunitat educativa amb criteris 
generals de representativitat. En qualsevol cas, la seva 
composició no serà superior als seixanta membres.

2. El Consell Escolar de Catalunya és presidit per una 
persona de reconegut prestigi en el món educatiu de-
signada pel Govern entre els seus membres, a propos-
ta del conseller o la consellera competent en matèria 
educativa.

3. El Departament estableix les normes d’organització i 
funcionament del Consell Escolar de Ca talunya.

comparteix la llengua pròpia. Així mateix, ha de coo-
perar amb les entitats educatives de territoris de parla 
catalana.

article 152. cooPeració amb les universitats cata·
lanes

1. El Departament i les universitats de Catalunya 
han d’establir relacions de col·laboració per po tenciar 
l’excel·lència del sistema educatiu.

2. Aquesta cooperació abasta, entre altres, els aspectes 
següents:

a) la realització de treballs de recerca sobre l’activitat 
educativa;

b) la participació en els procediments avaluadors;

c) l’accés de l’alumnat a l’ensenyament universitari;

d) la formació inicial i permanent del professorat;

e) la incorporació a les universitats de professorat pro-
cedent del sistema educatiu no universi tari;

f) la realització de pràctiques d’estudiants universita-
ris;

g) les activitats d’extensió universitària;

h) l’elaboració i difusió de materials pedagògics;

i) la incorporació de tecnologies electròniques.

3. Així mateix, el Departament i les universitats de Ca-
talunya poden crear institucions per a la recerca en el 
camp de l’educació i establir per conveni programes 
prioritaris de recerca educa tiva.

article 153. voluntariat

1. Les entitats de voluntariat en l’àmbit de l’educació 
col·laboren amb l’Administració educativa en la integra-
ció social de las persones amb discapacitats o amb risc 
d’exclusió social i en la rea lització d’activitats comple-
mentàries, extraescolars i de l’educació en el lleure.

2. Correspon al Departament i als ens locals, en els seus 
respectius àmbits de competència, determinar l’abast i 
el procediment per fer efectiva aquesta participació.

article 154. cooPeració amb emPreses i sindicats

1. Les organitzacions empresarials i les organitzacions 
sindicals participen en els consells esco lars.

2. Les empreses i les organitzacions empresarials par-
ticipen mitjançant convenis en els ensenya ments propis 
de la formació professional. Així mateix, les organit-
zacions empresarials i les organitzacions sindicals del 
sector productiu participen en el Consell Català de For-
mació Pro fessional.
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noves actuacions d’interès per al procés de construcció 
d’un nou espai català de formació professional.

3. Correspon al Consell Català de Formació Professio-
nal emetre informes i formular propostes sobre:

a) L’elaboració del pla general de formació professional 
a Catalunya, que integra i interrelaci ona la formació 
professional inicial, les accions d’inserció i reinserció 
laboral i la formació contínua.

b) La detecció de les necessitats de formació o l’adequa-
ció de l’oferta de formació professio nal a les necessitats 
del mercat laboral.

c) La modificació de les acreditacions professionals, ti-
tulacions i certificacions i les correspon dències o con-
validacions respectives.

d) Els instruments de col·laboració de les empreses, les 
organitzacions empresarials i els sin dicats en la forma-
ció en centres de treball i en la informació i orientació 
professionals.

caPítol 6. territorialització de l’administra ció edu·
cativa de la generalitat

article 160. àrees territorials

1. L’Administració educativa s’estructura en àrees ter-
ritorials que es delimiten atenent princi palment factors 
socioeconòmics, geogràfics, demogràfics, culturals i 
d’instal·lacions docents existents i l’organització terri-
torial de Catalunya.

2. Cadascuna de les àrees ha de comptar amb un servei 
territorial o òrgan administratiu determinat pel Govern 
per atendre les necessitats de la població compresa en el 
seu territori d’acord amb les previsions de la planificació 
i la progra mació educativa. A la ciutat de Barcelona, les 
funcions corresponents al servei territorial que s’enume-
ren en l’apartat 3, les exerceix el Consorci d’Educació 
de Barcelona.

3. Els serveis territorials o òrgans administratius deter-
minats pel Govern constitueixen òrgans desconcentrats 
de l’Administració educativa que, d’acord amb els cri-
teris generals establerts pel Govern, tenen les funcions 
següents:

a) el desenvolupament de les polítiques educatives;

b) la gestió dels recursos afectes al funcionament dels 
serveis i les prestacions que configuren el Servei d’Edu-
cació de Catalunya;

c) el suport a la gestió educativa i administrativa dels 
centres i els serveis educatius;

d) la cooperació amb les administracions locals;

e) la inspecció del sistema educatiu;

f) la interlocució i l’atenció a la comunitat educativa;

g) l’autorització dels centres de titularitat privada, 
d’acord amb el que es determini reglamentàriament.

h) Les que se’ls atribueix reglamentàriament.

article 157. consells escolars territorials

1. Els consells escolars territorials són els organismes 
de consulta i de participació dels sectors afectats en la 
programació general de l’ensenyament no universitari 
dins l’àmbit de les àrees territorials en què s’estructura 
l’Administració educativa.

2. Els consells escolars territorials són integrats per 
un/a president/a nomenat/ada pel conseller o la conse-
llera competent en matèria educativa entre els vocals, i 
pels vocals designats en repre sentació de:

a) el professorat, les mares i els pares de l’alumnat, els 
alumnes i el personal d’administració i serveis dels 
centres educatius del territori integrats en la prestació 
del Servei d’Educació de Catalunya i les associacions i 
organitzacions que els representen en el territori;

b) les organitzacions sindicals i empresarials del ter-
ritori;

c) l’Administració educativa;

d) els municipis del territori;

e) els centres educatius integrats en la prestació del Ser-
vei d’Educació de Catalunya del territori.

3. El Departament en determina, mitjançant reglament, 
les funcions, la composició i els criteris generals d’or-
ganització i funcionament.

article 158. consells escolars municiPals

Els municipis, en exercici de les competències en matè-
ria d’educació, poden constituir consells municipals en 
tant que òrgans i instruments de consulta i de participa-
ció. S’han de constituir en aquells municipis que hagin 
assumit les competències previstes en l’article 143.

article 159. consell català de formació Professi·
onal

1. El Consell Català de Formació Professional és l’òrgan 
de consulta i d’assessorament del Go vern respecte de 
la formació professional, de composició interdeparta-
mental, en el qual participen administracions locals, 
organitzacions empresarials i sindicals.

2. El Consell Català de la Formació Professional ar-
ticula els mecanismes necessaris per a l’assoliment 
progressiu de la integració de la formació professional 
a Catalunya. És en aquest sentit que desenvolupa les 
següents funcions:

– L’impuls, el seguiment i l’avaluació del procés d’inte-
gració de la formació professional a Catalunya.

– La proposta d’actuacions del Departament de Treball 
i el d’Educació que incideixen en el procés d’integració 
de la formació professional, així com dels projectes co-
muns dels dos departaments en matèries de l’àmbit de 
la formació professional.

– L’establiment dels mecanisme de col·laboració amb els 
diferents organismes implicats en el desenvolupament de 
la integració dels sistemes de formació professional.

– El seguiment i l’avaluació de les accions derivades dels 
àmbits d’actuació, així com la identificació de possibles 
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article 163. l’activitat insPectora

1. La Inspecció d’Educació té les funcions següents:

a) supervisar i avaluar els centres i els serveis educa-
tius i controlar l’assoliment dels objectius definits, res-
pectivament, en els projectes educatius i en els plans 
d’actuació;

b) supervisar i avaluar l’exercici de la funció docent i 
de la funció directiva;

c) participar en el desplegament d’accions per a la mi-
llora de la pràctica educativa i del funciona ment dels 
centres així com dels processos de reforma i innovació 
educativa;

d) participar en les avaluacions previstes al títol XI;

e) vetllar pel respecte i el compliment de les normes 
reguladores del sistema edu catiu i l’aplicació dels prin-
cipis i valors que s’hi recullen, inclosos els destinats a 
fomentar la igualtat de gènere;

f) assessorar, orientar i informar els diferents sectors de 
la comunicat educativa en l’exercici dels seus drets i en 
el compliment de les seves obligacions;

g) emetre els informes que, a instàncies del Departa-
ment o d’ofici, es desprenguin de l’exercici de les seves 
funcions;

h) qualsevol altra que li sigui encomanada per l’Admi-
nistració educativa, dins de l’àmbit de les seves com-
petències.2. Els inspectors, sense perjudici de les seves 
facultats per assegurar el compliment efectiu dels drets 
i deures, poden intervenir en la mediació exercint fun-
cions d’arbitratge en els conflictes que es generin entre 
membres de la comunitat educativa.

article 164. atribucions de la insPecció d’educació

1. Els inspectors d’educació, en l’exercici de les seves 
funcions, tenen les atribucions següents:

a) accedir a les diverses dependències dels centres edu-
catius i dels serveis educatius;

b) conèixer i observar directament totes les activitats 
que es desenvolupin als centres educa tius i als serveis 
educatius;

c) examinar i comprovar l’adequació dels projectes edu-
catius i la resta de documentació aca dèmica, pedagògica 
i administrativa dels centres i dels serveis educatius;

d) requerir i rebre informació dels diferents sectors de 
la comunitat educativa i dels altres òr gans i serveis de 
l’Administració educativa;

e) requerir als directors, als titulars dels centres i als 
altres agents educatius que adaptin les seves actuacions 
a la normativa vigent;

f) qualsevol altra que els atribueixi l’Administració edu-
cativa, dins l’àmbit de les seves competències.

2. En l’exercici de les seves funcions i l’ús de les seves 
atribucions, els inspectors adeqüen la seva actuació al 
règim d’autonomia dels centres i a l’assignació de res-
ponsabilitats a la direcció, sense perjudici de les actua-
cions de caràcter general que els corresponen.

article 161. les zones educatives

1. En el marc de les àrees territorials i sota la seva di-
recció i coordinació, el Departament estableix, atenent 
criteris de proximitat i coresponsabilitat, zones educa-
tives.

2. Les zones constitueixen unitats de programació de 
l’oferta educativa a les quals es poden atribuir també, 
reglamentàriament, funcions de coordinació i gestió de 
recursos humans i econòmics. En cadascuna d’aquestes 
zones, a través dels centres que presten el Servei d’Edu-
cació de Catalunya, s’ha de garantir una oferta suficient 
de places educatives en els en senyaments obligatoris, 
amb una distribució equilibrada de l’alumnat i una pre-
visió dels serveis educatius corresponents.

3. La delimitació territorial en zones educatives s’ha 
de fer atenent criteris d’escala, de manera que en cada 
zona es garanteixi la suficiència de l’oferta educativa 
dels en senyaments de règim general, sense perjudici 
de la complementarietat de zones pròximes en matèria 
d’oferta de formació professional, educació especial, 
ensenyaments de règim especial, educació de persones 
adultes i serveis educatius. Així mateix, l’establiment 
de zones ha d’atendre a criteris d’identitat, de mane-
ra que geogràficament o per altres condicions socials, 
econòmiques, de relació humana o de tradició, l’àmbit 
territorial de la zona sigui reconegut pels usuaris del 
sistema educatiu.

4. En aplicació dels criteris d’escala i identitat, sempre 
que sigui possible, la zona educativa ha de coincidir 
amb el municipi, i és l’àmbit ordinari de concurrència 
i col·laboració de les administra cions educatives de la 
Generalitat i municipal. Quan la zona educativa, d’acord 
amb els criteris anteriors, inclogui diversos municipis, 
comporta un sistema de col·laboració i concurrència del 
conjunt d’administracions locals afectades.

5. El Departament pot establir convenis amb els ens 
locals de la zona per desenvolupar plans de zona educa-
tiva, amb la finalitat d’assolir objectius educatius adients 
a l’entorn que el pla afecti. Aquests plans poden implicar 
tots els centres del Servei d’Educació de Catalunya.

caPítol 7. la insPecció d’educació

article 162. definició i condició

1. El Departament exerceix la inspecció del sistema 
educatiu respecte de tots els centres, de qualse vol ti-
tularitat, dels serveis i dels altres elements del sistema 
per tal d’assegurar l’aplicació de l’ordenament i garantir 
l’exercici dels drets i el compliment dels deures que se’n 
deriven.

2. La inspecció del sistema educatiu està articulada ter-
ritorialment i l’exerceixen funcionaris del cos d’inspec-
ció d’educació i del cos d’inspectors al servei de l’Ad-
ministració educativa que, en aquest exercici, tenen la 
condició d’autoritat pública.

3. Correspon al Govern regular l’estructura, les atribu-
cions i el funcionament de la Inspecció i les atribucions 
que corresponen a les persones que l’exerceixen.
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b) rigor, credibilitat i utilitat dels processos i dels pro-
ductes resultants;

c) confidencialitat de la informació individualitzada dels 
agents i dels centres i serveis educa tius, per tot el que 
faci referència a l’avaluació general del sistema;

d) transparència en l’acció i informació pública de les 
activitats i dels resultats;

2. L’avaluació del sistema educatiu s’ha de portar a ter-
me amb la participació de tots els sectors implicats.

caPítol 2. l’activitat avaluadora

article 169. Procediments d’avaluació

1. El Departament i, si escau, amb la participació d’al-
tres instàncies educatives, determina els procediments 
d’avaluació, inclosos els referits a l’autoavaluació dels 
agents educatius i de les institucions educatives, els in-
dicadors i els criteris per homoge neïtzar les dades in-
formatives. Aquests procediments, indicadors i criteris 
són públics.

2. L’òrgan responsable de l’avaluació promou la recerca 
orientada a millorar les metodologies d’avaluació i el 
coneixement dels elements que defineixen el funciona-
ment i el rendiment del sistema educatiu.

article 170. modalitats d’avaluació

L’activitat avaluadora es pot desenvolupar segons les 
diverses modalitats que determini l’Ad ministració edu-
cativa; en tot cas, ha d’abastar les següents:

a) Avaluacions generals del sistema educatiu i de la seva 
administració.

b) Avaluació dels rendiments educatius. En qualsevol 
cas s’han d’efectuar les avaluacions de diagnòstic de 
les competències bàsiques assolides per l’alumnat en 
finalitzar el segon cicle de l’educació primària i el segon 
curs de l’educació secundària obligatòria.

c) Avaluació de l’exercici docent del professorat que 
ha de permetre l’acreditació dels seus mèrits per a la 
promoció professional.

d) Avaluació de l’exercici de la funció directiva.

e) Avaluació de centres educatius.

f) avaluació dels serveis educatius.

g) Avaluació de les activitats educatives fetes després 
de l’horari lectiu.

article 171. Programació i difusió

1. El Departament programa les avaluacions generals.

2. El Govern ha de presentar al Parlament un informe 
sobre els resultats dels processos avaluadors generals i 
sobre la situació del sistema educatiu.

3. El Departament ha de donar publicitat sobre aspectes 
d’interès general dels resultats d’aques tes avaluacions.

article 165. Plans d’actuacions

1. Les funcions i atribucions de la Inspecció d’Educació 
es desenvolupen mitjançant plans d’actuació plurianu-
als, generals i territorials, que són públics.

2. Els plans d’actuació fixen els objectius i les actuaci-
ons que han de portar a terme els inspectors d’educació 
dirigides a la millora dels processos d’ensenyament, els 
resultats d’aprenentatge i l’organització i el funciona-
ment dels centres.

títol xi. avaluació de l’educació

caPítol 1. concePte, objecte, àmbit i PrinciPis

article 166. objecte i finalitats

L’avaluació dels sistema educatiu és el procés d’abast 
intern i d’abast general, que descriu, analitza, valora i 
interpreta les políti ques, les institucions i les pràctiques 
educatives amb l’objectiu de mantenir-les, desenvolu-
par-les o modificar-les. La finalitat de l’avaluació és 
contribuir a:

a) millorar la qualitat, l’eficiència i l’equitat del siste ma 
educatiu;

b) col·laborar en la seva transparència;

c) analitzar i aportar informació sobre el grau d’assoli-
ment dels objectius educatius;

d) rendir comptes i oferir informació sobre el procés 
educatiu, els seus agents i els seus resultats;

e) fer anàlisi prospectiva sobre el sistema educatiu;

f) elaborar recomanacions sobre política i pràctica edu-
cativa;

g) promoure la igualtat d’oportunitats i possibilitats 
educatives.

article 167. àmbit

1. L’avaluació abasta tots els àmbits dels sistema educa-
tiu i en comprèn tots els aspectes i les ma nifestacions. 
L’activitat avaluadora es projecta sobre els mètodes d’en-
senyament, els processos i les estratègies d’aprenentatge 
i els resultats obtinguts per l’alumnat, l’activitat de la 
funció docent, la funció directiva, el funcionament dels 
centres educatius, la Inspecció d’Educació, els serveis 
educatius i la mateixa Administraci ó educativa.

2. L’avaluació s’estén a tots els centres, les activitats i els 
serveis sostinguts amb recursos públics. Pel que fa als 
resultats de l’alumnat, contextos i processos educatius, 
l’avaluació afecta tots els centres i serveis del sistema 
educatiu.

article 168. PrinciPis

1. L’avaluació ha d’estar sotmesa als principis se-
güents:

a) objectivitat en l’anàlisi i la rellevància dels resul-
tats;
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i dels protocols de l’avaluació i la supervisió dels seus 
resultats.

e) Col·laborar amb la Inspecció d’Educació en l’ava-
luació del professorat i en l’elaboració del model i els 
protocols d’avaluació.

2. En cada una de les actuacions d’avaluació, l’Agència 
especificarà el caràcter facultatiu o obligatori de la par-
ticipació dels sectors i els agents implicats.

3. Portar a terme activitats de recerca i prospecció que 
afavoreixin el compliment de les funcions que té as-
signades. Aquestes activitats es porten a terme sobre 
la base dels escenaris generats entre altres, pels canvis 
socials, econòmics, demogràfics, tecnològics, normatius 
i organitzatius que afecten l’àmbit de l’educació, en ge-
neral, i de l’avaluació, en particular.

article 175. règim econòmic i de Personal de l’agèn·
cia

1. Els recursos econòmics de l’Agència són:

a) els que se li assignin amb càrrec als pressupostos de 
la Generalitat;

b) els rendiments procedents dels béns i dels drets pro-
pis o que tingui adscrits;

c) els ingressos derivats de l’exercici de la seva acti-
vitat;

d) les subvencions, els ajuts, les aportacions voluntàries, 
els llegats i les donacions que rebi de persones o entitats 
públiques o privades;

e) els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, si 
escau, d’acord amb la normativa vigent;

f) qualssevol altres que li puguin correspondre.

2. El personal de l’Agència està format per:

a) personal propi, contractat en règim laboral, tot res-
pectant els principis de mèrit i capacitat;

b) el personal de l’Administració de la Generalitat i de 
les universitats públiques que hi sigui adscrit, d’acord 
amb la normativa vigent.

article 176. definició i avaluació del currículum

1. L’Agència formula la proposta de definició dels as-
pectes prescriptius dels currículums educatius, d’acord 
amb allò que preveu l’article 51.

2. En l’elaboració de la proposta de definició del currí-
culum s’han de prendre en consideració els resultats de 
les avaluacions fetes anteriorment, així com els resultats 
dels treballs de recerca i prospecció.

3. És objecte d’avaluació l’adequació del desenvolu-
pament i la concreció del currículum en els projectes 
educatius dels centres. Amb aquest fi, l’Agència elabora 
criteris i pautes de referència que posa a disposició del 
conjunt del sistema, en general, i de la comunitat edu-
cativa, de manera específica.

caPítol 3. agència d’avaluació de l’educació

article 172. creació de l’agència d’avaluació de 
l’educació

1. Es crea l’Agència d’Avaluació de l’Educació, que 
s’adscriu al Departament competent en matèria educa-
tiva en els ter mes previstos en aquesta Llei.

2. L’Agència és un ens de dret públic que en la seva 
activitat instrumental pot utilitzar el dret privat, amb 
personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i pa-
trimoni propi per al compli ment de les seves funcions.

3. En l’exercici de la seva activitat, l’Agència actua amb 
autonomia respecte de l’Administració educativa.

4. L’Agència ostenta la representació de l’Administració 
educativa en els organismes nacionals, estatals i inter-
nacionals d’avaluació educativa.

article 173. òrgans i estatuts de l’agència d’avalu·
ació de l’educació

1. Els òrgans de govern i d’administració de l’Agència 
són:

a) el consell rector i

b) el president o la presidenta.

2. El consell rector està format pel president o la pre-
sidenta i pels vocals que fixin els estatuts de l’Agència. 
Els estatuts també poden preveure un director o una 
directora gerent.

3. Correspon al Govern nomenar, a proposta del conse-
ller o la consellera del Departament, el/la president/a 
i el/la directora/a de l’Agència, i correspon al/a la 
conseller/a designar els membres del consell rector entre 
persones de reconegut prestigi en l’àmbit de l’educació o 
amb experiència en procedi ments avaluadors.

4. El Govern, a proposta del conseller o la consellera, 
aprova els estatuts de l’Agència, que han de ser ela-
borats pel consell rector a proposta del president o la 
presidenta. Aquests estatuts han de regular l’estructura, 
el funcio nament i els règims jurídic, econòmic i pressu-
postari de l’Agència.

article 174. funcions de l’agència d’avaluació de 
l’educació

1. De conformitat amb el concepte, l’objecte, els àmbits 
i els principis de l’avaluació, definits anteriorment, les 
funcions de l’Agència seran:

a) Fomentar l’avaluació en general i l’autoavaluació de 
l’Administració educativa, els centres educatius, pro-
fessorat, alumnat, serveis, programes i activitats que 
conformen el sistema educatiu de Catalunya.

b) Definir principis i homologar criteris i mètodes d’ava-
luació de l’educació.

c) Efectuar les diverses modalitats d’avaluació previstes 
a l’article 170.

d) Col·laborar amb la Inspecció d’Educació en l’ava-
luació dels centres, mitjançant l’elaboració del model 
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en l’escolarització obligatòria establerta en la planifica-
ció educativa i per assolir els objectius. El Departament 
proposa a l’aprovació del Govern un programa plurianu-
al, amb les previsions pressupostàries que anualment es 
reflecteix en els pressupostos de la Generalitat.

3. Liquiditat. Els centres públics de la Generalitat po-
den contractar operacions de tre soreria per finançar el 
dèficit temporal transitori de recursos financers, per un 
import que no superi els ingressos meritats i pendents 
de cobrament.

4. Control financer. El Departament, amb la col-
laboració de la Intervenció General, estableix anual-
ment un pla d’auditories que tenen per finalitat el control 
financer dels recursos públics gestionats pels centres 
educatius sostinguts amb fons públics i pels serveis 
educatius, així com també el control financer de les 
subvencions atorgades a qualsevol agent o institució del 
sistema educatiu.

caPítol 2. finançament dels ensenyaments i de la qua·
litat del servei d’educació de catalunya

article 181. finançament del Primer cicle d’educació 
infantil

1. El Departament, en els termes previstos en la plani-
ficació, estableix una oferta de places a per a infants de 
zero a tres anys.

2. Per tal de posar en servei aquestes places i, prefe-
rentment, per satisfer les necessitats d’es colarització 
d’infants situats en entorns socioeconòmics o culturals 
desafavorits i zones rurals, d’acord amb la planificació 
i els requisits prèviament establerts, el Departament 
subvencio na la creació i consolidació de places per a 
infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat 
municipal.

3. El Departament pot subvencionar, d’acord amb els 
criteris establerts pel Govern, l’escolarització en llars 
d’infants de titularitat privada que assumeixin el com-
promís de col·laborar, en aquesta activitat que desenvo-
lupen sense finalitat de lucre, a l’assoliment dels objec-
tius del sistema educatiu.

article 182. finançament de l’escolarització obliga·
tòria i altres ensenyaments gratuïts

El Govern, per tal de garantir la gratuïtat de l’escola-
rització dels ensenyaments declarats obligato ris i del 
segon cicle de l’educació infantil, dota dels recursos 
econòmics necessaris per al seu sosteniment els cen-
tres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya, 
d’acord amb la planificació educativa.

article 183. finançament de l’escolarització Posto·
bligatòria

El Departament defineix, periòdicament, l’oferta de pla-
ces en els ensenyaments postobligatoris i ha de garantir 
l’existència de les places escolars suficients. Així mateix 
ha d’establir un sistema de beques adient per garantir 

article 177. col·laboració en l’activitat avaluadora

1. Per a la realització de funcions avaluadores, l’Agèn-
cia coopera amb les entitats amb competències en el 
sistema educatiu i ha de promoure la col·laboració de 
l’Ad ministració educativa, de les administracions lo-
cals, dels òrgans de govern i del professorat del centres 
i serveis educatius.

2. La Inspecció d’Educació és l’òrgan de l’Administració 
educativa mitjançant el qual es vehicula preferentment 
la col·laboració d’aquesta amb l’exercici de les funcions 
avaluadores encoma nades a l’Agència, principalment en 
l’avaluació dels centres educatius i del professorat.

3. L’Agència pot establir acords de col·laboració amb les 
universitats i altres institucions i entitats especialitzades. 
La relació contractual de col·laboració ha d’adoptar les 
formes jurídiques que en cada cas correspongui.

article 178. deontologia

1. Els estatuts de l’Agència han de preveure l’elaboració 
d’un codi deontològic que ha de recollir les seves regles 
d’actuació i les de totes les altres persones i institucions 
que intervinguin en el desenvolupament de l’activitat 
avaluadora.

2. Els acords de col·laboració que eventualment subs-
crigui l’Agència amb persones i institucions obliguen al 
compliment del codi deontològic.

títol xii. finançament del sistema educatiu de ca·
talunya

caPítol 1. PrinciPis que regeixen la gestió dels recur·
sos econòmics del sistema educatiu

article 179. PrinciPis generals de gestió PÚblica

Els recursos econòmics posats a disposició del siste-
ma educatiu, de l’Administració educativa i dels cen-
tres sostinguts amb fons públics, es gestionen d’acord 
amb els principis generals d’equi tat, eficàcia, eficiència 
i economia i d’acord amb els principis específics que 
s’estableixen a l’article 180.

article 180. PrinciPis esPecífics Per a la gestió dels 
recursos econòmics del sistema educatiu

El principis específics per la gestió dels recursos eco-
nòmics són:

1. Planificació econòmica. Amb la periodicitat que es-
tableixi el Govern, el Departament elabora un pla eco-
nòmic que preveu l’escolarització obligatòria, els objec-
tius d’equitat i d’excel·lència del Servei d’Educació de 
Catalunya i els altres de caràcter específic que estableixi 
el Govern. El pla ha d’incloure els recursos necessaris i 
un sistema d’indicadors que permeti el seguiment de la 
seva aplicació i la verificació de l’assoliment dels seus 
objectius.

2. Suficiència i estabilitat pressupostària. La Generalitat 
dota el sistema educatiu de Catalunya dels recursos eco-
nòmics necessaris per garantir la suficiència econòmica 
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2. D’acord amb la planificació de l’oferta educativa i la 
disponibilitat pressupostària, el Departament pot esta-
blir concerts amb els centres de titularitat privada que 
imparteixin les etapes d’educació obligatòria o els altres 
ensenyaments declarats gratuïts en aquesta Llei i satis-
facin necessitats d’escolarització amb les condicions i 
els procediments establerts en la regulació orgànica, en 
aquesta Llei i en la reglamentació que correspon des-
plegar al Govern.

3. A l’efecte del que disposa l’apartat anterior, es consi-
dera que un centre docent privat satisfà necessitats d’es-
colarització quan compleix les condicions següents:

a) tenir una relació mitjana d’alumnes per unitat escolar 
no inferior a la que determini el Depar tament per a 
cada zona;

b) escolaritzar majoritàriament alumnat amb residència 
efectiva al municipi o a la zona escolar corresponent.

4. En la concertació d’ensenyaments en centres que no 
els hagin tingut concertats amb anterioritat, tenen pre-
ferència els que atenguin els criteris següents:

a) major proporció d’alumnat amb condicions econòmi-
ques desafavorides;

b) realització d’experiències d’interès per al sistema 
educatiu;

c) major nombre d’alumnes escolaritzats en el centre 
que pertanyin a la zona escolar on s’ubi ca el centre;

d) menor cost de les activitats extraescolars i comple-
mentàries i dels serveis escolars que ofereixi el centre.

En tot cas, tenen preferència els centres que, a més de 
complir alguna de les condicions assenya les en aquest 
apartat estiguin constituïts i funcionin en règim de co-
operativa.

5. En subscriure el concert, el centre de titularitat priva-
da s’incorpora a la prestació del Servei d’Educació de 
Catalunya, amb les obligacions i els drets que resulten 
de la regulació bàsica de la matèria, del que estableix 
aquesta Llei i, molt específicament, els preceptes legals 
relacionats amb la participació de la comunitat educa-
tiva en el centre, la coresponsabilitat en l’escolarització 
de l’alumnat, la impartició del currículum i la gratuïtat 
dels ensenyaments.

6. El procediment per a la subscripció de concerts edu-
catius, que ha de reglamentar el Govern, es regeix pels 
principis de transparència i publicitat. En tot cas, la 
subscripció de nous concerts ha d’atendre les previsions 
de planificació de l’oferta educativa en els termes que 
s’estableixen en l’article 42.

7. La quantia del mòdul econòmic del concert per uni-
tat escolar en centres ordinaris es determi na en la Llei 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i pot 
comprendre, atenent les circumstàncies específiques 
determinades per l’Administració educativa, a més de 
les espe cificacions establertes en la regulació orgànica, 
quantitats assignades al pagament del personal no do-
cent de suport a la docència i, si escau, a una dotació 
addicional de personal docent, en aquells centres que 

la igualtat d’oportunitats de l’alumnat i estimular l’èxit 
acadèmic.

article 184. finançament d’activitats comPlementà·
ries i extraescolars

El Departament, per raons d’oportunitat social, d’equitat 
o de no discriminació per raons econò miques, subven-
ciona activitats complementàries o, si escau, activitats 
extraescolars i atorga beques.

article 185. finançament extraordinari Per assolir 
l’equitat i la qualitat en el servei d’educació de ca·
talunya

1. El Departament pot articular finançament addicio-
nal per al sosteniment de centres integrats en el Servei 
d’Educació de Catalunya que desenvolupin estratègies 
orientades a assegurar l’equitat i facin possible la mi-
llora dels resultats educatius.

2. Aquests recursos addicionals es poden articular per 
centres educatius o per zones educatives, i responen 
a acords de coresponsabilitat. En els centres privats 
concertats comporten l’establi ment d’un contracte pro-
grama.

3. Amb la mateixa finalitat, el Departament pot subs-
criure convenis amb els ens locals per aportar recursos 
extraordinaris a plans i programes socioeducatius de-
senvolupats a l’entorn de l’àmbit de la zona educativa.

4. El Departament habilitarà les partides pressupostà-
ries, amb els recursos necessaris que permetin establir 
amb eficàcia i eficiència convenis amb els ens locals per 
la realització de les activitats extraescolars i els plans i 
programes socioeducatius específics.

caPítol 3. finançament dels centres

article 186. finançament del sosteniment dels cen·
tres PÚblics

1. Per a l’autonomia de gestió econòmica dels centres 
públics de què és titular la Generalitat, i d’acord amb el 
criteri de suficiència, els pressupostos anuals preveuen 
aquest finançament en el capítol de despesa corrent, sen-
se perjudici de la seva posterior evolució a previsions 
pres supostàries per programes.

2. Els convenis entre el Departament i els ens locals 
que preveuen finançament del funciona ment de centres 
de titularitat municipal des dels pressupostos de la Ge-
neralitat prenen com a referent els criteris aplicats als 
centres anàlegs de titularitat autonòmica.

article 187. finançament dels sosteniment dels cen·
tres Privats que Presten el servei d’educació de ca·
talunya

1. El model ordinari de finançament amb recursos pú-
blics dels centres privats que presten el Servei d’Edu-
cació de Catalunya és el concert educatiu, tal com el 
defineix la regulació orgànica i aquesta Llei.
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cia la disposició final segona de la Llei amb l’objectiu 
d’assegurar que els compromisos adquirits en convenis 
amb els ens locals de Catalunya s’ajustin en tot moment 
a l’evolució real dels costos i dels preus.

La mateixa previsió de revisió i actualització serà d’apli-
cació per aquells convenis que s’acordin en aplicació 
dels articles 150 i 151 de la Llei.

cinquena. zones educatives a la ciutat de barce·
lona

Els òrgans competents del Consorci d’Educació de Bar-
celona creat a l’empara de la Llei 22/1988 de la Carta 
municipal de Barcelona determina en l’àmbit d’aquesta 
ciutat el concepte de zona educativa.

sisena. alumnes amb necessitats educatives

El Departament identificarà cada cinc anys, previ infor-
me del Consell Escolar de Catalunya, els supòsits que 
comporten necessitats educatives específiques.

setena. adscriPció de centres

Es mantenen les actuals adscripcions de centres fins 
que el Govern aprovi el procediment per a l’adscripció 
de centres.

vuitena. integració en els cossos docents de cata·
lunya dels funcionaris de carrera actualment in·
tegrats en la funció PÚblica de la generalitat de 
catalunya

1. La integració en els cossos docents de Catalunya 
dels funcionaris docents que presten serveis a la funció 
pública de la Generalitat, en qualsevol situació admi-
nistrativa, es portarà a terme respectant en tot cas els 
drets econòmics de què gaudeixin en el moment de la 
integració i amb el manteniment de l’antiguitat que tin-
guin reconeguda en el cos d’origen. La integració manté 
el reconeixement de les especialitats de les quals siguin 
titulars i es fa efectiva en els mateixos llocs de treball 
que tinguin assignats, amb el mateix caràcter amb què 
hagin obtingut l’adscripció.

2. S’integren en el cos de mestres de Catalunya els 
funcionaris pertanyents al cos estatal de mestres que 
actualment estan integrats en la funció pública de la 
Generalitat de Catalunya, en qualsevol situació admi-
nistrativa.

3. S’integren en el cos de catedràtics d’educació de Ca-
talunya els funcionaris pertanyents als cossos estatals de 
catedràtics d’ensenyament secundari, catedràtics d’es-
coles oficials d’idiomes i catedràtics d’arts plàstiques 
i disseny que actualment estan integrats en la funció 
pública de la Generalitat de Catalunya, en qualsevol 
situació administrativa.

4. S’integren en el cos de professors d’educació de Ca-
talunya els funcionaris pertanyents als cos sos estatals 
de professors d’ensenyament secundari, professors d’es-
coles oficials d’idiomes i professors d’arts plàstiques i 
disseny que actualment estan integrats en la funció 
pública de la Generalitat de Catalunya, en qualsevol 
situació administrativa.

reuneixin els requisits que reglamentàriament es de-
terminin.

8. L’escreix sobre la quantia del mòdul ordinari derivat 
de l’apreciació i l’aplicació de la circums tància del punt 
anterior s’assignarà prèvia subscripció d’un contracte 
programa que quedi integrat en el concert.

9. La Llei de pressupostos determina la quantia del 
mòdul del concert per als centres específics d’educació 
especial.

10. El Departament ha d’establir els criteris per a l’au-
torització d’activitats complementàries i les quantitats 
màximes que es poden percebre per aquest concepte.

11. El Departament pot concertar els programes de qua-
lificació professio nal inicial que imparteixin els centres 
privats. Aquests concerts tindran caràcter singular.

12. Els concerts, prèvia sol·licitud del/de la titular del 
centre, es renoven sempre que es mantinguin els requi-
sits dels concerts, no es donin causes de no renovació i 
existeixin consignacions pressupostàries. La renovació 
es fa pel període previst a la regulació aplicable.

13. En cas d’incompliment de les obligacions del centre 
derivades de la subscripció del concert educatiu reco-
llides en la normativa vigent, els serà aplicable el pro-
cediment sancionador que, en el seu cas, podrà donar 
lloc a la rescissió del concert.

disPosicions addicionals

Primera. calendari d’aPlicació de la llei

El Govern, sens perjudici de l’entrada en vigor de la 
Llei, ha d’aprovar un calendari d’aplicació, amb un àm-
bit temporal de 8 anys. En el calendari s’ha de preveure 
la implantació de diferents mesures organitzatives deri-
vades de l’aplicació d’aquesta Llei.

segona. efectivitat de la creació de nous cossos

1. L’accés i la integració en els cossos regulats als ar-
ticles 98, 99, 106, 107, 108 i a la disposició addicional 
vuitena seran efectius quan ho determini el Govern, 
sens perjudici de la immediata aplicació de la regulació 
continguda al títol VIII.

2. Donada la comunicabilitat de les places correspo-
nents als cossos previstos a l’article 99 i la seva adequa-
ció a les previsions de la regulació bàsica, el Govern ha 
de promoure les modificacions normatives per garantir 
el règim de classes passives.

tercera. consell escolar de la ciutat de barce·
lona

Al Consell Escolar de la ciutat de Barcelona, atesa la 
seva singularitat, li és aplicable el règim es tablert per 
als consells escolars territorials.

quarta. convenis amb els ens locals

El Departament ha de revisar amb caràcter periòdic els 
criteris i les partides pressupostàries a què fa referèn-
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en els centres educatius dependents de la Generalitat de 
Catalunya, amb reconeixement del dret a participar-hi 
tots els funcionaris públics docents, qualsevol que sigui 
l’Administració educativa de dependència o per la qual 
hagin ingressat, sempre que reuneixin tots els requisits 
generals i específics que estableixin les convocatòries.

dotzena. retribucions del Personal contractat dels 
centres Privats concertats

El personal docent dels centres privats concertats, que 
percep les retribucions que deriven del contracte de tre-
ball, el conveni i la legislació laboral aplicable, reben 
unes retribucions equivalents i homologables a les dels 
funcionaris docents del corresponent nivell educatiu.

tretzena. Protecció de dades Personals

En el tractament de dades, en l’àmbit del sistema educa-
tiu, és d’aplicació la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal i cal adoptar les mesures necessàries 
per garantir-ne la seguretat i confidencialitat. L’Admi-
nistració educativa ha d’afavorir la transmissió dels 
principis, els drets i les mesures de seguretat bàsiques 
amb relació a la protecció de dades.

disPosicions transitòries

Primera. consell escolar de catalunya

La composició actual del Consell Escolar continuarà 
en vigor fins que el Govern aprovi el nou reglament 
d’aquest òrgan.

segona. homologació retributiva i de condicions de 
treball del Professorat dels centres que Presten el 
servei d’educació de catalunya

1. Gradualment, i en un termini de quatre anys a partir 
de l’entrada en vigor de la Llei, es consignaran en el 
pressupost anual les partides suficients per tal d’assolir 
l’homologació retributiva del professorat dels centres 
concertats amb les del professorat dels centres pú-
blics.

2. Així mateix, i en un termini de vuit anys a partir 
de l’entrada en vigor de la Llei, de manera gradual, la 
quantia del mòdul per unitat escolar regulada en l’arti-
cle 187, inclourà les quantitats necessàries per definir 
les condicions de treball del professorat dels centres 
concertats prenent com a referència les del professorat 
dels centres públics.

tercera. manteniment dels drets econòmics del Per·
sonal docent que s’integra en els cossos de cata·
lunya

1. El desenvolupament del previst en aquesta Llei no 
comporta, per al personal inclòs en els seu àmbit d’apli-
cació, la disminució de la quantia dels drets econòmics 
i altres complements retri butius inherents al sistema de 
carrera vigent per als col·lectius docents en el moment 
de la seva entrada en vigor, qualsevol que sigui la seva 
situació administrativa.

5. S’integren en el cos de professors tècnics de Catalu-
nya els funcionaris pertanyents als cossos estatals de 
professors tècnics de formació professional i de mestres 
de taller d’arts plàstiques i disseny que actualment estan 
integrats en la funció pública de la Generalitat de Cata-
lunya, en qualsevol situació administrativa.

6. S’integren en el cos d’inspectors d’educació de Ca-
talunya els funcionaris pertanyents al cos estatal d’ins-
pectors d’educació que actualment estan integrats en 
la funció pública de la Gene ralitat de Catalunya, en 
qualsevol situació administrativa.

7. L’ordenació dels funcionaris en els nous cossos do-
cents creats per aquesta Llei es farà res pectant la data de 
nomenament com a funcionaris de carrera. En el supòsit 
de pertànyer a més d’un cos dels integrats en el cos de 
catedràtics d’ensenyament de Catalunya, en el cos de 
professors d’educació secundària de Catalunya o en el 
cos de professors tècnics de Catalunya, s’entendrà com 
a data de nomenament la més antiga.

novena. òrgans de negociació i de rePresentació del 
Personal docent

1. La negociació col·lectiva de les condicions de treball 
dels funcionaris docents es porta a terme mitjançant una 
mesa sectorial d’educació, en aten ció a les condicions 
específiques de treball dels diferents col·lectius docents 
i al seu nombre d’efectius. Seran matèries objecte de 
negociació en aquesta mesa sectorial les relacionades a 
l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic, amb relació als funcionaris 
docents, sempre que no hagin estat objecte de decisió 
per part de la mesa general de negociació de la Gene-
ralitat de Catalunya.

2. Com a òrgan de representació dels col·lectius docents 
s’estableix una junta de personal en cadascun dels ser-
veis territorials en què se subdivideix l’estructura admi-
nistrativa del Departa ment i a la ciutat de Barcelona que 
funcionaran com a unitats electorals previstes a l’apartat 
4 de l’article 39 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Es-
tatut bàsic de l’empleat públic.

desena. drets i deures dels Professionals d’atenció 
educativa

1. Els educadors del primer cicle d’educació infantil, en 
l’exercici professional de la seva especialització, tenen 
els drets i deures que es detallen a l’article 28.

2. Per a la resta de professionals d’atenció educativa 
s’adequaran, en el corresponent conveni col·lectiu, els 
drets i deures a les responsabilitats específiques del seu 
exercici professional.

onzena. concursos de trasllat d’àmbit estatal

Per donar virtualitat als principis d’igualtat i d’interco-
municabilitat entre els respectius sistemes educatius en 
el marc comú bàsic de la funció pública docent definit 
per la legislació educativa abans citada, l’Administració 
educativa contribueix a garantir la realització coordina-
da dels corresponents concursos de trasllat d’àmbit esta-
tal que es convoquin periòdicament a l’efecte de proce-
dir a la provisió de les places vacants que es determinin 

Fascicle segon
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segona. ens locals

1. El Govern de la Generalitat de Catalunya garanti-
rà els recursos suficients per afrontar la prestació dels 
serveis la titularitat dels quals traspassi o delegui als 
ens locals. Qualsevol atribució de competències nova, 
formalitzada mitjançant conveni entre el Departament i 
l’ens local corresponent, anirà acompanyada de l’assig-
nació dels recursos suplementaris necessaris per finan-
çar-la correctament. Per a l’assignació dels recursos es 
tindrà en compte el finançament del cost total i efectiu 
dels serveis traspassats, que es fixarà de comú acord 
amb les entitats municipalistes. L’assignació de recursos 
serà condició necessària perquè entri en vigor la trans-
ferència o la delegació de la competència.

2. El Departament habilitarà les partides pressupostà-
ries, amb els recursos necessaris i suficients, que per-
metin finançar els compro misos adquirits en convenis 
amb els ens locals amb relació a l’educació obligatòria, 
el bat xillerat, els programes de qualificació professional 
inicial, la formació professional, l’educació especial, els 
ensenyaments d’idiomes o esportius o altres que es pu-
guin acordar per millorar l’equitat i la qualitat del Servei 
d’Educació de Catalunya.

3. El Departament habilitarà les partides pressupostà-
ries, amb els recursos necessaris que permetin establir 
amb eficàcia i eficiència convenis amb els ens locals per 
la realització de les activitats extraescolars i els plans i 
programes socioeducatius específics.

tercera. finançament general

El Govern incrementa progressivament els recursos 
econòmics destinats al sistema educatiu per tal d’asso-
lir els objectius d’aquesta Llei i situar progressivament 
durant els propers vuit anys la despesa educativa, com a 
mí nim, en la mitjana dels països de la Unió Europea.

quarta. entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor en el termini de dos me-
sos a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

antecedents del Projecte de llei

1. Acord de Govern de 8 de maig de 2007, pel qual 
s’aprova la tramitació inicial de l’Avantprojecte de Llei 
d’Educació de Catalunya.

2. Document «Bases per a la Llei d’educació de Catalu-
nya. Una llei de país» (17 de novembre de 2007).

3 Aportacions del Consell Escolar de Catalunya al Do-
cument de Bases.

4. Avantprojecte de llei d’educació, versió inicial.

5. Memòria i Pacte Nacional d’Educació.

5.1 Taula de vigències.

5.2 Estudi econòmic i anàlisi de cost benefici.

5.3 Informe interdepartamental d’impacte de gènere.

2. Si el personal docent no es trobés en la situació de 
servei actiu, se li reconeixeran els drets econòmics i 
complements retributius esmentats en el punt anterior 
a partir del moment que es produeixi el seu reingrés al 
servei actiu.

quarta. transformació de l’actual sistema d’estadis 
docents en el nou sistema de Promoció docent

1. El Govern regularà la transformació i transició de 
l’actual sistema de promoció docent per estadis al cor-
responent a la promoció professional per graus i cate-
goria de sènior.

2. El personal interí docent i el personal laboral de 
religió que tingui reconegut el dret a percebre estadis 
docents abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, man-
tindrà el corresponent complement retributiu de forma 
transitòria fins al moment que ingressi en el correspo-
nent cos de funcionaris docents o cessi com a personal 
interí.

disPosició derogatòria Única

1. Queden derogades les lleis següents:

a) Llei 8/1983, de 18 d’abril, de centres docents expe-
rimentals.

b) Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells es-
colars.

c) Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora de l’autono-
mia de gestió econòmica dels centres do cents públics no 
universitaris de la Generalitat de Catalunya.

d) Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d’adults.

e) L’article 40 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de 
mesures fiscals i adminis tratives.

2. Així mateix, queden derogades les disposicions 
d’igual o inferior rang que s’oposin a allò previst en 
aquesta Llei.

disPosicions finals

Primera. creació i regulació del centre singular Per 
a l’educació no Presencial

1. En un termini màxim de 3 anys des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, el Govern crearà i re gularà el cen-
tre singular a què fa referència l’article 53 i n’establirà 
la denominació.

2. En aquest centre, a més dels llocs pròpiament do-
cents, es podran preveure, per a la seva di recció i gestió, 
llocs no reservats exclusivament a docents.

3. D’acord amb la singularitat de la seva funció, la re-
gulació del centre no estarà sotmesa a les prescripcions 
contingudes en els títols VII i VIII d’aquesta Llei. Tan-
mateix, la provisió dels llocs docents es farà pels proce-
diments establerts en el títol VIII de la Llei i la dels llocs 
no reservats exclusivament a docents pels procediments 
generals que siguin d’aplicació.
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2. Al·legacions per diferents centres presenta tres mo-
dels: de l’AMPA, Comitè d’Empresa i Representant del 
Titular i el Col·legi Canigó afegeix un model per l’As-
sociació d’antics alumnes: 

2.1. Col·legi Terraferma: AMPA, Comitè Empresa i Re-
presentant del titular.

2.2. Col·legi Arabell: AMPA, Comitè Empresa i Repre-
sentant del titular.

2.3. Col·legi Aura: AMPA, Comitè Empresa i Repre-
sentant del titular.

2.4. Col·legi Turó: AMPA, Comitè Empresa i Repre-
sentant del titular.

2.5. Col·legi Bell-lloc: Titular i AMPA

2.6. Col·legi Les Alzines: Titular, Comitè Empresa i 
AMPA

2.7. Centre Pineda: AMPA, Comitè d’Empresa i Repre-
sentant del titular.

2.8. Escola Viaró: AMPA, Comitè Empresa i Repre-
sentant del titular.

2.9. laFarga: AMPA, Comitè d’Empresa i Representant 
del titular

2.10. Escola Airina, de Terrassa: AMPA, treballadors i 
representació del titular.

2.11. Col·legi Canigó: AMPA, Comitè Empresa i Repre-
sentant del titular i Associació d’antics alumnes.

2.12. Escola Infantil la Farga: Representant titular.

2.13. Col·legi la Vall: AMPA, Comitè Empresa i Repre-
sentant del titular

2.14. Associació Esportiva Cultural el Cim - Represen-
tant del titular.

2.15. Col·legi Xaloc: AMPA, Comitè Empresa i Repre-
sentant del titular.

2.16. Centre Montclar: Comitè Empresa i Representant 
del titular

2.17. Centre Mestral: AMPA, Comitè Empresa i Repre-
sentant del titular.

3. Fundació Escola Cristiana de Catalunya

4. FAPEL (Federació d’Associacions de Pares i Mares 
de l’Escola Lliure de Catalunya)

5. FAPAC

6. UGT

7. CCOO

8. Associació Professional de Serveis Educatius de Ca-
talunya

9. Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Pro-
fessors de Dibuix de Catalunya

10. Consell de la Formació Professional

11. Associació d’estudiants de Formació Professional 

12. Associació de Catedràtics d’Ensenyaments Secun-
daris de Catalunya (ACESC)

5.4 Justificació del Consell Superior d’Avaluació del Sis-
tema Educatiu de la creació de l’Agència d’Avaluació 
del Sistema Educatiu.

6. Certificat de la presentació de l’Avantprojecte a la 
sessió del Consell Tècnic de 20 de maig de 2008.

7. Tràmit de consulta i participació: edicte d’informació 
pública, tramesa a tots els Departaments i a òrgans de 
consulta.

8. Certificats corresponents al tràmit d’informació pú-
blica.

9. Al·legacions presentades pels Departaments i òrgans 
consultats, respostes tramitades als Departaments i 
document que recull el posicionament de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 
en relació amb l’Avantprojecte.

10. Certificat de la Comissió de Govern Local de la de 
la sessió de 18 de juny sobre l’Avantprojecte de Llei i 
certificat de la Comissió mixta Departament d’Educa-
ció Federació de Municipis de Catalunya i Associació 
catalana de municipis i comarques, com a tràmit previ 
a la Comissió de Govern Local.

11. Acta de la Mesa Sectorial de Personal Docent i 
Propostes de la Mesa de Representació Sindical dels 
diferents sectors de l’ensenyament públic i privat.

12. Informe de l’Agència Catalana de Protecció de Da-
des.

13. Dictamen 10/2008 del Consell Escolar de Catalunya 
sobre l’Avantprojecte de llei d’educació de Catalunya, 
vots particulars i valoració del contingut del dictamen 
10/2008.

14. Informe de Direcció general de la Funció Pública 
del Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques i valoració del contingut d’aquest informe.

15. Informe del Departament d’Economia i Finances.

16. Estudi de les competències educatives de la Gene-
ralitat de Catalunya, del Dr. enric Argullol Murgadas, 
catedràtic de dret administratiu, i informe del Gabinet 
Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

17. Avantprojecte de llei d’educació de Catalunya, versió 
de 21/07/08, i el corresponent informe jurídic.

18. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 22 de 
juliol de 2008 i versió aprovada de 22.07.08.

19. Aprovació del Govern en la sessió del data 29/7/08, 
i versió aprovada de 29/7/2008.

20 Annex: 

Al·legacions a l’Avantprojecte de la llei d’educació de 
Catalunya.

1. Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i 
Mares (CAPAC) representants per Mercè Reay Abella 
i Antoni Arasanz. Adjunten 225.429 al·legacions corres-
ponents a dos models. Aquests dos models s’han incor-
porat a l’expedient així com la resposta que es tramita. 
El total d’al·legacions estan dipositades el Departament 
d’Educació
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Projecte	de	llei	de	política	industrial
Tram. 200-00044/08

Text presentat
Reg. 31930 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.09.2008

a la mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya,

certifico: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, celebrada el dia 26 d’agost de 2008, es 
va prendre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a 
continuació:

«A proposta del conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa s’aprova l’Avantprojecte de llei de política in-
dustrial i s’autoritza l’esmentat conseller perquè el pre-
senti al Parlament, tot sol·licitant la seva tramitació pel 
procediment d’urgència.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, el vint-i-set d’agost de dos mil 
vuit.

Barcelona, 27 d’agost de 2008

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei de Política industrial

exPosició de motius

I. Catalunya és una societat emprenedora de base in-
dustrial amb un pes d’aquest sector sobre el conjunt 
de l’economia dels més elevats d’Europa. En aquest 
context, cal tenir en compte que l’empresa industrial 
juga, des de fa segles, un paper clau en la vertebració 
de l’economia catalana i en la generació d’efectes mul-
tiplicadors al conjunt de la cadena de valor, cosa que 
ha impulsat el desenvolupament de la resta d’activitats 
productives, la creació de llocs de treball, l’augment 
de la renda i, en definitiva, el benestar de la ciutada-
nia de Catalunya. Des del punt de vista estructural, la 
indústria catalana es pot descriure com, fonamental-
ment transformadora, diversificada, lleugera, flexible i 
constituïda principalment per PIMES i, com a la resta 
d’economies desenvolupades, es troba plenament afec-
tada pels intensos processos de globalització, de canvi 
tecnològic i transformació sectorial des d’activitats in-
dustrials tradicionals cap a nous sectors emergents i de 
serveis relacionats amb la producció més intensius en 
coneixement i de major valor afegit. Davant d’aquests 
canvis estructurals, en la mesura que la indústria és el 
sector capdavanter en la innovació tecnològica, en la 
internacionalització, en la racionalització de processos, 
en l’impuls de la qualitat, el respecte al medi ambient 

13. Associació Catalana de Llars d’Infants.

14. Associació Xarxa d’Educació Lliure (XELL)

15. Associació Institut de Política Familiar de Catalu-
nya 

16. Fundació Pere Tarrés 

17. Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia 
i Lletres i en Ciències de l’Educació

18. Col·legi de Logopedes de Catalunya 

19. Col·legi de Pedagogs de Catalunya

20. Fundació Catalana de l’Esplai

21. Associació Escoles de Música d’Iniciativa Privada

22. Associació de Celíacs de Catalunya

23. Associació de Famílies Nombroses 

24. Associació Professionals per l’Ètica de Catalunya

25. CNJC Consell Nacional de la Juventut de Catalu-
nya

26. Association European Single Sex Education (EAS-
SE)

27. Consell Educatiu de Ciutat l’Hospitalet

28. Ampa Ceip Pau Casals

29. Casal dels Infants del Raval

30. Particulars: 

30.1. Nabí Cabestany i Heidi Tsai

30.2. Família Martinez-Batlle i Batlle-Vidal

30.3. Albiac Machin Josep Manel i Albiac Viñolas Fer-
ran

30.4. Luís Girbau Massana

30.5. Rubén Martó Fons i 8 més

30.6. A. Díaz Pérez

30.7. Carles D. Mallén i Barberá

30.8. Francesc Xavier Dilla Martínez

30.9. Daniel Peralta Nebot

30.10. Ignacio de Jorge Claver

30.11. Francesc Xavier Lopera Criado

30.12. Jesús Lostal Navarro

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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actuar, en l’àmbit de les seves competències, per a la 
realització dels objectius comunitaris. Amb aquesta Llei 
es pretén configurar el marc normatiu de la política in-
dustrial a Catalunya per a garantir el compliment dels 
objectius comunitaris.

La política industrial de la Unió Europea s’ha confi-
gurat al voltant de l’anomenada Estratègia de Lisboa, 
producte del Consell Europeu de març del 2000. La 
finalitat essencial és fer de la Unió Europea «l’economia 
basada en el coneixement més dinàmica i competitiva 
del món, capaç de créixer econòmicament de manera 
sostenible amb més i millors llocs de treball i major 
cohesió social». El Consell Europeu de març de 2005 
va revisar l’Estratègia de Lisboa, emfatitzant la neces-
sitat de concentrar-se en el creixement i l’ocupació. Es 
va establir que Europa havia de renovar les bases de la 
seva competitivitat, augmentar el seu potencial de crei-
xement i la seva productivitat i reforçar la seva cohesió 
social, apostant sobretot pel coneixement, la innovació 
i la valorització del capital humà. D’acord amb aquestes 
línies orientadores, les institucions comunitàries han 
aprovat una gran quantitat de documents que han ins-
pirat l’elaboració d’aquesta Llei. Cal destacar la «Carta 
Europea de las petites empreses», aprovada pel Consell 
Europeu de Feira, de 19 i 20 de juny del 2000, i el 
«Llibre Verd de la Comissió, L’esperit empresarial a 
Europa», de 21 de gener de 2003, en la mesura que el 
mateix article 45.5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya estableix que la Generalitat ha de protegir l’activitat 
dels emprenedors autònoms i de les petites i mitjanes 
empreses. La present Llei es fa ressò de les recomana-
cions incloses en aquests documents. Així mateix, amb 
una finalitat d’aclarir les nocions d’empresa i, sobretot, 
de petita i mitjana empresa, s’incorporen a la Llei les 
definicions d’empreses recollides en la «Recomanació 
de la Comissió, sobre la definició de les microempreses, 
petites i mitjanes empreses», de 6 de maig de 2003.

Com no pot ser d’altra manera, la present llei també 
incorpora la filosofia de la Directiva 2006/123/CE del 
Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, re-
lativa als serveis en el mercat interior. Així, es consagra 
a l’article 21 de la Llei el principi de llibertat d’exercici 
de les activitats industrials i dels serveis prestats a les 
empreses

Però la present Llei es mostra també molt sensible cap a 
les noves orientacions que estan marcant la política in-
dustrial en el marc d’algunes institucions comunitàries. 
En efecte, les interaccions entre la indústria i els serveis 
tenen el seu oportú reflex en aquesta Llei, ja que la ma-
teixa es fa ressò de les propostes que en el seu moment 
formulà el Comitè Econòmic i Social Europeu. En tot 
cas, com la pròpia Unió Europea ha posat de relleu a 
través de diferents Comunicacions, l’enfortiment de la 
indústria passa necessàriament per portar a terme un 
enfocament més integrat de la política industrial; tasca 
que es pretén abordar en aquest text normatiu.

En l’àmbit comunitari s’entén que la innovació és clau 
en la promoció de la competitivitat industrial. En con-
seqüència, la política comunitària de recerca i desen-
volupament tecnològic està íntimament vinculada a 
l’activitat industrial. També en l’àmbit de la Comunitat 

i la seguretat en el treball, cal considerar que aquesta 
activitat assumeix un rol central i estratègic per a Ca-
talunya alhora d’avançar decididament en el canvi de 
model productiu i en el procés de transició cap a una 
economia del coneixement.

El creixement econòmic es recolza principalment sobre 
l’activitat empresarial i, per tant, són les empreses qui 
han de liderar la transformació productiva de l’econo-
mia catalana mitjançant el desenvolupament dels seus 
productes, processos i serveis, i la millora constant de 
la seva capacitat per competir per obrir nous mercats i 
aprofitar, de forma responsable, les noves oportunitats 
resultants dels avenços tecnològics i de la globalització. 
Per la seva banda, la funció dels poders públics és la de 
definir un entorn facilitador de l’activitat empresarial 
i d’actuar, bé en cas de justificada necessitat, bé per 
estimular i acompanyar els canvis estructurals que in-
cideixen en els diferents sectors i territoris tot posant a 
disposició del teixit productiu català els instruments de 
suport empresarial i els mecanismes adequats per portar 
a terme aquests objectius.

En aquest context, la principal funció de la política in-
dustrial és la de proporcionar el marc adequat per a la 
creació d’empreses i pel desenvolupament i la innovació 
empresarial amb la finalitat de que Catalunya esdevin-
gui un referent europeu i mundial i, més especialment, 
en l’àmbit de la Mediterrània, pel que fa a la inversió 
productiva i la creació d’ocupació de qualitat. Davant 
d’aquest repte, la Llei de Política Industrial tracta d’ofe-
rir, en el marc de les competències atorgades per l’Es-
tatut d’Autonomia de 2006 i d’acord amb les directrius 
de la Unió Europea i els objectius recollits en l’Acord 
per la internacionalització la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana, una resposta cla-
ra al teixit empresarial mitjançant la millora, tant dels 
mecanismes i instruments de planificació i suport, com 
de l’entorn i les condicions de competitivitat en les que 
les indústries catalanes i totes aquelles empreses que 
s’hi relacionen desenvolupen la seva activitat.

II. La present Llei de Política Industrial s’adequa al 
marc normatiu comunitari i respon als objectius més 
avançats en matèria de política industrial formulats des 
de diferents institucions de la Unió Europea. L’objec-
tiu principal de les polítiques comunitàries en matèria 
d’indústria, recerca i desenvolupament tecnològic és la 
millora de la competitivitat. El propi Tractat de la Co-
munitat Europea inclou entre els seus objectius «l’enfor-
timent de la competitivitat de la indústria de la Comuni-
tat» (article 3.1.m). Per a la millora de la competitivitat 
industrial, tal com estableix l’article 157.1 del Tractat, 
l’acció dels Estats membres, i en aquest cas de Catalu-
nya, s’ha de dirigir a facilitar l’adaptació de la indústria 
als canvis estructurals, fomentar un entorn favorable 
per a la iniciativa i el desenvolupament empresarial, en 
particular de les petites i mitjanes empreses, promoure 
la innovació a través de la recerca i el desenvolupament 
tecnològic i incentivar la cooperació entre les empreses. 
Tant en l’àmbit de la política industrial com en el de la 
recerca i desenvolupament tecnològic, des del Tractat de 
la Comunitat Europea s’afavoreix l’actuació dels Estats 
membres, respectant així el principi de subsidiarietat. 
Per tant, les Comunitats Autònomes estan cridades a 
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L’Estatut d’Autonomia de 2006 planteja el tractament 
de la matèria d’indústria i de «l’activitat empresarial» de 
manera innovadora amb relació al seu predecessor. Les 
competències en matèria d’indústria es troben regulades 
en els apartats 1 i 2 de l’article 139 EAC. La matèria 
d’indústria té el caràcter de competència exclusiva, ex-
ceptuant allò previst en l’article 139.2 EAC. En aquest 
últim cas, les competències de planificació en matèria 
d’indústria estan subjectes «a la planificació de la indús-
tria» que porti a terme l’Estat, de manera que la com-
petència, en aquest cas, es transforma en compartida, 
però es tracta de la única excepció al caràcter exclusiu 
de la competència que preveu el propi Estatut. Per tant, 
mitjançant el nou Estatut d’Autonomia s’ha produït una 
ampliació del sostre competencial en aquesta matèria 
particularment –tot i que no exclusivament– pel que fa 
a la regulació de la «submatèria» que s’anomena «segu-
retat industrial», però aquesta regulació, com ja s’ha dit, 
no és objecte de la present Llei. Per tant, la competència 
de la Generalitat en matèria d’indústria ha esdevingut 
una competència integra i exclusiva, llevat d’allò pre-
vist en l’article 139.2 de l’Estatut, amb l’abast que a les 
competències exclusives atorga l’article 110 de la norma 
institucional bàsica de la Comunitat Autònoma. Així 
mateix, l’Estatut d’Autonomia preveu competències 
específiques en matèria d’innovació tecnològica (art. 
158 EAC) i estableix, encara que ho faci en el Títol IV, 
competències en matèria de projecció exterior i inter-
nacionalització, amb el suport exprés dels articles 193 
i 194 EAC, que es vinculen amb la internacionalització 
de l’empresa catalana.

Cal destacar altres preceptes del nou Estatut de caràcter 
rellevant per la redacció de la present Llei. Entre els prin-
cipis rectors de l’àmbit socioeconòmic es recullen alguns 
de gran rellevància en aquesta matèria. L’article 45.5 
estableix que «La Generalitat ha d’afavorir el desenvo-
lupament de l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor 
tenint en compte la responsabilitat social de l’empresa, la 
lliure iniciativa i les condicions de competència, i ha de 
protegir especialment l’economia productiva, l’activitat 
dels emprenedors autònoms i la de les empreses petites 
i mitjanes». Així mateix, els apartats 6 i 7 de l’article 45 
requereixen la participació de les organitzacions sindi-
cals i empresarials, així com la consulta de les organit-
zacions professionals i les corporacions de dret públic 
representatives d’interessos econòmics i professionals i 
les entitats associatives del tercer sector en la definició 
de les polítiques públiques que els afectin.

A més a més, cal tenir en compte també el que preveu 
l’article 53 EAC. Aquest article encomana als poders 
públics «facilitar el coneixement de la societat de la 
informació i impulsar l’accés a la comunicació i a les 
tecnologies de la informació, en condicions d’igualtat, 
en tots els àmbits de la vida social, inclòs el laboral». 
Així mateix, es preveu que els poders públics garantei-
xin la prestació de serveis per mitjà d’aquestes tecno-
logies. Finalment, amb relació a la innovació, en el seu 
apartat 2, estableix que la «Generalitat ha de promoure 
la formació, la recerca i la innovació tecnològiques per-
què les oportunitats de progrés que ofereix la societat 
del coneixement i de la informació contribueixin a la 
millora del benestar i la cohesió socials».

Autònoma de Catalunya cal potenciar les polítiques de 
recerca i desenvolupament tecnològic per a la genera-
ció de nou coneixement i afavorir l’aplicació d’aquest 
coneixement a la innovació industrial.

La Llei de Política Industrial es situa en la línia dels 
objectius marcats per l’Estratègia de Lisboa: la millora 
de la competitivitat a través de la innovació i la interna-
cionalització del teixit industrial català, en un context de 
creixement sostenible, respecte al medi ambient, millora 
de l’ocupació i aprofundiment de la cohesió social. En 
aquest sentit, cal destacar que aquesta norma constitu-
eix un pas endavant en l’expressió de la voluntat dels 
agents socials i econòmics i del Govern d’impulsar la 
internacionalització, la innovació, la competitivitat i la 
millora de la productivitat de les empreses i de fomentar 
i afavorir la participació institucional, la concertació i 
el diàleg social, tal com recull l’Acord estratègic per 
a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana, signat el 16 de 
febrer de 2005 

Per tant, la present Llei procedeix a una regulació de la 
política relacionada amb l’activitat industrial (llevat de 
l’àmbit relatiu a la seguretat industrial) amb un contin-
gut clarament inspirat en els principis comunitaris més 
avançats, combinant adequadament els objectius propis 
de la indústria (competitivitat, innovació, internacio-
nalització, productivitat, etc.) amb els derivats d’una 
dimensió social (cohesió, qualitat de l’ocupació, etc.).

III. La Llei de Política Industrial contribueix al desple-
gament de l’Estatut d’Autonomia de 2006 en aquesta 
matèria. L’Estatut d’Autonomia de 2006 planteja el trac-
tament de la matèria d’indústria i de l’activitat empresa-
rial sota una sèrie de pressupòsits diferents als recollits 
en l’Estatut de 1979. En tot cas, igual que succeeix en 
la Unió Europea i en el sistema constitucional, l’Estatut 
d’Autonomia recull moltes matèries que directament o 
indirectament afecten a l’àmbit de la indústria.

L’Estatut d’Autonomia de 1979, actualment derogat, ha-
via assumit com a competència exclusiva de la Gene-
ralitat la matèria d’indústria, tot i que no va ser objecte 
d’un desenvolupament legislatiu específic per part del 
Parlament de Catalunya. Malgrat tenir el qualificatiu 
«d’exclusiva», la matèria d’indústria, tal com apareixia 
recollida en l’article 12.1.2 EAC 1979, es sotmetia a una 
sèrie de límits, en concret pel que ara interessa, a les 
«bases i ordenació de l’activitat econòmica general».

La Constitució de 1978 no reconeix expressament com-
petències a favor de l’Estat en matèria d’indústria en el 
llistat previst en l’article 149.1 CE. No obstant això, hi 
ha diversos títols específics que tenen connexió amb 
la matèria d’indústria o s’ocupen de sectors específics 
d’aquest àmbit (per exemple, règim miner i energètic). 
Així mateix, hi ha un bon nombre de títols «transver-
sals» o «horitzontals», especialment l’article 149.1.13 
CE (encara que també l’art. 149.1.15 CE), a través dels 
quals l’Estat entra a regular (i, si s’escau, a executar) 
alguns aspectes relatius a la matèria d’indústria. La le-
gislació de l’Estat en aquesta matèria s’ha materialitzat 
en la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria, que es 
basa en els títols competencials dels articles 149.1.1. i 
13. CE.
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onats amb l’empresa en el sentit que s’ha exposat, sens 
perjudici de les competències que en cada moment 
puguin ser atribuïdes als diferents departaments de 
l’Administració de la Generalitat.

El present text normatiu incorpora així mateix una 
sèrie de definicions bàsiques i el criteri per identificar 
les diferents categories d’empresa d’acord amb el que 
estableix la Recomanació de la Comissió de 6 de maig 
de 2003 sobre la definició de microempreses, petites i 
mitjanes empreses. I finalment s’estableixen una sèrie 
de línies d’actuació per a totes les actuacions públiques 
en matèria de política industrial.

En el Títol II de la Llei es regulen, en primer lloc, una 
sèrie de principis d’actuació dels poders públics catalans 
en aquesta matèria que s’inspiren en la concepció sub-
sidiària que ha d’impregnar aquest tipus d’actuacions, 
sense perjudici de les obligacions que té l’Administració 
de vetllar pel compliment de la legalitat i de la seguretat 
industrial amb la finalitat de salvaguardar l’interès gene-
ral. Així mateix, la Llei segueix el camí marcat per les 
institucions comunitàries i pel Govern de la Generalitat 
de Catalunya i aposta explícitament per la simplificació 
dels tràmits legals i administratius.

El Capítol II d’aquest mateix Títol, d’acord amb el que 
preveu l’Estatut d’Autonomia, reconeix la concertació 
entre el Govern i els agents econòmics i socials com el 
mecanisme central de definició, seguiment i avaluació 
de la política industrial a Catalunya. En aquest sentit, 
el Capítol II regula la participació de les organitzacions 
sindicals, de les organitzacions empresarials i d’altres 
organitzacions i corporacions representatives d’interes-
sos econòmics i professionals a través de la creació del 
Consell de Política Industrial de Catalunya, que es con-
figura com un òrgan adscrit al Departament competent 
i de caràcter consultiu i de participació en les polítiques 
d’indústria.

El Capítol III s’emmarca en una política de desenvolu-
pament industrial basada en la societat del coneixement 
i en l’impuls de les noves tecnologies de la informació 
i de les comunicacions tant per part de l’Administració 
com per part de les pròpies empreses.

La Llei dedica així mateix un Capítol IV a la qualitat 
industrial. La posada en marxa d’una política indus-
trial integral es un aspecte que justifica àmpliament el 
seu tractament en aquest cos normatiu. En efecte, els 
instruments de la qualitat industrial, principalment la 
normalització i la certificació, sense perjudici del seu 
caràcter voluntari, són factors cada vegada seran més 
importants de la penetració al mercat dels productes 
industrials i, especialment de serveis a les empreses, 
en un mercat amb una competitivitat molt intensa que 
tendirà a incrementar en l’espai econòmic europeu. Per 
això, una regulació de la qualitat és una necessitat ob-
jectiva de qualsevol política industrial que persegueixi 
els objectius exposats en la present Llei. Així, s’abor-
den principalment qüestions com ara les finalitats de 
la qualitat industrial, íntimament relacionades amb la 
competitivitat, la seguretat i la qualitat dels productes 
i els serveis, i les infraestructures de qualitat, respecte 
de les quals el desenvolupament reglamentari acabarà 
de completar la regulació prevista en la Llei.

En conseqüència, la Llei de Política Industrial contri-
bueix a donar compliment als mandats que l’Estatut 
d’Autonomia dirigeix als poders públics de Catalunya a 
través dels principis rectors dels articles 45 i 53.

IV. Pel que fa referència al contingut concret de la pre-
sent Llei, cal dir que s’estructura en quatre Títols, així 
com en disposicions transitòries, addicionals i finals.

El Títol I regula el que es denominen «Disposicions 
generals» de la Llei, on s’inclouen aspectes substan-
tius de la pròpia concepció de la normativa. La present 
Llei recull així mateix les finalitats d’aquest nou marc 
normatiu, un aspecte de notable interès ja que aquesta 
regulació s’enquadra dintre dels principis recollits en 
l’Agenda de Lisboa de 2000 i en l’actualització dels 
mateixos que es va portar a terme a l’any 2005. En 
efecte, les finalitats perseguides per la present nor-
mativa tenen tant una dimensió econòmica (com és, 
sens dubte, la millora de la competitivitat i producti-
vitat de l’empresa catalana, el foment de la innovació 
i l’impuls de la internacionalització) com social (la 
cohesió social, el treball de qualitat i el desenvolupa-
ment sostenible). En tot cas, la present Llei es basa 
en que la funció principal de la política industrial és 
proporcionar un marc idoni per al desenvolupament 
i la innovació de l’empresa catalana, amb la finalitat 
que Catalunya segueixi sent un lloc atractiu d’inversió 
industrial i de creació de llocs de treball, com tradi-
cionalment ho ha esdevingut.

Un aspecte rellevant d’aquest marc normatiu és «l’àmbit 
d’aplicació» de la Llei. En efecte, pel que fa a l’àmbit 
d’aplicació, la Llei aposta decididament per incloure al 
costat de la indústria tradicionalment considerada tam-
bé els serveis no financers relacionats amb l’empresa. 
Com s’ha exposat per part de determinades institucions 
comunitàries, actualment és urgent el reconeixement 
dels serveis prestats a les empreses com a part integrant 
de tota política industrial, atès que aquests serveis són, 
sens dubte, una font d’innovació i creació d’empreses 
d’alt valor afegit i de llocs de treball de qualitat en una 
economia del coneixement.

Els serveis prestats a les empreses es defineixen tra-
dicionalment com a un subgrup de l’activitat tercià-
ria de mercat. El criteri per a la definició és el de la 
demanda a la qual van dirigits els serveis i, per tant, 
no són serveis adreçats al consum final de les perso-
nes, sinó fonamentalment a les pròpies empreses amb 
independència del seu sector d’activitat. Per això es 
important situar en l’àmbit d’actuació de la Llei de 
Política Industrial no només les activitats industrials 
sinó també els serveis relacionats amb les empreses la 
qual cosa permet alinear la política industrial catalana 
amb les directrius europees i desenvolupar, al mateix 
temps, mesures de millora de la competitivitat d’un 
col·lectiu empresarial que ocupa més de mig milió 
de persones a Catalunya. La present Llei, per tant, 
parteix d’un àmbit d’aplicació que no únicament es 
limita a regular l’actuació de l’Administració pública 
en relació amb les empreses i establiments que desen-
volupen una activitat industrial en sentit estricte, sinó 
que, en tot el no previst per la corresponent legislació 
específica, també es desplega sobre els serveis relaci-
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i la millora dels factors que incideixen directament 
en la productivitat i rendibilitat de l’empresa catalana 
mitjançant la incorporació de noves tecnologies, la 
definició d’estratègies, millores organitzatives i ins-
truments de la societat del coneixement.

ACC1Ó té una estructura orgànica que pretén diferenci-
ar clarament la relació entre «principal», constituït pels 
òrgans de govern (Consell Rector i Consell d’Adminis-
tració), i «agent», l’òrgan cabdal del qual és el conseller 
delegat o consellera delegada d’ACC1Ó que assumeix 
les funcions de direcció general. Així mateix, es preve-
uen òrgans de suport, i la possibilitat que existeixin òr-
gans d’assessorament i de participació conforme a allò 
que estableixin els respectius Estatuts. ACC1Ó disposa, 
segons allò previst en aquesta Llei, d’algunes singula-
ritats en matèria de règim econòmic, pressupostari, de 
contractació, així com de personal, amb l’aposta per a la 
configuració d’un personal directiu professional. Aques-
tes singularitats persegueixen la finalitat que ACC1Ó 
pugui desenvolupar les seves importants funcions tant 
a l’interior de Catalunya, mitjançant l’aposta per a la 
innovació i la societat del coneixement, com en els mer-
cats internacionals, a través de la promoció de l’empresa 
catalana i de la captació d’inversions en el territori de 
Catalunya. Aquestes transcendentals funcions d’ACC1Ó 
vinculades amb la creació d’un marc institucional que 
fomenti la política industrial i el desenvolupament de 
l’activitat empresarial, expliquen que excepcionalment 
s’hagi dotat a la mateixa d’un règim singular en algunes 
qüestions.

V. En línia amb allò que disposa el Pla de Govern, 
la present Llei procedeix a integrar en ACC1Ó, tant 
el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresari-
al de Catalunya (CIDEM) com el Consorci per a la 
Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), amb la 
finalitat de fer efectives les finalitats previstes en aquest 
cos legal. A aquest efecte, es procedeix a la dissolució 
dels dos organismes, sense perjudici de que, tal com 
preveuen les disposicions transitòries i la pròpia dis-
posició derogatòria, aquestes entitats continuaran en 
funcionament fins que s’aprovin reglamentàriament els 
Estatuts d’ACC1Ó i es constitueixin els seus òrgans de 
govern i de gestió.

Igualment, amb la finalitat de que la matèria d’indústria 
es reguli mitjançant un únic text legal, s’autoritza el Go-
vern perquè elabori un text refós de les Lleis de Segu-
retat Industrial i de Política Industrial, recollint-se així 
en un únic text amb rang i força de llei les polítiques 
autonòmiques d’indústria, fet que sens dubte garantirà 
la seguretat jurídica de les empreses catalanes.

títol i. disPosicions generals

article 1. objecte

Aquesta Llei té per objecte establir el marc normatiu 
de l’actuació pública en relació amb l’activitat de les 
indústries i dels serveis relacionats amb l’empresa, en 
l’àmbit de les competències que l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya atribueix a la Generalitat i amb l’excepció 
dels aspectes relatius a la seguretat industrial.

El Títol III de la Llei regula la llibertat i informació 
de l’activitat industrial, que es configura seguint els 
esquemes actualment assentats als països europeus i 
en la normativa comunitària. Es prescindeix del règim 
d’autorització, llevat dels propis supòsits sectorials que 
excepcionalment es preveuen en la Llei, establint-se 
com a regla general el sistema de comunicació prè-
via a l’inici de l’activitat industrial que haurà de ser 
presentada amb la informació corresponent davant de 
l’Administració.

El Títol IV de la Llei té per objecte regular, d’una ban-
da, els instruments i objectius de la promoció industrial, 
així com, d’una altra, la creació de l’agència de suport 
a l’empresa catalana ACC1Ó, que es converteix en el 
principal instrument executor de la política industrial 
a Catalunya tant en la seva dimensió de la posada en 
marxa de polítiques d’innovació com en la internaciona-
lització i la promoció de l’empresa catalana. En aquest 
sentit, la posada en funcionament immediat d’ACC1Ó 
justifica l’entrada en vigor de la Llei l’endemà de la seva 
publicació.

El Capítol I d’aquest Títol persegueix regular quins són 
els diferents instruments mitjançant els quals l’Admi-
nistració de la Generalitat, i més precisament el de-
partament competent en matèria d’indústria, portarà 
a terme la política industrial. Així, es preveu que el 
departament competent en matèria d’indústria ela-
bori un Pla amb les directrius de política industrial, 
en el qual s’enquadraran al seu torn diferents Plans 
sectorials. En el marc d’aquest procés de planificació 
i d’implementació de la política industrial és on s’in-
trodueix l’important paper d’ACC1Ó, que serà l’entitat 
encarregada de portar a terme l’elaboració de Plans 
Estratègics i l’execució de Programes d’Actuació espe-
cífics en l’àmbit de la seva competència. Els objectius 
dels Plans i Programes es divideixen en objectius es-
pecífics i genèrics. Dins d’aquests objectius cal desta-
car aquí, a títol d’exemple, els següents: l’impuls i el 
desenvolupament tecnològic; el foment i l’impuls de 
la internacionalització de l’empresa catalana, amb la 
finalitat de promocionar el comerç exterior; el foment 
de la cooperació interempresarial; potenciar el capital 
humà, el talent i la creativitat mitjançant la millora 
de la qualificació tècnica i empresarial dels recursos 
humans; i, entre d’altres, la introducció de mesures que 
afavoreixin la cohesió social.

El Capítol II regula ACC1Ó, que es pot qualificar com 
l’instrument nuclear en el desenvolupament de la po-
lítica industrial de Catalunya en un futur. A aquest 
efecte, es crea ACC1Ó com a entitat de dret públic 
sotmesa a dret privat, que s’adscriu al departament 
competent en matèria d’indústria i en els òrgans de 
govern de la qual participen, no només representants 
de l’Administració de la Generalitat sinó també re-
presentants dels agents econòmics i socials, de les 
corporacions de dret públic i de les institucions, as-
sociacions i altres actors socials que tinguin relació 
directa amb les polítiques públiques en matèria de 
suport a l’empresa catalana. Es preveuen, així mateix, 
quines són les finalitats d’aquesta agència de suport a 
l’empresa catalana, que es situen principalment en els 
camps ja citats de la innovació, la internacionalització 
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una activitat industrial o de serveis relacionats amb 
les empreses a Catalunya definits en l’apartat tercer 
d’aquest article, en tot el no previst per la corresponent 
legislació específica i sens perjudici de les competències 
atribuïdes als diferents departaments de l’Administració 
de la Generalitat.

2. Els objectius, principis i finalitats d’aquesta seran 
també d’aplicació, amb les modulacions que siguin ne-
cessàries i amb ple respecte a l’autonomia local i a les 
seves potestats d’autoorganització, en l’activitat dels ens 
locals de Catalunya en matèria de suport a l’empresa.

3. L’activitat industrial i de serveis relacionats amb les 
empreses, als efectes d’aquesta llei queden constituïdes 
per: 

a) Activitats consistents en la transformació física, 
química o biològica de substàncies o components en 
nous productes així com activitats que suposin qualse-
vol modificació, renovació o reconstrucció substancial 
d’articles i productes acabats o semielaborats.

b) Activitats de les indústries extractives i de producció 
i distribució d’energia i aigua.

c) Activitats mediambientals i de tractament, elimina-
ció, gestió i valorització de residus.

d) Activitats de les indústries de la construcció.

e) Activitats relacionades amb la distribució de béns i 
serveis a altres sectors de l’economia.

f) Activitats de venda, lloguer, manteniment i reparació 
de maquinària, equips, material de transport i altres 
bens tangibles.

g) Activitats de serveis empresarials intensius en co-
neixement.

h) Activitats de serveis operatius i de gestió d’instal·-
lacions productives.

article 4. definicions i categories d’emPresa

1. Als efectes d’aquesta Llei, es considera: 

a) Empresa: tota entitat que exerceix una activitat eco-
nòmica independentment de la seva forma jurídica.

b) Establiment: zona en la què s’exerceix una activitat 
econòmica, incloent-hi les infraestructures i les instal-
lacions que té incorporades.

c) Titular de l’activitat: la persona física o jurídica que 
figuri com a responsable davant l’Administració de les 
obligacions imposades per la normativa vigent.

2. Fins que es despleguin reglamentàriament els crite-
ris per a la definició de microempresa, petita i mitjana 
empresa, a efectes d’aquesta llei s’aplicaran els criteris 
establerts en la Recomanació de la Comissió Europea 
2003/361/CE o els que amb posterioritat la puguin 
substituir, que sempre i en tot cas han de ser d’obligada 
referència per al desplegament reglamentari.

article 5. funcions PÚbliques

1. Les actuacions públiques relatives a l’activitat in-
dustrial i de serveis relacionats amb les empreses es 

article 2. finalitats 

Les finalitats d’aquesta llei són: 

a) Contribuir a la creació i el desenvolupament de l’ac-
tivitat empresarial i protegir especialment l’economia 
productiva, l’activitat dels emprenedors i la de les em-
preses petites i mitjanes.

b) Accelerar l’adaptació de l’activitat industrial i dels 
serveis relacionats amb les empreses als canvis estruc-
turals fomentant la innovació, la internacionalització, 
l’atracció d’inversions i la millora continuada de la pro-
ductivitat del teixit industrial català.

c) Impulsar l’aplicació del resultats de la investigació i 
el desenvolupament tecnològic a la indústria i als serveis 
relacionats amb l’empresa a través del sistema català de 
recerca i innovació

d) Contribuir a potenciar el capital humà de les empre-
ses, el desenvolupament del talent i de la creativitat.

e) Definir un entorn favorable a la creació d’empreses 
en aquelles activitats econòmiques vinculades a la tec-
nologia, al coneixement i a la creativitat que puguin ser 
nínxols de creixement i de canvi per al futur.

f) Constituir el marc normatiu per al disseny d’un model 
propi de configuració de conglomerats productius espe-
cialitzats en el territori català mitjançant la potenciació 
de clústers, pols de competitivitat, sistemes productius 
locals, xarxes tecnològiques i de coneixement, associa-
cions d’interès econòmic i grups empresarials.

g) Impulsar una política comuna de recursos i estruc-
tures tecnològiques i de promoció empresarial que im-
pliqui la gestió integrada de polígons industrials, parcs 
científics i tecnològics, zones d’activitat empresarial i 
vivers d’empresa arreu del territori català.

h) Garantir la participació dels agents econòmics i 
socials més representatius en l’àmbit de Catalunya en 
l’elaboració de les polítiques públiques sobre l’activitat 
industrial.

i) Fomentar la qualitat industrial en els termes previstos 
en la present Llei.

j) Promoure la millora de la competitivitat de la indús-
tria catalana.

k) Contribuir a promoure la societat del coneixement.

l) Contribuir a promoure el progrés i el creixement 
econòmic arreu de Catalunya d’acord amb el principi 
d’equilibri territorial.

m) Contribuir a promoure la cohesió social i la creació 
de llocs de treball de qualitat en un mercat de treball 
que garanteixi la no discriminació.

n) Contribuir a afavorir l’esperit emprenedor, tenint en 
compte la responsabilitat social de l’empresa, la lliure 
iniciativa i les condicions de competència.

article 3. àmbit d’aPlicació 

1. Aquesta llei s’aplica a les activitats de l’Administració 
de la Generalitat amb incidència sobre les empreses i 
establiments que desenvolupen en l’àmbit no financer 
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Aquest pla territorial sectorial, en coherència amb el Pla 
territorial general de Catalunya, els plans territorials 
parcials i els plans directors territorials ha de preveu-
re, com a mínim, una estimació de les necessitats, els 
dèficits i els desequilibris en aquesta matèria així com 
una quantificació de les necessitats de sostre per a les 
diverses modalitats.

3. El departament competent en matèria d’indústria ha 
d’elaborar aquest pla territorial sectorial amb la col-
laboració dels altres departaments de la Generalitat 
amb competències relacionades, especialment del de-
partament competent en matèria de política territorial, 
el qual ha d’emetre un informe preceptiu.

article 8. Projectes d’interès general

D’acord amb allò previst en la legislació corresponent i 
sens perjudici de les competències atribuïdes als dife-
rents departaments, el conseller o consellera competent 
en matèria d’indústria podrà proposar al Govern per a la 
seva aprovació projectes d’interès general amb l’objectiu 
de realitzar infraestructures que afavoreixin especial-
ment a les petites i mitjanes empreses industrials, la 
instal·lació d’indústries amb característiques singulars 
o aquells projectes que afavoreixin la transformació sec-
torial, la diversificació i el desenvolupament tecnològic 
del teixit industrial català.

article 9. comPetències

El Departament competent en matèria d’indústria serà 
l’encarregat de dissenyar i planificar l’actuació pública 
de suport a la indústria i els serveis relacionats amb 
l’empresa així com de l’execució de les funcions públi-
ques relacionades amb aquestes activitats. Les anteriors 
activitats s’exerciran coordinadament, pel que fa a la 
matèria, amb d’altres departaments de la Generalitat 
i entitats públiques que d’ells en depenguin, així com 
amb d’altres administracions públiques, d’acord amb 
el que es disposa a l’article 3 en relació amb l’àmbit 
d’aplicació.

article 10. consulta PrecePtiva

El departament competent en matèria d’indústria serà 
consultat preceptivament sobre aquelles accions que pu-
guin incidir significativament en l’estructura del teixit 
industrial català i que facin referència a: 

a) Normativa, Plans i Programes que afectin a l’activitat 
industrial i de serveis relacionats amb l’empresa.

b) Mesures de foment de la qualitat que afectin a l’acti-
vitat industrial i de serveis relacionats amb l’empresa.

caPítol ii. ParticiPació institucional

article 11. objecte i naturalesa del consell de Po·
lítica industrial de catalunya

1. Per tal d’accelerar el procés de transformació indus-
trial mitjançant una política activa, anticipatòria i eficaç 
que afavoreixi l’adaptació de les empreses dels diferents 
sectors d’activitat als canvis estructurals i la inversió 

desenvoluparan per part dels òrgans competents de con-
formitat amb la realitat social, econòmica, tecnològica, 
mediambiental, sectorial i territorial, d’acord amb les 
següents línies d’actuació: 

a) Fomentar una política industrial activa que promogui 
els millors models i pràctiques empresarials.

b) Establir les estratègies, recursos i directrius per a as-
solir els objectius de política industrial de Catalunya.

c) Establir el règim jurídic de l’activitat industrial i dels 
serveis relacionats amb l’empresa.

d) Gestionar, protegir i mantenir actualitzada la infor-
mació industrial de Catalunya, generant bases de dades 
homogènies, ordenades i fiables.

2. Per tal d’assolir les finalitats d’aquesta llei es realitza-
rà, en particular, una activitat d’acompanyament, suport, 
promoció i foment.

títol ii. l’actuació administrativa i la ParticiPació 
institucional

caPítol i. mesures generals

article 6. PrinciPis generals

1. L’actuació administrativa en matèria d’indústria i 
serveis relacionats amb les empreses estarà regida pels 
principis de: 

a) Llibertat d’establiment i d’exercici.

b) Actuació necessària i suficient, d’acord amb els prin-
cipis d’eficàcia, eficiència, proporcionalitat, qualitat de 
servei, gestió transparent per objectius i avaluació dels 
resultats.

c) Adaptació a les necessitats de l’activitat industrial i de 
serveis relacionats amb les empreses amb plena garantia 
de la legalitat, la seguretat i l’interès públic.

2. L’Administració impulsarà l’homogeneïtzació, es-
tructuració i simplificació de la regulació aplicable i 
dels tràmits administratius que puguin ser requerits per 
al desenvolupament social, econòmic, mediambiental, 
industrial i tecnològic.

article 7. imPlantació territorial de l’activitat in·
dustrial 

1. Les activitats industrials en el territori de Catalunya 
es duran a terme en el marc d’un desenvolupament sos-
tenible i d’una utilització racional dels recursos i del 
territori.

2. El departament competent en matèria d’indústria por-
tarà a terme una política de coordinació de recursos 
i estructures tecnològiques i de promoció empresarial 
que impliqui la gestió integrada del sostre industrial i 
tecnològic en àrees d’activitat econòmica, parcs cien-
tífics i centres tecnològics i vivers d’empresa arreu del 
territori català, mitjançant l’elaboració d’un pla territo-
rial sectorial.
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2. El Consell s’adscriu al departament competent en 
matèria d’indústria i serà presidit per la persona titular 
del departament, a qui correspondrà el nomenament 
dels seus membres, a proposta dels òrgans directius de 
cadascun dels sectors representats o de les administra-
cions implicades.

3. En la composició del Consell estaran representats 
departaments amb competències vinculades a l’activitat 
industrial i de serveis relacionats amb les empreses i 
les associacions empresarials i sindicals més represen-
tatives.

4. Reglamentàriament es podrà preveure l’existència de 
comissions de treball especialitzades així com òrgans 
d’assessorament i de consulta de caràcter temporal que 
podran comptar amb representants d’àmbit territorial, 
del món local, d’organitzacions professionals, de cor-
poracions de dret públic representatives d’interessos 
econòmics i professionals, de cooperatives, i d’entitats 
associatives del tercer sector així com persones refe-
rents i experts en els àmbits específics d’actuació del 
Consell.

article 14. desenvoluPament reglamentari

Reglamentàriament es determinarà la composició, orga-
nització, règim de funcionament i funcions específiques 
del Consell de Política Industrial de Catalunya.

caPítol iii. tecnologies de la informació i de la co·
municació

article 15. imPuls de les noves tecnologies: dimensió 
interna 

L’Administració afavorirà i impulsarà la utilització 
interna de les tecnologies de la informació i de la co-
municació i la tramitació telemàtica dels procediments 
administratius.

article 16. servei bàsic electrònic

1. Quan un dels serveis encomanats al departament 
competent pugui ser ofert per mitjà de sistemes elec-
trònics i telemàtics de forma segura i amb garanties 
d’eficàcia i es consideri bàsic en funció de les seves 
pròpies finalitats o per al desenvolupament econòmic i 
social de la societat catalana, podrà ser declarat «servei 
bàsic electrònic» pel conseller o consellera competent.

2. Declarat un servei com a bàsic, l’Administració im-
pulsarà la seva implantació com a servei electrònic i 
interactiu, disponible de manera electrònica.

3. En tot cas, es reconeix el dret de les indústries i dels 
serveis relacionats amb les empreses a relacionar-se 
amb el departament competent en matèria d’indústria 
a través de mitjans telemàtics i electrònics en els termes 
establerts per la legislació vigent.

4. El departament competent en matèria d’indústria, en 
el desenvolupament de les seves competències, utilitzarà 
en les seves relacions amb les empreses les tecnologies 
de la informació d’acord amb allò previst en la legislació 
vigent, assegurant la disponibilitat, l’accés, la integritat, 

productiva, es crea el Consell de Política Industrial de 
Catalunya com a organisme que participarà en la defi-
nició d’objectius i la identificació d’aquells instruments 
de política industrial més adequats per a cada sector 
d’activitat i adaptar-los a noves situacions i realitats.

2. El Consell de Política Industrial de Catalunya és un 
òrgan de participació institucional i de diàleg social 
entre les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives de Catalunya i l’Administració de la Ge-
neralitat en l’àmbit sectorial de la indústria i dels serveis 
relacionats amb les empreses.

article 12. funcions 

El Consell de Política Industrial de Catalunya te les 
funcions següents: 

1. Definir plantejaments d’anticipació i gestió del canvi 
industrial d’aplicació sectorial i analitzar la forma en la 
que els diferents sectors d’activitat industrial i de serveis 
relacionats amb les empreses poden contribuir a l’assoli-
ment dels objectius generals de política industrial.

2. Contribuir a desenvolupar les condicions necessàri-
es per a que els processos de transformació industrial 
siguin compatibles a la vegada amb la necessitat de 
millora continua de la productivitat i amb la cohesió 
econòmica, social i territorial.

3. Afavorir el marc per a la generació i atracció de pro-
jectes d’inversió empresarial estratègics per a Catalunya 
en l’àmbit industrial i de serveis relacionats amb les 
empreses.

4. Amb la participació de l’Observatori de Prospectiva 
Industrial i la col·laboració, quan s’escaigui, d’aquelles 
unitats o ens adscrits al departament competent en ma-
tèria d’indústria: 

a) Proposar millores dels instruments de política indus-
trial per tal d’adaptar-los, augmentar la seva eficàcia i 
fer-los més adients a les noves situacions i realitats.

b) Avaluar l’impacte dels canvis en l’entorn productiu 
sobre l’estructura i l’organització empresarial i en la 
localització i la implantació territorial de la industria i 
les empreses de serveis que s’hi relacionen.

c) Formular propostes de bones pràctiques de transfor-
mació industrial i promoure i difondre les bones pràc-
tiques ja existents.

5. Constituir grups de treball temporals en els àmbits 
d’actuació que li son propis.

6. Anualment el Consell remetrà al Parlament de Cata-
lunya un informe sobre els resultats assolits l’any ante-
rior amb relació als objectius proposats.

7. El Consell aprovarà el seu reglament intern d’orga-
nització i funcionament.

article 13. estructura i comPosició 

1. Els òrgans del Consell de Política Industrial de Ca-
talunya són el Ple, la comissió de politiques sectorials, 
la Presidència i la Vicepresidència.
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article 20. infraestructura de la qualitat

1. La consecució de les finalitats en matèria de qualitat 
industrial recollides en la present Llei, s’articularan a 
través dels agents descrits a l’article 6 de la Llei de Se-
guretat Industrial que formen part de la infraestructura 
de la qualitat.

2. Les funcions, els requisits per a la seva autorització, 
les obligacions que han de complir i les responsabilitats 
dels agents que formen part de la infraestructura de la 
qualitat, es regulen pel que disposa la Llei de Seguretat 
Industrial, el seu reglament de desplegament i la nor-
mativa que sigui d’aplicació.

3. Quan aquests agents actuïn exclusivament en l’àmbit 
voluntari de la qualitat industrial, no estaran sotmesos 
al règim que regeix en l’àmbit obligatori de la seguretat 
industrial, sense perjudici de que han d’estar constituïts 
i han d’operar de manera que es garanteixi la imparcia-
litat i la competència tècnica de les seves actuacions.

4. Els requisits i obligacions que han de complir aquests 
agents s’ajustaran a allò establert en la normativa euro-
pea, a l’efecte de que puguin ser reconeguts per altres 
entitats o organismes dels diferents Estats membres de 
la Unió Europea.

títol iii. llibertat de l’activitat industrial 

article 21. llibertat d’exercici d’activitats indus·
trials 

1. En el marc de la llibertat d’empresa, es declara i pro-
tegeix la llibertat d’exercici d’activitats industrials que 
comprèn: 

a) la instal·lació, l’ampliació, el trasllat, la posada en 
marxa de l’activitat i el tancament d’establiments i 
instal·lacions, sense perjudici de les excepcions i obli-
gacions procedents.

b) la fabricació i la comercialització d’aparells, equips 
i productes industrials i la realització de processos i 
operacions industrials, sense més requisits o limitaci-
ons que les derivades dels processos de certificació o 
declaració de conformitat, quan existeixin normes que 
així ho estableixin.

2. Amb caràcter general, l’exercici de l’activitat industri-
al requerirà la comunicació que s’efectuarà a través de 
la inscripció en el Registre d’Establiments Industrials 
d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

3. Quan així ho estableixi una llei per raons d’interès 
públic o es derivi de tractats internacionals o normes 
comunitàries, l’exercici d’activitats industrials requerirà 
autorització administrativa prèvia de l’òrgan competent 
en cada cas.

4. El Govern de la Generalitat establirà mecanismes de 
coordinació entre les diferents Administracions Públi-
ques amb la finalitat d’agilitar la posada en marxa de 
les empreses i els establiments i afavorir el desenvolu-
pament i el creixement de l’activitat industrial.

l’autenticitat i la conservació de les dades, informacions 
i serveis que obrin en poder de l’Administració.

article 17. sistemes d’intercanvi d’informació

1. El departament competent en matèria d’indústria po-
drà regular sistemes d’intercanvi d’informació per via 
telemàtica amb els agents del sistema de qualitat indus-
trial, establint el seu objecte d’aplicació dins de les líni-
es marcades per la planificació general del Govern sobre 
protecció i seguretat de dades i sobre tècniques, mitjans 
i sistemes electrònics, informàtics i telemàtics.

2. Les aplicacions electròniques, informàtiques i telemà-
tiques que, en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, siguin 
utilitzades pel departament competent en l’exercici de 
les seves potestats seran aprovades amb caràcter previ 
per la persona titular del departament i així mateix se-
ran publicades.

article 18. efectes

La informació i documentació transmesa mitjançant 
tècniques i sistemes electrònics, informàtics i telemàtics 
regulats tindran la validesa i eficàcia establertes legal-
ment. Així mateix, les dates de transmissió i recepció 
acreditades en les comunicacions realitzades a través 
d’aquests sistemes seran vàlides a efectes del còmput 
de terminis.

caPítol iv. qualitat industrial

article 19. finalitats i foment de la qualitat indus·
trial 

1. L’Administració de la Generalitat assumirà l’objec-
tiu d’implantar sistemes de gestió de la qualitat en els 
serveis públics vinculats a les activitats industrials i de 
serveis relacionats amb les empreses.

2. El departament competent en matèria d’indústria, 
amb la finalitat de promoure la competitivitat, així com 
la seguretat i la qualitat dels productes i serveis oferts 
per les empreses, promourà i impulsarà la qualitat in-
dustrial a les empreses.

3. S’impulsarà la promoció de la implantació i millora 
dels sistemes de gestió de la qualitat en les empreses, 
així com l’adquisició per part de les Administracions 
Públiques catalanes de productes conformes amb les 
normes tècniques aplicables.

4. Aquesta activitat de foment de la qualitat industrial es 
durà a terme amb la participació d’agents socials, sec-
tors i parts interessades de l’activitat econòmico-social 
que resultin afectats per aquestes mesures.

5. Amb caràcter general els estàndards de qualitat no 
tindran caràcter obligatori, llevat que així ho exigeixi 
una disposició legal. Per raons de seguretat o per motius 
d’interès general es podrà exigir, mitjançant un regla-
ment, el compliment de determinats aspectes de l’àmbit 
voluntari de la qualitat.
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puls de plans d’innovació i la col·laboració amb la resta 
d’agents del sistema català de recerca i innovació.

b) Impulsar de la internacionalització de l’empresa cata-
lana, amb la finalitat de promocionar el comerç exterior, 
donar el corresponent suport i subscriure els acords de 
col·laboració que siguin pertinents.

c) Desenvolupar l’activitat industrial i de serveis rela-
cionats amb les empreses mitjançant la captació d’in-
versions que suposin un reforç estructural del teixit 
productiu de Catalunya, sempre que sigui d’acord amb 
les finalitats previstes en la present Llei.

d) El foment de la cooperació interempresarial i entre 
empreses i altres institucions que tingui per objecte la 
potenciació de clústers, pols de competitivitat, sistemes 
productius locals, xarxes de coneixement, associacions, 
grups empresarials i conglomerats productius o tecno-
lògics, especialment pel que fa referència a la petita i 
mitjana empresa.

e) Augmentar l’adaptabilitat de les empreses als canvis 
estructurals i a les transformacions industrials.

f) Contribuir a potenciar el capital humà, el talent i la 
creativitat mitjançant la millora de la qualificació pro-
fessional tècnica i empresarial dels recursos humans i 
l’adaptació de les empreses i del seu personal als canvis 
tècnics, organitzatius i gerencials.

g) Contribuir a impulsar la creació d’empreses i el seu 
creixement en segments d’alt valor afegit i activitats de 
base tecnològica per tot el territori de Catalunya, 

2. Sense perjudici dels objectius específics, els Plans 
i programes previstos en els articles 22 i 23 podran 
incorporar, en funció de les seves finalitats i d’acord 
amb les directrius aprovades pel Govern, els següents 
objectius genèrics: 

a) Obtenir una ocupació de qualitat i vetllar per la igual-
tat d’oportunitats

b) Impulsar l’ús racional, eficient i proporcionat de les 
matèries primeres i dels recursos energètics i hídrics.

c) Afavorir la introducció de mesures que fomentin el 
desenvolupament sostenible i un medi ambient ade-
quat.

d) El desenvolupament harmònic del conjunt del país 
amb la finalitat de reforçar la seva cohesió econòmica 
i social, mitjançant el desenvolupament especial de les 
zones en les quals existeixi desocupació o amb un pes 
demogràfic descendent.

e) El foment de la responsabilitat social.

f) El foment de la informació, consulta i participació 
dels treballadors.

article 25. Programes de suPort emPresarial

El suport l’activitat empresarial es portarà a terme a 
través dels Plans i Programes, així com d’altres mesures 
que siguin aprovades pel Parlament, el Govern o els 
departaments amb competències sectorials a través dels 
respectius instruments normatius, que podran contenir 
mesures de foment de contingut econòmic, així com, en 

títol iv. instruments, mesures i Programes de Política 
industrial. l’agència de suPort a l’emPresa catalana 
acc1ó

caPítol i. instruments, mesures i Programes de Polí·
tica industrial

article 22. instruments i directrius de Política in·
dustrial 

1. El Govern i l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya d’acord amb els principis d’actuació contemplats 
en la present Llei, posarà a disposició de les empreses i 
les institucions públiques i privades que s’hi relacionen, 
els instruments de política industrial i els mecanismes 
de suport empresarial més adequats en cada moment 
per assolir els objectius establerts en la present Llei.

2. El departament competent en matèria d’indústria po-
drà elaborar el Pla de Política Industrial, així com les 
directrius sectorials o subsectorials pertinents. En el 
procés d’elaboració del Pla de Política Industrial partici-
paran els agents econòmics i socials més representatius 
en l’àmbit de Catalunya així com aquells departaments 
amb competències sectorials vinculades amb la indús-
tria i els serveis relacionats amb l’empresa. El citat pla 
serà aprovat pel Govern i haurà de contenir, com a mí-
nim, el període de vigència, el diagnòstic, els objectius, 
les directrius i els instruments de política industrial, 
un càlcul dels recursos públics necessaris per a la seva 
execució i els mecanismes d’avaluació corresponents.

article 23. mesures d’acomPanyament i Programes de 
suPort 

1. El suport del Govern i l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya a l’activitat industrial i als serveis 
relacionats amb les empreses es desenvoluparà d’acord 
amb les directrius de política industrial i mitjançant 
actuacions d’acompanyament, de promoció i foment 
agrupades en plans estratègics i programes de suport 
específics que tindran especial atenció a les petites i 
mitjanes empreses.

2. El Pla Estratègic i els programes d’actuació de l’agèn-
cia de suport a l’empresa catalana creada mitjançant la 
present llei, així com els d’altres organismes que actuïn 
total o parcialment en el mateix àmbit competencial, 
inclouran les directrius vigents de política industrial en 
els àmbits de recerca, innovació i internacionalització 
així com també els principis continguts en aquells plans 
sectorials que afectin l’empresa i hagin estat aprovats 
pel Govern de la Generalitat.

article 24. objectius dels Plans i Programes en ma·
tèria de Promoció industrial.

1. Els Plans i programes previstos en els articles 22 i 23 
tindran els següents objectius específics: 

a) Impulsar la innovació i el desenvolupament tecnolò-
gic, la generació de recursos i infraestructures científi-
ques i tecnològiques d’utilització col·lectiva, mitjançant 
projectes de recerca i desenvolupament en les àrees 
bàsiques i aplicades al servei de la competitivitat, l’im-
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article 29. finalitat i funcions

1. ACC1Ó té com a finalitat general la promoció i de-
senvolupament de l’empresa catalana mitjançant el 
desplegament de les actuacions i serveis de suports ne-
cessaris per tal d’impulsar la competitivitat del sector 
empresarial català i la seva presència i la interrelació 
en els mercats internacionals.

2. Les funcions d’ACC1Ó són: 

a) El foment de la internacionalització, la innovació i 
l’atracció d’inversió empresarial productiva en totes les 
seves vessants.

b) La creació d’empreses, el foment de l’emprenedoria 
i la promoció empresarial en activitats tecnològiques i 
d’alt valor afegit.

c) La transferència de coneixement i la incorporació al 
sector empresarial dels resultats de la recerca i de les 
noves tecnologies.

d) L’impuls de la competitivitat empresarial a través 
de la incorporació d’instruments de la societat de la 
informació i millores organitzatives.

e) Adaptar l’organització i la prestació dels seus serveis 
a les problemàtiques canviants i garantir una utilització 
òptima dels mitjans disponibles.

f) Optimar la gestió dels recursos humans i financers.

g) Establir formes de govern rigoroses i transparents, 
que permetin als òrgans de govern exercir una direcció 
efectiva de la institució i garanteixin una participació 
efectiva de tots els implicats.

h) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada 
d’acord amb allò previst en l’article 24 de la present 
Llei.

3. Els Estatuts d’ACC1Ó determinaran, d’acord amb 
les finalitats que es preveuen en l’apartat primer, els 
objectius que haurà d’assolir així com l’estructura orga-
nitzativa necessària per al compliment de les funcions 
previstes en l’apartat segon.

4. ACC1Ó podrà dur a terme les seves activitats mitjan-
çant convenis, societats, fundacions o altres formules de 
col·laboració amb entitats públiques o privades en els 
termes que s’estableixin en els Estatuts i que es preve-
uen en el Decret legislatiu 2/2004, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de 
març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana i en la 
resta de la normativa aplicable. ACC1Ó pot constituir o 
participar en el capital de qualsevol entitat que adopti la 
forma de societat mercantil així com qualsevol altre ens, 
públic o privat i amb ànim de lucre o sense, l’objecte 
social de la qual estigui relacionat amb les finalitats i 
els objectius d’ACC1Ó.

5. El Govern pot delegar en ACC1Ó la representació en 
els consorcis, en els ens o en els òrgans mixtos consti-
tuïts o que es constitueixin, l’objecte dels quals estigui 
relacionat amb les activitats d’innovació, internaciona-
lització i promoció de l’empresa catalana.

el seu cas, articular serveis i altres instruments de suport 
que seran definits reglamentàriament.

article 26. comPetències en matèria de Promoció in·
dustrial

1. Correspondrà al Govern l’aprovació dels requisits 
generals de les mesures de foment i de promoció de 
contingut econòmic, que determinaran els elements 
essencials per a la seva posada en pràctica.

2. Amb caràcter general, en el marc de les pròpies atri-
bucions i d’acord amb les previsions contingudes l’arti-
cle 9 de la present Llei, és competència del Conseller o 
Consellera del departament competent en matèria d’in-
dústria l’aprovació de les bases de les convocatòries de 
les mesures de foment i promoció industrial.

article 27. règim jurídic dels Plans, Programes i me·
sures de Promoció industrial 

1. Els plans, programes i mesures de promoció indus-
trial respectaran, en tot cas, la normativa comunitària 
en matèria de defensa de la competència i, així mateix, 
s’ajustaran, pel que fa a la concessió d’ajudes, a les pre-
visions recollides en el Dret Comunitari.

2. La gestió de les subvencions es regirà per la normati-
va pròpia que li sigui d’aplicació. En tot cas, la norma-
tiva de subvencions tindrà caràcter supletori per a les 
restants mesures de foment.

caPítol ii. l’agència de suPort a l’emPresa catalana 
acc1ó

secció 1a. disPosicions generals

article 28. objecte i naturalesa

1. Es crea ACC1Ó, l’agencia de suport a l’empresa ca-
talana, que és l’organisme que executa les polítiques de 
la Generalitat en els àmbits de la innovació, la transfe-
rència tecnològica, la internacionalització, el foment i la 
captació d’inversions a Catalunya i la millora continua-
da de la productivitat de l’empresa catalana.

2. ACC1Ó s’adscriu al departament competent en matè-
ria d’indústria. El control l’eficàcia i eficiència sobre la 
seva activitat es determinarà en els Estatuts de l’Agèn-
cia.

3. ACC1Ó, d’acord amb el que es preveu a la present 
Llei, es configura com a entitat de dret públic de la Ge-
neralitat que actua subjecta al dret privat, amb persona-
litat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar, patrimoni 
propi i per l’acompliment de les seves finalitats gaudeix 
de plena autonomia funcional i de gestió.

4. Representants de les institucions, corporacions de 
dret públic, associacions i agents socials l’activitat dels 
quals tingui relació directa amb la innovació i la inter-
nacionalització, participaran en els òrgans de govern 
d’ACC1Ó en els termes establerts en la present Llei i 
en els respectius Estatuts.
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a) El conseller o consellera del departament compe-
tent en matèria d’indústria, en qualitat de president o 
presidenta.

b) El secretari o secretària sectorial en matèria d’indús-
tria de l’esmentat departament, en qualitat de vicepresi-
dent o vicepresidenta executiu/executiva.

c) El conseller delegat o consellera delegada d’AC-
C1Ó.

d) Representants del departament competent en matè-
ria d’indústria, nomenats pel conseller o consellera de 
l’esmentat departament.

e) Representants d’altres departaments de la Generalitat 
amb competències vinculades al suport de la competi-
tivitat empresarial, nomenats pel conseller o consellera 
del departament competent en matèria d’indústria a 
proposta del corresponent departament.

f) Representants de l’Administració local.

g) Representants de les organitzacions empresarials i 
sindicals més representatives en l’àmbit de Catalunya, 
nomenats pel conseller o consellera del departament 
competent en matèria d’indústria a proposta de les or-
ganitzacions.

h) Representants del Consell General de les Cambres 
Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, 
nomenats pel conseller o consellera del departament 
competent en matèria d’indústria a proposta de les cor-
poracions.

i) Representants d’institucions o altres organitzacions 
que tinguin relació directa amb les polítiques públiques 
en matèria de suport l’empresa catalana i persones de 
reconegut prestigi en l’àmbit de la innovació o la inter-
nacionalització, nomenats pel conseller o consellera del 
departament competent en matèria d’indústria a propos-
ta de les institucions i associacions representades.

3. Els Estatuts determinaran la composició, funcions 
i normes de funcionament del Consell Rector d’AC-
C1Ó.

article 33. consell d’administració

1. El Consell d’Administració és l’òrgan de govern al 
qual li correspon la decisió i direcció de l’activitat d’AC-
C1Ó.

2. El Consell d’Administració estarà integrat per un mí-
nim de vuit i un màxim de dotze membres.

3. Formaran part del Consell d’Administració necessà-
riament els següents membres: 

a) El conseller o consellera del departament compe-
tent en matèria d’indústria, en qualitat de president o 
presidenta.

b) El secretari o secretària sectorial en matèria d’indús-
tria, del departament esmentat, en qualitat de vicepresi-
dent o vicepresidenta executiu/executiva.

c) El conseller delegat o consellera delegada d’AC-
C1Ó.

article 30. règim jurídic

1. ACC1Ó es regeix per la present llei, pels seus esta-
tuts, per la normativa aplicable a les entitats de dret 
públic que han d’ajustar la seva activitat al dret privat 
vinculades o dependents de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, i la resta de normativa que li 
sigui d’aplicació.

2. Així mateix, l’activitat d’ACC1Ó s’ajustarà amb ca-
ràcter general a les normes de dret privat aplicables en 
cada cas, llevat dels actes que, en el seu cas, impliquin 
exercici de potestats públiques, que han d’ésser regulats 
pel dret administratiu. Així mateix, ACC1Ó es sotmet 
al dret públic en les relacions amb el departament al 
qual està adscrita, en el règim d’adopció d’acords i en 
l’organització i funcionament dels òrgans col·legiats de 
govern.

3. Correspon al Govern de la Generalitat aprovar per 
decret els Estatuts d’ACC1Ó, a proposta del conseller o 
consellera del departament al qual està adscrita.

4. Les resolucions del Consell Rector, del Consell d’Ad-
ministració i del conseller delegat o consellera delegada 
d’ACC1Ó posen fi a la via administrativa.

secció 2a. estructura orgànica

article 31. òrgans

1. Els òrgans d’ACC1Ó es classifiquen en òrgans de go-
vern i òrgans de gestió. Els Estatuts d’ACC1Ó podran 
preveure l’existència d’òrgans d’assessorament estratè-
gic i de participació.

2. Són òrgans de govern, els següents: 

a) El Consell Rector

b) El Consell d’Administració

c) La Presidència

3. Tindrà la consideració d’òrgan de gestió el conseller 
delegat o consellera delegada.

4. Els Estatuts d’ACC1Ó desenvoluparan, d’acord amb 
les prescripcions d’aquesta Llei, la composició, les fun-
cions, el règim de funcionament i les relacions entre els 
diferents òrgans que la composen.

5. Els estatuts d’ACC1Ó han de preveure la creació 
d’una unitat especialitzada de suport tècnic als òrgans 
col·legiats de govern en l’exercici de les seves funci-
ons.

article 32. consell rector

1. El Consell Rector és l’òrgan que té com a principals 
missions planificar, supervisar i controlar l’activitat 
d’ACC1Ó, afavorint, en els termes que estableixen els 
seus Estatuts, la presència en el seu si dels interessos 
dels actors econòmics i socials que puguin resultar afec-
tats per les polítiques públiques en matèria de suport a 
l’empresa catalana.

2. El Consell Rector estarà integrat pels següents mem-
bres: 
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d) Les quantitats obtingudes per l’alienació d’actius fi-
xos i pel rendiment dels béns i els valors que constitu-
eixin el seu patrimoni.

e) Els procedents dels crèdits, els préstecs i les altres 
operacions financeres que es puguin concertar i estiguin 
reflectides en la Llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya.

f) Les aportacions, si s’escau, dels seus membres.

g) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra apor-
tació voluntària d’entitats públiques i privades.

h) La resta d’ingressos de dret públic o privat que s’au-
toritzin.

i) Qualsevol altre ingrés que pugui ser atribuït o sigui 
compatible amb la naturalesa i les finalitats d’ACC1Ó.

2. Els recursos d’ACC1Ó tenen caràcter finalista, atès 
que són destinats a la consecució dels objectius de l’en-
titat.

3. El recursos que es derivin dels apartats d), i e) del 
número 1 del present article, i que no apareguin inicial-
ment en el pressupost d’ACC1Ó, es podran destinar a 
finançar despeses excepcionals per acord del Consell 
d’Administració.

4. Així mateix els recursos que es derivin dels apartats 
f), g) del número 1 del present article, i que no apare-
guin inicialment en el pressupost d’ACC1Ó, es podran 
destinar a finançar despeses excepcionals per acord del 
Consell Rector.

5. El recurs a l’endeutament es podrà dur a terme d’acord 
amb la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya. 
No obstant el que es prevegi a la legislació general i a las 
lleis anuals de pressupostos, i amb l’objecte d’atendre 
desfasaments temporals de tresoreria, ACC1Ó podrà en 
tot cas recórrer a la contractació de pòlisses de crèdit o 
préstec, sempre que el saldo viu no superi el 10 % del 
pressupost d’ACC1Ó.

6. ACC1Ó pot subscriure, en els termes i les condicions 
establertes per la normativa aplicable a l’Administració 
de la Generalitat, convenis de col·laboració amb entitats 
públiques pertanyents a altres administracions en els 
àmbits d’actuació que, directament o indirectament, li 
són propis. Així mateix, pot subscriure convenis amb 
entitats privades que tinguin un interès específic en la 
realització d’accions vinculades a l’àmbit d’actuació 
d’ACC1Ó

article 37. Patrimoni

1. Constitueixen el patrimoni d’ACC1Ó els béns i drets 
que li siguin adscrits per l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya, i els béns i drets propis, de qualsevol 
naturalesa, que adquireixi per qualsevol títol, d’acord 
amb aquesta Llei.

2. ACC1Ó ha d’establir la comptabilitat i els registres 
que permetin conèixer la naturalesa, titularitat i des-
tinació dels seus béns i drets, propis o adscrits, sense 
perjudici de les competències dels altres ens i organis-
mes en la matèria.

4. La resta de membres i la seva procedència es deter-
minarà en els Estatuts.

5. Els representants en el Consell d’Administració hau-
ran de pertànyer, en tot cas, al Consell Rector.

6. Els Estatuts determinaran la composició, funcions i 
normes de funcionament del Consell d’Administració 
d’ACC1Ó.

article 34. Presidència

1. La Presidència d’ACC1Ó, que és també la del Consell 
Rector i la del Consell d’Administració, correspon al 
conseller o consellera del departament competent en 
matèria d’indústria.

2. Les funcions del president o presidenta es determi-
naran en els Estatuts d’ACC1Ó.

3. El president o presidenta del Consell d’Administració 
podrà delegar l’exercici de les seves funcions en la per-
sona que ocupi la vice-presidència executiva del mateix 
òrgan.

article 35. conseller delegat o consellera dele·
gada

1. El conseller delegat o consellera delegada és l’òrgan 
de gestió encarregat de la direcció general d’ACC1Ó i 
correspon a la persona nomenada pel Govern a instàn-
cies del Consell d’Administració i a proposta del Presi-
dent. El nomenament haurà de recaure en una persona 
amb qualificacions professionals acreditades i que tin-
gui competència i experiència pel desenvolupament de 
les funcions assignades, sense perjudici de que el seu 
nomenament i cessament sigui discrecional.

2. Adscrita al conseller delegat o consellera delegada es 
podrà crear una unitat de suport per a l’exercici de les 
seves funcions executives en els termes que determinin 
els Estatuts d’ACC1Ó.

3. Els Estatuts d’ACC1Ó podran determinar requisits 
complementaris per a l’accés a la condició de conseller 
delegat o consellera delegada, així com establiran les 
funcions atribuïdes a aquest càrrec.

secció 3a. funcionament, medis i gestió econòmico·
financera

article 36. recursos econòmics

1. ACC1Ó disposa dels recursos econòmics següents: 

a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, incloses les derivades del 
contracte de gestió.

b) Els ingressos propis que percebi com a contrapresta-
ció per les activitats que pugui realitzar, com a conse-
qüència de contractes, convenis o disposicions legals, 
per altres entitats públiques, privades o persones físi-
ques.

c) Els rendiments procedents de les tarifes percebudes 
per serveis prestats directament, que tenen la conside-
ració de preus privats.
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b) Així mateix, els Estatuts determinaran el sistema 
i l’òrgan o òrgans competents per dur a terme el pro-
cediment selectiu previ a la designació. En tot cas, el 
procediment selectiu s’haurà de regir pels principis de 
mèrit, capacitat i idoneïtat, així com de publicitat i con-
currència.

c) El personal directiu de primer nivell o màxima res-
ponsabilitat, en funció de les previsions dels Estatuts 
d’ACC1Ó, tindrà la consideració de personal laboral 
d’alta direcció.

d) El personal directiu professional d’ACC1Ó estarà 
sotmès a avaluació d’acord amb el que determinen els 
Estatuts.

e) Una part de les retribucions del personal directiu 
professional tindran la consideració de retribucions va-
riables en funció dels resultats de la gestió.

f) El personal directiu professional d’ACC1Ó, llevat de 
les excepcions reconegudes en la present Llei i d’aque-
lles altres que es determinin en els Estatuts, només 
podran ser cessats per la finalització del període pel 
qual hagin estat nomenats o, en el seu cas, per obtenir 
resultats insuficients en la gestió determinats per una 
avaluació negativa.

article 40. contractació

1. El règim de contractació d’ACC1Ó, que té la conside-
ració de poder adjudicador, serà el que resulti de l’apli-
cació de l’article 3.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de Contractes del Sector Públic.

2. L’òrgan de contractació d’ACC1Ó és el conseller de-
legat o la consellera delegada.

article 41. contracte de gestió

1. Les relacions d’ACC1Ó amb el departament al que 
estigui adscrita, sens perjudici del que estableix l’article 
53 del text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre, s’articulen per mitjà d’un contracte de gestió 
de caràcter plurianual.

2. El contracte de gestió ha d’establir els elements que 
es determinin en els Estatuts d’ACC1Ó i ha d’inclou-
re, almenys, la definició dels objectius que ha d’assolir 
l’Agència, la previsió de resultats que ha d’obtenir en la 
seva gestió i els instruments de seguiment i control a 
què ha de sotmetre la seva activitat

article 42. PressuPost

1. El Consell d’Administració elaborarà l’avantprojecte 
de pressupost d’ACC1Ó i l’elevarà al Consell Rector per 
a la seva aprovació.

2. L’avantprojecte de pressupost d’ACC1Ó es reme-
trà, un cop aprovat pel Consell Rector, al departament 
d’adscripció d’ACC1Ó per al seu posterior trasllat al 
departament competent en matèria d’economia i finan-
ces de la Generalitat de Catalunya. Un cop aprovat pel 
departament esmentat, l’avantprojecte s’incorpora als 
Pressupostos de la Generalitat per a la seva aprovació 

3. Els béns i els drets que l’Administració de la Ge-
neralitat adscrigui a ACC1Ó s’han de reincorporar al 
patrimoni de l’Administració de la Generalitat en les 
mateixes condicions que tenien en el moment de pro-
duir-se l’adscripció, en el cas que ACC1Ó s’extingeixi 
o modifiqui les seves funcions i sempre que aquesta 
modificació tingui incidència en els esmentats béns i 
drets. Els béns i els drets adscrits per l’Administració de 
la Generalitat a ACC1Ó també es reincorporen al patri-
moni de l’Administració de la Generalitat en el cas que 
no es dediquin al compliment de les finalitats establer-
tes. En aquest cas, la Generalitat, amb la taxació del seu 
valor pericial, n’ha d’exigir els detriments avaluats.

4. La gestió del patrimoni d’ACC1Ó s’ha d’ajustar, llevat 
de les excepcions establertes en la present Llei, a allò 
que disposa el Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de de-
sembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei 4/1985, 
de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública cata-
lana i el Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la resta 
de normes aplicables en matèria patrimonial.

5. Els béns adscrits a ACC1Ó que tenen la consideració 
de béns de domini públic gaudeixen de les exempcions 
tributàries que corresponen als béns d’aquesta natura-
lesa. Els béns adquirits d’una altra manera s’han d’in-
corporar al patrimoni d’ACC1Ó.

6. Els Estatuts d’ACC1Ó podran preveure la possibili-
tat de que ACC1Ó pugui adquirir béns immobles per a 
l’acompliment de les seves finalitats, prèvia autorització 
del departament competent en matèria de patrimoni de 
la Generalitat. Així mateix els Estatuts podran preveure 
que els béns immobles propis d’ACC1Ó que deixin de 
ser necessaris per al compliment de les seves finalitats 
puguin ser alienats per la mateixa, prèvia autorització 
del departament competent en matèria d’economia i fi-
nances de la Generalitat.

article 38. Personal al servei d’acc1ó.

1. El personal d’ACC1Ó es vincula amb la pròpia Agèn-
cia mitjançant una relació de caràcter laboral.

2. La selecció del personal d’ACC1Ó s’ha de fer d’acord 
amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, 
de conformitat amb allò que prevegi la legislació apli-
cable en aquesta matèria.

3. ACC1Ó elaborarà i aprovarà la seva pròpia relació 
de llocs de treball, dins del marc d’actuació que, en 
matèria de recursos humans, s’estableixi en el contracte 
de gestió.

4. Correspon al Consell d’Administració l’aprovació de 
l’estructura organitzativa d’ACC1Ó.

article 39. Personal directiu Professional

Els Estatuts d’ACC1Ó determinaran el règim del perso-
nal directiu professional de l’Agència d’acord amb els 
següents criteris: 

a) Els Estatuts establiran quins són els criteris per consi-
derar que un lloc de treball es troba reservat al personal 
directiu professional.
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2. El control intern de la gestió econòmica i finance-
ra d’ACC1Ó correspon a la Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya, i es realitzarà mitjançant el 
sistema d’auditories d’acord amb el que disposa el text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

3. Sense perjudici dels controls establerts en els apartats 
precedents, ACC1Ó estarà sotmesa al control d’eficàcia 
pel que fa al compliment dels objectius fixats en el con-
tracte de gestió. Fins que no es determini reglamentària-
ment l’instrument d’avaluació d’ACC1Ó, el departament 
de la Generalitat competent en matèria d’indústria defi-
nirà els mecanismes de control d’eficàcia del contracte 
de gestió.

disPosició addicional Primera. incomPliment del règim 
de comunicació i d’autorització.

1. L’inici de l’activitat industrial sense autorització ad-
ministrativa quan aquesta es requereixi tindrà la con-
sideració d’infracció greu i serà objecte de les sancions 
previstes per aquests tipus d’infraccions en la Llei de 
Seguretat Industrial i a la resta de normativa sectorial 
que els sigui d’aplicació.

2. L’inici de l’activitat industrial sense haver efectuat 
la comunicació preceptiva amb caràcter previ prevista 
a l’article 21 de la present Llei, tindrà la consideració 
d’infracció lleu i serà objecte de les sanciones previstes 
per aquest tipus d’infraccions en la Llei de Seguretat 
Industrial.

disPosició addicional segona. constitució de l’ens de 
coordinació i gestió de les ParticiPacions i entitats PÚ·
bliques industrials de la generalitat de catalunya

1. A fi de dotar la Generalitat de Catalunya d’un ens 
instrumental que millori l’eficàcia i permeti l’eficiència 
en la gestió de les entitats de diferent naturalesa jurídica 
que actuen en àmbits específics de l’activitat industrial, 
es crea l’Ens de coordinació i gestió de les participa-
cions i entitats públiques industrials de la Generalitat 
de Catalunya,

2. L’Ens de coordinació i gestió de les participacions i 
entitats públiques industrials de la Generalitat de Ca-
talunya, és una entitat de dret públic de la Generalitat 
de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat d’obrar per al compliment de les seves funci-
ons, que ajusta la seva activitat al dret privat, amb ca-
ràcter general, llevat de les excepcions que determinin 
les lleis.

L’Ens de coordinació i gestió de les participacions i 
entitats públiques industrials de la Generalitat de Cata-
lunya es regeix per la present disposició addicional, pel 
Text refós de la Llei de l’Estatut de l’Empresa Pública 
Catalana, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2002, de 31 
de desembre, pels seus estatuts i per les altres lleis i 
disposicions que li siguin aplicables.

Les relacions entre l’Ens de coordinació i gestió de les 
participacions i entitats públiques industrials de la Ge-
neralitat de Catalunya amb el seu personal es regiran 
per les normes civils, mercantils i laborals. El personal 

pel Govern i posterior remissió al Parlament de Cata-
lunya.

3. El pressupost de despeses d’ACC1Ó té caràcter limi-
tatiu per al seu import global i caràcter estimatiu per a 
la distribució dels crèdits en categories econòmiques.

4. L’autorització de les variacions pressupostàries cor-
respon: 

a) Al departament competent en matèria d’economia i 
finances, les variacions de la quantia global del pressu-
post i les que afectin a despeses de personal, a iniciativa 
del Consell d’Administració i a proposta del Consell 
Rector.

b) Al Consell d’Administració d’ACC1Ó totes les res-
tants variacions.

c) Els remanents de crèdit que resultin de la liquidació 
de l’exercici pressupostari no afectats al finançament de 
l’exercici següent, podran aplicar-se al pressupost d’in-
gressos i destinar-se a finançar increment de despeses 
per acord del Consell d’Administració, donant compte 
al Consell Rector. El dèficit derivat del no compliment 
de les estimacions d’ingressos anuals es compensarà en 
la forma que es prevegi en el contracte de gestió.

5. L’execució del pressupost d’ACC1Ó correspon al Con-
sell d’Administració i al conseller delegat o consellera 
delegada, que elaboren i remeten al Consell Rector un 
estat d’execució pressupostària amb la periodicitat que 
s’estableixi en els Estatuts d’ACC1Ó.

6. En la resta de qüestions, el pressupost d’ACC1Ó es 
regeix pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya; pel Decret Legislatiu 2/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana, i per les successives lleis de pressupostos de 
la Generalitat.

article 43. comPtabilitat

1. ACC1Ó queda sotmesa al règim de comptabilitat pú-
blica previst a la legislació de finances públiques de la 
Generalitat de Catalunya, llevat del que es disposa a la 
present Llei.

2. ACC1Ó ha d’ordenar la seva comptabilitat d’acord 
amb el Pla general comptable.

3. ACC1Ó disposarà d’un sistema d’informació econò-
mica que mostri, a través d’estats i informes, la imatge 
fidel del seu patrimoni, la situació financera, els resul-
tats i l’execució del seu patrimoni; la informació de 
costos sobre la seva activitat que sigui suficient per a 
una correcta i eficient adopció de decisions i permeti 
efectuar un seguiment del compliment dels compromi-
sos assumits en el contracte de gestió.

article 44. control econòmic i de gestió

1. El control extern de la gestió econòmica i financera 
d’ACC1Ó correspon a la Sindicatura de Comptes i al 
Tribunal de Comptes d’acord amb la seva normativa 
específica.
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les participacions i entitats públiques industrials de la 
Generalitat de Catalunya.

7. El Consell d’administració estarà integrat pel Presi-
dent o Presidenta i per aquells representants del Govern 
de la Generalitat de Catalunya que reglamentàriament 
es determinin.

Els membres del Consell d’Administració seran nome-
nats pel Govern de la Generalitat, a proposta del Conse-
ller o Consellera competent en matèria d’indústria.

Els estatuts determinaran la composició, funcions i 
normes de funcionament del Consell d’administració 
de l’Ens de coordinació i gestió de les participacions i 
entitats públiques industrials de la Generalitat de Ca-
talunya.

En tot cas, correspon al Consell d’Administració l’apro-
vació de l’estructura organitzativa de l’Ens de coordi-
nació i gestió de les participacions i entitats públiques 
industrials de la Generalitat de Catalunya.

8. El recursos econòmics de l’Ens de coordinació i ges-
tió de les participacions i entitats públiques industrials 
de la Generalitat de Catalunya. són: I) Els crèdits assig-
nats en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya; 
II) Les subvencions, ajuts i donacions de persones pú-
bliques o privades; III) Els rendiments o els productes 
dels béns propis; IV) Els crèdits i préstecs que li siguin 
concedits; V) Qualsevol altre ingrés conforme a dret.

9. Les relacions de l’Ens de coordinació i gestió de les 
participacions i entitats públiques industrials de la Ge-
neralitat de Catalunya amb el departament al que estigui 
adscrita, sens perjudici del que estableix l’article 53 del 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desem-
bre, s’articulen per mitjà d’un contracte de gestió de 
caràcter plurianual.

El contracte de gestió ha d’establir els elements que es 
determinin en els Estatuts de l’Ens de coordinació i ges-
tió de les participacions i entitats públiques industrials 
de la Generalitat de Catalunya i ha d’incloure, almenys, 
la definició dels objectius que ha d’assolir l’Agència, la 
previsió de resultats que ha d’obtenir en la seva gestió 
i els instruments de seguiment i control a què ha de 
sotmetre la seva activitat

disPosició addicional tercera. l’agència catalana 
d’inversions (aci)

L’Agència Catalana d’Inversions (ACI) en el termes pre-
vistos en la Llei 12/2005, de 17 de novembre, de nova 
regulació del Centre d’Innovació i Desenvolupament 
Empresarial (CIDEM) continuarà executant les políti-
ques del Govern de la Generalitat en l’àmbit del foment 
i la captació d’inversions a Catalunya en noves activitats 
empresarials estratègiques que aportin tecnologia, capa-
citat continuada d’innovació, complementarietat amb el 
teixit empresarial existent, capacitat exportadora, capa-
citat d’arrossegament d’altres inversions en el seu entorn 
i ocupació estable i de qualitat, de conformitat amb allò 
previst en les finalitats de la present Llei.

laboral quedarà subjecte a la normativa bàsica en ma-
tèria d’ocupació pública i al desenvolupament legislatiu 
que de la mateixa porti a terme la Generalitat.

3. És funció de l’Ens de coordinació i gestió de les parti-
cipacions i entitats públiques industrials de la Generalitat 
de Catalunya, la coordinació i gestió de la participació 
relativa a les societats mercantils del sector industrial, 
les accions o participacions de les quals siguin propietat 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o de 
les entitats referides en l’article 1 b) del Text refós de la 
Llei de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2002, de 31 de desembre, que 
li assigni el Govern de la Generalitat de Catalunya i 
sempre que estiguin adscrites al departament competent 
en matèria d’indústria. A tal efecte, aquest ens públic 
esdevé titular de totes les accions representatives del 
capital de la societat denominada «Empresa de Promo-
ció i Localització Industrial de Catalunya, S.A.». Als 
mateixos efectes, el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, a proposta del Conseller o Consellera que ostenti 
les competències en matèria d’indústria, pot acordar la 
incorporació d’altres accions i participacions de les so-
cietats mercantils del sector industrial de la Generalitat 
a l’ens públic de coordinació i gestió qui adquirirà el ple 
domini d’aquestes des de l’adopció de l’esmentat acord, 
la certificació del qual serà títol acreditatiu de la nova 
titularitat a tots els efectes.

Correspondrà també a de l’Ens de coordinació i gestió 
de les participacions i entitats públiques industrials de la 
Generalitat de Catalunya la coordinació de l’activitat del 
Laboratori General d’Assaigs i Investigacions (LGAI), 
de l’Institut d’Investigació Aplicada a l’Automòbil (IDI-
ADA) i d’altres entitats de dret públic de la Generalitat 
que ajusten llur activitat al dret privat, de característi-
ques anàlogues a aquestes sempre que estiguin adscrites 
al departament competent en matèria d’indústria i el 
Govern així ho determini.

4. L’Ens de coordinació i gestió de les participacions i 
entitats públiques industrials de la Generalitat de Cata-
lunya està adscrit al Departament de la Generalitat de 
Catalunya que sigui competent en matèria d’indústria.

5. Són òrgans de l’Ens de coordinació i gestió de les 
participacions i entitats públiques industrials de la 
Generalitat de Catalunya, la Presidència i el Consell 
d’administració així com aquells òrgans de caràcter 
complementari que es determinin en els estatuts de l’en-
titat. L’Ens de coordinació i gestió de les participacions 
i entitats públiques industrials de la Generalitat de Ca-
talunya té un director o directora nomenat o nomenada 
pel Govern, amb les funcions que es determinin en els 
Estatuts de l’Ens de coordinació i gestió de les partici-
pacions i entitats públiques industrials de la Generalitat 
de Catalunya.

6. La presidència de l’Ens de coordinació i gestió de les 
participacions i entitats públiques industrials de la Ge-
neralitat de Catalunya recau en el Conseller o Consellera 
del departament competent en matèria d’Indústria o en 
aquella persona que es determini reglamentàriament.

Les funcions del president o presidenta es determina-
ran en els Estatuts de l’Ens de coordinació i gestió de 
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b) El Decret 236/1987, de 13 de juliol, de constitució del 
Consorci de Promoció Comercial de Catalunya.

c) El Decret 145/1988, de 5 de juliol, pel qual es modifi-
ca el Decret 236/1987, de 13 de juliol, de constitució del 
Consorci de Promoció Comercial de Catalunya.

d) El Decret 52/1996, de 6 de febrer, pel qual s’apro-
va la modificació parcial dels Estatuts del Consorci de 
Promoció Comercial de Catalunya, aprovats pel Decret 
236/1987, de 13 de juliol.

e) El Decret 29/1998, de 4 de febrer, pel qual es modifi-
quen els Estatuts del Consorci de Promoció Comercial 
de Catalunya.

2. La derogació de les normes a què fa referència l’apar-
tat 1 es produirà en el moment en què es constitueixin 
els òrgans de govern d’ACC1Ó.

disPosició final Primera. text refós de les lleis en ma·
tèria de Política industrial i de seguretat industrial

S’autoritza al Govern perquè aprovi, en el termini mà-
xim de sis mesos des de l’entrada en vigor de la present 
Llei, un text refós que reguli la matèria d’indústria de 
Catalunya en un text únic, amb la finalitat d’harmo-
nitzar, regularitzar i aclarir les previsions contingudes 
en la present Llei i en la Llei de seguretat industrial de 
Catalunya.

disPosició final segona. desPlegament reglamentari

1. S’autoritza el Govern perquè dicti les normes de ca-
ràcter general i reglamentari necessàries per al desen-
volupament i aplicació de les previsions contingudes 
en la present Llei.

2. En el termini de tres mesos a comptar des de l’entrada 
en vigor de la present Llei, el Govern ha d’aprovar els 
Estatuts d’ACC1Ó.

3. En el termini de tres mesos a comptar des de l’entra-
da en vigor de la present Llei, el Govern ha d’aprovar 
el decret de desenvolupament del Consell de Política 
Industrial de Catalunya.

4. S’autoritza els òrgans competents en matèria d’indús-
tria a portar a terme les modificacions en els crèdits i les 
aplicacions pressupostàries que siguin necessàries per a 
la constitució i entrada en funcionament d’ACC1Ó.

disPosició final tercera. denominació de l’agència de 
suPort a l’emPresa catalana acc1ó

S’autoritza al Govern perquè procedeixi, si s’escau, a 
la modificació de la denominació d’ACC1Ó prevista en 
aquesta llei.

disPosició final quarta. entrada en vigor 

La present Llei entrarà en vigor l’endemà d’haver es-
tat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

disPosició transitòria Primera. dissolució del cidem 
i integració en acc1ó

El Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 
de Catalunya (CIDEM) es dissol, tenint en compte el 
que preveu la disposició derogatòria de la present Llei, i 
s’integrarà en ACC1Ó en el moment de constitució de la 
mateixa, subrogant-se ACC1Ó en la titularitat dels béns, 
els drets i les obligacions del CIDEM tant a Catalunya 
com a l’exterior. En tot cas, el CIDEM mantindrà la seva 
estructura, la seva composició i les seves funcions fins 
que es constitueixi ACC1Ó.

disPosició transitòria segona. dissolució del coPca 
i integració en acc1ó

El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, te-
nint en compte la disposició derogatòria de la present 
Llei, es dissoldrà d’acord amb la previsió dels seus esta-
tuts i s’integrarà en ACC1Ó en el moment de constitució 
de la mateixa, subrogant-se ACC1Ó en la titularitat dels 
béns, els drets i les obligacions del COPCA tant a Cata-
lunya com a l’exterior que inclouen les oficines exteriors 
amb independència del règim jurídic mitjançant el qual 
es vinculen al COPCA. En tot cas, el COPCA mantin-
drà la seva estructura, la seva composició i les seves 
funcions fins que es constitueixi ACC1Ó.

disPosició transitòria tercera. integració del Perso·
nal del cidem en acc1ó

El personal laboral que en el moment de la constitució 
d’ACC1Ó estigui prestant serveis en el CIDEM s’integra 
en ACC1Ó pel mecanisme de successió d’empresa, su-
brogant-se ACC1Ó en els drets i en les obligacions labo-
rals en els termes que estableix l’article 44 de l’Estatut 
dels treballadors. Aquest personal continua exercint les 
seves funcions mentre no es desplegui l’estructura orgà-
nica d’ACC1Ó i no es defineixin i s’adaptin els llocs de 
treball corresponents a aquesta estructura.

disPosició transitòria quarta. integració del Personal 
del coPca en acc1ó

El personal laboral que en el moment de la constitució 
d’ACC1Ó estigui prestant serveis en el COPCA s’integra 
en ACC1Ó pel mecanisme de successió d’empresa, su-
brogant-se ACC1Ó en els drets i en les obligacions labo-
rals en els termes que estableix l’article 44 de l’Estatut 
dels treballadors. Aquest personal continua exercint les 
seves funcions mentre no es desplegui l’estructura orgà-
nica d’ACC1Ó i no es defineixin i s’adaptin els llocs de 
treball corresponents a aquesta estructura.

disPosició derogatòria

1. Queden derogades totes les lleis i reglaments que 
s’oposin al que estableix aquesta Llei i, en especial: 

a) Llei 12/2005, de 17 de novembre, de nova regulació 
del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 
(CIDEM) únicament romandrà vigent fins el moment en 
que es produeixi l’aprovació del Estatuts d’ACC1Ó i es 
constitueixin els seus òrgans de govern, moment a partir 
del qual es considerarà completament derogada.
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Secretaria de Funció Pública i Modernització de l’Ad-
ministració del Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques

Gabinet Jurídic.

12. Tràmit de consulta als diferents departaments de 
la Generalitat.

12.1. Documentació enviada als departaments de la Ge-
neralitat (10.06.08).

12.2. Al·legacions dels departaments de la Generalitat.

12.3. Informes motivats dels canvis introduïts a l’Avant-
projecte de llei de política industrial com a conseqüèn-
cia del tràmit de consulta departamental.

13. Quart text de l’Avantprojecte de llei de política In-
dustrial, sotmès a la consideració del Consell Tècnic de 
17.6.08 i certificat de la Secretària de Govern.

14. Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social 
(CTESC).

14.1. Cinquè text de l’Avantprojecte de llei de políti-
ca industrial, sotmès a la consideració del CTESC el 
17.6.08.

14.2. Sol·licitud de dictamen al CTESC.

14.3. Dictamen 19·2008 del CTESC (7.7.08).

14.4. Informe motivat dels canvis introduïts a l’Avant-
projecte de llei de política industrial com a conseqüèn-
cia del dictamen del CTESC (8.7.08).

15. Sisè text de l’Avantprojecte de llei de política in-
dustrial (8.7.08).

16. Informe Assessoria Jurídica DIUE (10.7.08), obser-
vacions del Gabinet Jurídic (17.7.08) i observacions D.G. 
Qualitat Normativa.

16.1. Informe Assessoria Jurídica DIUE (10.7.08).

16.2. Observacions Gabinet Jurídic (17.7.08).

16.3. Informe motivat dels canvis introduïts a l’Avant-
projecte de llei de política industrial com a conseqüèn-
cia de les observacions fetes pel Gabinet Jurídic.

16.4. Observacions de la Direcció General de Qualitat 
Normativa.

17. Sol·licitud de tramitació parlamentària del Projecte 
de llei de política industrial per la via d’urgència.

18. Avantprojecte de llei de política industrial sotmès a 
la consideració del Consell Tècnic de 22.7.08 i certificat 
de la Secretària de Govern.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

antecedents del Projecte de llei

1. Memòria sobre l’Avantprojecte de llei de política in-
dustrial (26.2.08).

2. Memòria justificativa i econòmica de l’Avantprojecte 
de llei de política industrial (versió definitiva enviada al 
CTESC). Inclou taula de vigències; llista de disposici-
ons afectades, objectius de la norma, motius que la fan 
necessària; possibilitat d’ajornar la norma; conseqüèn-
cies de no adoptar-la; possibilitat d’assolir els objectius 
que es presenten amb l’adopció d’altres mesures; efectes 
per als ciutadans de l’aplicació de la norma; previsió 
sobre l’eventual creació de nous ens o òrgans en apli-
cació de la norma; possibilitat d’assumir l’aplicació de 
la norma amb els mitjans personals existents o, en cas 
contrari, determinació de l’increment previst; possibi-
litat d’assumir l’aplicació de la norma amb els mitjans 
pressupostaris existents o, en cas contrari, determina-
ció de l’increment previst; estudi econòmic; annex A 
Anàlisi del marc competencial, comunitari i normativa 
en matèria d’indústria i empresa; i annex B Informació 
pública, audiència, consultes i al·legacions.

3. Avaluació de l’Impacte Regulatori i memòria de sim-
plificació administrativa.

4. Primer text de l’Avantprojecte de llei de política in-
dustrial (1.4.08).

5. Segon text de l’Avantprojecte de llei de política indus-
trial, sotmès a consultes departamentals (7.4.08).

6. Observacions de l’Assessoria Jurídica del DIUE a 
l’Avantprojecte de llei de política industrial (30.4.08).

7. Tràmit de consulta als diferents departaments de la 
Generalitat.

7.1. Documentació enviada als departaments (23.4.08).

7.2. Al·legacions dels departaments de la Generalitat   .

7.3. Informes motivats dels canvis introduïts a l’Avant-
projecte de llei de política industrial com a conseqüèn-
cia del tràmit de consulta departamental.

8. Tercer text de l’Avantprojecte de llei de política indus-
trial, sotmès al tràmit d’informació pública i audiència 
als interessats (5.08).

9. Tràmit d’informació pública i audiència als interes-
sats.

9.1. Audiència als interessats.

9.2. Informació pública.

9.3. Informe motivat dels canvis introduïts a l’Avantpro-
jecte de llei de política industrial com a conseqüència 
del tràmit d’informació pública i audiència i informe 
específic al Consell General de Cambres.

10. Tràmit de consulta a l’Oficina de Gestió Empresarial 
(OGE) (13.6.08).

11. Informes preceptius

Institut Català de les Dones

Comissió de Govern Local
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3.01.02.

En la iniciativa s’aporten elements de reflexió sobre la 
greu situació de l’accés a l’habitatge de molts joves de 
Catalunya, motivada per tres raons bàsiques: a) l’enca-
riment dels habitatges molt per sobre de l’evolució dels 
salaris; b) l’oferta insuficient d’habitatge de lloguer; i c) 
la manca d’oferta d’habitatge amb protecció oficial. I es 
proposen mesures que actuïn de forma decidida sobre 
aquesta realitat.

2. Les mesures són de dos caires: unes relacionades 
amb la provisió d’habitatge de lloguer, i unes altres re-
lacionades amb la vinculació pressupostària de la Ge-
neralitat amb la política d’habitatge.

La primera (art. 1): Que el planejament urbanístic qua-
lifiqui més sòl amb destí a habitatge amb protecció ofi-
cial. En concret:

– Que els plans d’ordenació urbanística municipals 
reservin per a habitatge de protecció pública, com a 
mínim, el 65% del sostre residencial de nova implanta-
ció. D’aquesta reserva del 65%, el 70% dels habitatges 
construïts que resultin s’hauria de destinar a règim de 
lloguer,i la resta a compravenda.

– Que amb caràcter general es qualifiqui sòl amb destí 
a altres tipologies d’habitatge assequible. En aquesta 
línia, que en municipis de més de 10.000 habitants i 
capitals de comarca, i en qualsevol municipi si es tracta 
d’una reclassificació de sòl no urbanitzable, es reservi 
un mínim d’un 20% del sostre residencial de nova im-
plantació per altres tipologies d’habitatge assequible.

– Que les reserves puguin veure’s disminuïdes quan es 
tracti de sectors de baixa densitat que per llur tipologia 
no siguin aptes per habitatge amb protecció oficial.

La segona (art. 2): Que la Generalitat de Catalunya des-
tini un percentatge no inferior al 7% del seu pressupost 
a les polítiques públiques d’habitatge.

3. Les condicions de dificultat d’accés a l’habitatge des-
crites en l’apartat d’Exposició de Motius, sens dubte 
constituïen –i constitueixen encara avui– una de les 
principals preocupacions, no només dels joves, si no del 
conjunt de la societat catalana. El diagnòstic del proble-
ma i dels seus orígens era i és compartit no només per 
experts i organitzacions polítiques i socials, sinó també 
pel mateix Govern de la Generalitat de Catalunya.

El Govern de la Generalitat, la societat civil i el ma-
teix Parlament de Catalunya, en lògica conseqüència 
d’aquestes valoracions, van endegar des d’inicis de 2004 
un ampli procés de reflexió, que va culminar en dos 
instruments d’acció de la màxima significació: el Pacte 
Nacional per a l’Habitatge, signat el dia 9 d’octubre pel 
Govern de la Generalitat i 39 entitats socials i empresa-
rials; i la Llei 18/2007, del Dret a l’Habitatge, aprovada 
pel Parlament de Catalunya el 19 de desembre.

L’evolució en paral·lel de la proposició de llei de mesu-
res urgents per l’habitatge amb les altres dues iniciatives 
–pacte i llei–, no és casual sinó que respon justament a 
la preocupació profunda esmentada, que exigia la mà-
xima implicació de tots aquells que entenen el dret a 
l’habitatge com un dret bàsic, i el compromís públic per 
garantir aquest dret, com a ineludible.

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 31930).

Tràmits afectats: tots des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: a la meitat del que són fixats amb 
caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.09.2008.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	de	mesures	urgents	
per	a	l’habitatge
Tram. 202-00018/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 31630 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.09.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31630)

a la mesa del Parlament

1 esmena nÚm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes de Catalunya - Ciutadans 
pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

De retorn de la Proposició de llei.

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 dels Reglament del Parlament, 
presenten una esmena a la totalitat de retorn de la Pro-
posició de llei de mesures urgents per l’habitatge (tram 
202-00018/08), en base a les següents motivacions:

1. L’objecte d’aquesta Proposició de llei de mesures ur-
gents per l’habitatge, s’estructura en dos grans apartats:

1. Un primer, de substitució de l’article 57.3 del text 
refós de la Llei d’Urbanisme 1/2005.

2. Un segon, relatiu a la Llei de finances públiques de 
Catalunya en relació a les polítiques públiques d’habi-
tatge.
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3.01.02.

Proposició	de	llei	de	mesures	comple-
mentàries	de	garantia	en	l’àmbit	de	la	
contractació	pública	que	duen	a	terme	
els	departaments	i	organismes	públics	
dependents	de	l’Administració	de	la	Ge-
neralitat
Tram. 202-00035/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 31461 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.09.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31461)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament, 
presenten una esmena a la totalitat de retorn de la Pro-
posició de llei de mesures complementàries de garantia 
en l’àmbit de la contractació pública que duen a ter-
me els departaments i organismes públics dependents 
de l’Administració de la Generalitat (núm. de tram. 
202-00035/08).

1 esmena nÚm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes de Catalunya - Ciutadans 
pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, 
Portaveu ICV-EUiA

Els temes que es proposen, relacionats amb la necessà-
ria disponibilitat de sòl a preu acotat per poder construir 
habitatges assequibles –amb la necessitat de reintroduir 
a casa nostra la cultura del lloguer–, i amb la convenièn-
cia de reforçar la implicació pública pressupostària en 
matèria d’habitatge, són sens dubte vectors estructurals 
del discurs, del debat i de les mesures que en els darrers 
temps s’han anat adoptant a Catalunya.

Per altra banda, res no impedeix que seguim avançant 
en aquest procés d’aprofundiment en les polítiques pú-
bliques d’habitatge, procés que tan va costar iniciar a 
començaments de 2004 i que amb el temps s’ha anat 
consolidant malgrat les enormes resistències generades. 
En aquest sentit, els grups parlamentaris sotasignants 
mostren el seu compromís de mantenir viu el debat i les 
accions dirigides a l’obtenció d’un autèntic parc d’habi-
tatges amb protecció oficial, que aquest sigui majorità-
riament de lloguer i que any rere any els pressupostos 
de les Administracions reflecteixin el compromís dels 
poders públics amb aquest objectiu.

4. Així mateix, per més que considerem que la present 
proposició de llei no és viable en el seu tràmit parla-
mentari, volem manifestar el nostre reconeixement al 
grup promotor per la feina feta en la defensa de les se-
ves opinions i també per fer arribar al Parlament les 
seves propostes. Sensibles a les seves reclamacions, 
els grups parlamentaris que presentem l’esmena a la 
totalitat d’aquesta proposició de llei volem fer evident 
que la voluntat de la Iniciativa Legislativa Popular està 
sent recollida per les diverses normes que s’han aprovat 
a Catalunya, gràcies a la participació de tots els col-
lectius socials preocupats legítimament per la situació 
greu d’accés a l’habitatge, entre els quals, no hi ha dubte 
que han jugat un paper determinant els propis impulsors 
de la Iniciativa.

I, en correspondència, es consideraria oportú que els 
impulsors de la Iniciativa Legislativa Popular valorin 
positivament els avanços legislatius i programàtics, els 
quals assoleixen fites molt pròximes a les plantejades 
per la comissió promotora, validen la seva funció im-
pulsora i dinamitzadora del canvi.

5. Remarcar que, per part dels grups parlamentaris sig-
nants d’aquesta esmena a la totalitat, es vol incidir en 
la disposició de mantenir un diàleg constant i fluït amb 
les persones representants de la Iniciativa Legislativa 
Popular, en aquests moments ja proposició de llei, per 
seguir avançant en la consecució del dret a l’habitatge 
com a un dret bàsic.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Jaume Bosch i Mes-
tres, portaveu GP ICV-EUiA
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Proposició	de	llei	de	millora	de	la	de-
ducció	fiscal	per	lloguer	de	l’habitatge	
habitual
Tram. 202-00037/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 31473 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.09.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31473)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament, 
presenten una esmena a la totalitat de retorn de la Pro-
posició de llei de deducció fiscal per lloguer de l’habi-
tatge habitual (núm. de tram. 202-00037/08).

1 esmena nÚm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes de Catalunya - Ciutadans 
pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, 
Portaveu ICV-EUiA

Proposició	de	llei	d’implantació	d’una	
deducció	per	despeses	sanitàries	en	
l’impost	sobre	la	renda	de	les	persones	
físiques
Tram. 202-00036/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 31622 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.09.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31622)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament, 
presenten una esmena a la totalitat de retorn de la Pro-
posició de llei d’implantació d’una deducció per despe-
ses sanitàries en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques (núm. de tram. 202-00036/08).

1 esmena nÚm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes de Catalunya - Ciutadans 
pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, 
Portaveu ICV-EUiA
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Proposició	de	llei	d’equiparació	de	les	
prestacions	familiars	a	les	famílies	amb	
un	fill	o	filla	amb	discapacitat
Tram. 202-00039/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 31625 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.09.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31625)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament, 
presenten una esmena a la totalitat de retorn de la Pro-
posició de llei sobre l’equiparació de les prestacions 
familiars a les famílies amb un fill o filla amb discapa-
citat, amb N.T. 202-00039/08.

1 esmena nÚm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes de Catalunya - Ciutadans 
pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, 
Portaveu ICV-EUiA

Proposició	de	llei	de	derogació	de	l’ar-
ticle	4	de	la	Llei	7/2004,	de	mesures	fis-
cals	i	administratives
Tram. 202-00038/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 31460 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.09.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31460)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament, 
presenten una esmena a la totalitat de retorn de la 
Proposició de llei de derogació de l’article 4 de la Llei 
7/2004, de mesures fiscals i administratives (núm. de 
tram. 202-00038/08).

1 esmena nÚm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes de Catalunya - Ciutadans 
pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, 
Portaveu ICV-EUiA
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3.01.02.

Proposició	de	llei	de	modificació	de	la	
Llei	13/2006,	de	27	de	juliol,	de	prestaci-
ons	socials	de	caràcter	econòmic
Tram. 202-00041/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 31624 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.09.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31624)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament, 
presenten una esmena a la totalitat de retorn de la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de 27 
de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, 
amb N.T. 202-00041/08.

1 esmena nÚm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes de Catalunya - Ciutadans 
pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, 
Portaveu ICV-EUiA

Proposició	de	llei	de	prestacions	i	ajuts	
a	les	famílies	amb	fills	o	filles	a	càrrec
Tram. 202-00040/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 31623 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.09.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31623)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament, 
presenten una esmena a la totalitat de retorn de la Pro-
posició de llei de prestacions i ajuts a les famílies amb 
fills o filles a càrrec, amb N.T. 202-00040/08.

1 esmena nÚm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes de Catalunya - Ciutadans 
pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, 
Portaveu ICV-EUiA
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Proposició	de	llei	de	supressió	del	re-
càrrec	sobre	la	benzina
Tram. 202-00043/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 31462 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.09.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31462)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament, 
presenten una esmena a la totalitat de retorn de la Pro-
posició de llei de supressió del recàrrec sobre la benzina 
derogació de l’article 4 de la Llei 7/2004 (núm. de tram. 
202-00043/08).

1 esmena nÚm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes de Catalunya - Ciutadans 
pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, 
Portaveu ICV-EUiA

Proposició	de	llei	de	modificació	dels	
apartats	3.4.4	i	3.4.5	de	l’annex	1	de	la	
Llei	5/1998,	de	17	d’abril,	de	ports	de	Ca-
talunya
Tram. 202-00042/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 31052 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.09.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31052)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament, 
presenten una esmena a la totalitat de retorn de la Pro-
posició de llei de modificació dels apartats 3.4.4. i 3.4.5. 
de l’annex 1 de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de 
Catalunya (núm. de tram. 202-00042/08).

1 esmena nÚm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes de Catalunya - Ciutadans 
pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, 
Portaveu ICV-EUiA
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’un	pla	de	centres	escolars	de	pri-
mària	i	secundària	per	al	districte	de	
Sant	Martí,	de	Barcelona
Tram. 250-01054/08

Esmenes presentades
Reg. 31233 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 31.07.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31233)

1 esmena nÚm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar donant resposta a les necessitats 
d’escolarització del districte de Sant Martí de la ciutat 
de Barcelona, segons allò previst al Mapa escolar dels 
ensenyaments bàsics i al Pla d’Equipaments Educatius 
de Barcelona.»

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta	de	resolució	sobre	el	Paratge	
Natural	d’Interès	Nacional	de	Pinya	de	
Rosa,	a	Blanes	(Selva)
Tram. 250-01037/08

Esmenes presentades
Reg. 30890 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CMAH, 03.09.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
30890)

1 esmena nÚm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Iniciar de forma immediata la construcció de l’Òrgan 
Rector de l’espai tal i com es preveu a la llei 25/2003 
de creació del Paratge d’Interès Natural de Pinya de 
Rosa.

2. Iniciar els treballs per a la redacció del Pla Rector 
d’Ús, Gestió i Protecció del paratge natural de Pinya de 
Rosa una vegada es resolguin els diversos contenciosos 
oberts en contra de la inclusió de la finca al PEIN, de 
manera que els objectius i els criteris de gestió d’aquest 
Pla rector tinguin en compte els usos tradicionals de 
l’espai i, particularment, el fet que diversos paratges 
de l’espai han estat històricament un espai d’ús i de 
gaudir ciutadà.»
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exPosició de motius

La creació del Parc Natural de l’Alt Pirineu fou aprova-
da pel Decret 194/2003, d’1 d’agost. L’integren espais 
de 14 dels 15 municipis del Pallars Sobirà i 2 de l’Alt 
Urgell, concretament els de Montferrer - Castellbó i de 
les Valls de Valira.

De les 137.800 hectàrees de la superfície total del Pallars 
Sobirà, estan incloses al Parc Natural de l’Alt Pirineu 
61.540,42 hectàrees (el 55,22%), de les que bona part 
corresponen a superfícies forestals de titularitat pública, 
sigui la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments i, fins 
i tot, la Confederació Hidrogràfica del Ebre, com és el 
cas del Bosc d’Arnui, al municipi de Llavorsí.

Aquestes grans masses forestals no són objecte d’una 
gestió silvícola acceptable doncs, llevat d’excepcions 
comptades, no es fan aclarides i d’uns anys ençà el nom-
bre de subhastes de fusta en els boscos dels 16 municipis 
del Parc Natural han estat certament escasses.

L’accelerat abandonament de terrenys pasturables de 
difícil accés i de camps de conreu situats a cotes altes 
d’aquest àmbit territorial de la Serralada Pirinenca ha 
afavorit l’aparició de nous boscos, clarament immadurs 
però que conformen noves àrees forestals que fan de 
connectors biològics entre les masses forestals cente-
nàries i que en cas d’incendi no acompleixen el paper 
de tallafocs de rasos o pastura com ho feien antany les 
àrees de pastura i els conreus.

A tots aquests factors descrits cal afegir la dificultat 
d’accedir a molt indrets d’aquestes àrees boscoses, per 
tractar-se d’àrees molt esquerpes i sovint sense cap vial 
rodat per arribar-hi.

Entenent que els resultats d’un incendi que afectés grans 
superfícies forestals del Parc Natural de l’Alt Pirineu 
comportarien greus danys en els notables valors de bio-
diversitat d’aquest espai pirinenc protegit i també en 
els paisatges forestals d’alt valor, molt especialment en 
èpoques tardorals,

Entenent que els Parcs Naturals de Catalunya estan obli-
gats a redactar el seu Pla bàsic d’extinció d’incendis, tal 
com s’assenyala en el Decret 378/1986, de 18 de desem-
bre, sobre establiment de plans de prevenció d’incendis 
en els espais naturals de protecció especial,

Considerant que el mandat d’aquest Decret no ha estat 
complert al dia d’avui, i la transcendència de futur que 
pot tenir el fet d’evitar incendis de gran abast territorial 
a l’àmbit del Parc Natural de l’Alt Pirineu,

És per tot això que, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar 
el Pla bàsic de prevenció d’incendis del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu abans del maig de 2009.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	Comis-
sió	d’Experimentació	Animal
Tram. 250-01058/08

Esmenes presentades
Reg. 30891 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CMAH, 03.09.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
30891)

1 esmena nÚm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Que el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
continuï extremant els controls per assegurar que es 
compleixen les condicions previstes a la llei i que actu-
alitzi la informació sobre el nombre i tipus de controls 
efectuats i el seu resultat.

2. Incloure en la memòria anual que es publica sobre 
experimentació animal les dades referides a les pre-
visions pel que fa als animals que podria incloure un 
procediment.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	redacció	
d’un	pla	bàsic	de	prevenció	d’incendis	
forestals	al	Parc	Natural	de	l’Alt	Pirineu
Tram. 250-01195/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 31487 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 02.09.08

a la mesa de la comissió de medi ambient i habi·
tatge

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Agustí López i Pla, 
Diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Proposta 
de resolució
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5. Possibilitar l’accés a crèdits de fons oficials lliures 
d’interessos.

6. Impulsar mesures estructurals per tal que la flota pes-
quera quedi ajustada a l’actual oferta laboral i a l’esforç 
en funció dels recursos. En aquest sentit es proposa:

a. Donar sortida en el mínim temps possible a totes les 
sol·licituds de desballestament presentades.

b. Articular un pla de salvament empresa per empresa.

c. Incentivar polítiques de comercialització per part del 
propi sector.

d. Intensificar les exigències de traçabilitat del producte 
per tal d’evitar que entri peix de països tercers com si 
fos de la Unió Europea.

7. Procedir a dictar la normativa necessària i adaptar 
l’actual normativa per tal de facilitar a les barques que 
ho desitgin el canvi d’activitat, sigui de manera definiti-
va i/o temporal així com compaginar l’activitat pesque-
ra amb altres com la turística i ajudar a aquest canvi tal 
com s’ha fet amb el turisme en l’àmbit rural.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Fran-
cesc Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU; Xavier 
Pallarès i Povill, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	presta-
ció	econòmica	d’assistència	personal	i	
el	nivell	de	protecció	del	sistema	d’auto-
nomia	i	atenció	a	la	dependència
Tram. 250-01197/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió Reg. 31652 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 02.09.08

a la mesa de la comissió de benestar i immigració

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Josep Lluís Cleries 
i Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució:

exPosició de motius

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha regulat la 
prestació econòmica d’assistència personal mitjançant 
l’Ordre ASC/344/2008, de 14 de juliol, publicada al 
DOGC el 16 de juliol de 2008. L’article 19 de la Llei 
estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència, estableix una prestació econòmica d’as-
sistència personal per a les persones en situació de gran 
dependència que es podrà escollir lliurement en funció 
de les necessitats en el Programa Individual d’Atenció 

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	de	suport	al	sector	pesquer
Tram. 250-01196/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 31631 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 02.09.08

a la mesa de la comissió d’agricultura, ramaderia 
i Pesca

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Francesc Sancho i 
Serena, i Xavier Pallarès i Povill, diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució.

exPosició de motius

El sector pesquer del nostre país pateix una difícil si-
tuació, deguda a aspectes estructurals i de dimensió de 
les flotes; a una disminució dels caladors que afecta a 
tota la Mediterrània; la competència en preus per part 
d’altres països; i ara, i de manera molt especial, pel preu 
dels carburants. La situació esdevé molt difícil per a 
un sector molt important i característic del nostre país, 
sector que ha estat l’ànima dels nostres ports i que ha 
donat caràcter als nostres pobles.

Per tot l’exposat el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar su-
port al sector pesquer mitjançant els ajuts corresponents 
per tal de facilitar la seva adaptació i competitivitat, 
de la mateixa manera que ho fan d’altres governs tant 
estatals, com autonòmics. En concret:

1. Crear un fons d’ajuda per tal de garantir un salari 
minin als pescadors enrolats en els moments que les 
captures i/o els preus no garanteixin un salari per da-
munt del salari mínim interprofessional.

2. Donat que la comissió de Ports de la Generalitat, 
cobra mitjançant l’anomenada tarifa G-4, el 2% de 
l’import de totes les captures, mentre duri la greu crisi, 
revertir aquest import en ajudes a les confraries de pes-
cadors i al sector, incorporant les partides necessàries 
al pressupost de l’any 2009.

3. Reduir l’import, fins a zero, del cost de les inversions 
obligatòries fruit de la contínua legislació sectorial que 
emana de les administracions i també de la Seguretat 
Social.

4. Augmentar l’ajut compensatori per la pujada del preu 
del petroli aprovat el 2005.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
de	sòl	industrial	a	Solsona
Tram. 250-01198/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 31653 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 02.09.08

a la mesa de la comissió de treball, indÚstria, co·
merç i turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió fent ús del que disposen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució:

exPosició de motius

La comarca del Solsonès ha dut a terme profundes trans-
formacions en els darrers anys, i els esforços de la ciu-
tadania, entitats, associacions i de les administracions 
pròpies de la comarca –municipis i Consell Comarcal– 
han significat que pugui albirar un futur esperançador 
pel propi territori i per a la població de la comarca, que 
no hauran d’abandonar les seves terres, empreses, oficis 
i treballs per manca d’expectatives de futur.

Cal però que la Generalitat de Catalunya s’impliqui 
d’una manera majorment compromesa amb el futur 
d’aquesta comarca i d’una manera especial amb el sec-
tor industrial.

En aquests moments no hi ha sol industrial al municipi 
de Solsona i això fa que hi hagi renúncies d’ampliació 
per falta de sòl, a més de la impossibilitat de l’arribada 
de noves empreses i nous centres de producció en aquest 
municipi, en els municipis veïns i en la comarca.

Cal, per tant, que hi hagi una actuació urgent i decidida 
per dotar a aquest territori del nostre país de suficient 
sòl industrial que permeti forjar un futur més estable 
i més pròsper, tant per a les activitats implantades en 
aquests moments en l’actual polígon, com per a aquelles 
futures que poguessin implantar-s’hi.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

1. Disposar totes aquelles actuacions, per si mateixa o 
pel corresponent òrgan i/o empresa pública depenent, 
de caràcter administratiu i pressupostari per tal que en 
el termini de temps més breu possible, i no més enllà 
de finals de l’any 2009, el municipi de Solsona disposi 
plenament d’un polígon industrial.

(PIA) sense limitacions per raons d’edat. El Govern ha 
tardat 1 any i set mesos a regular una prestació que 
va entrar en vigor com a dret social, l’1 de gener del 
2007.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent Proposta de resolució

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a modificar l’Ordre ASC/344/2008, de 14 de 
juliol, publicada al DOGC el 16 de juliol de 2008, per 
la qual es regula la prestació econòmica d’assistència 
personal i s’amplia el nivell de protecció del Sistema 
Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCA-
AD), en els següents aspectes:

1) Tindran també dret a la prestació econòmica d’as-
sistència personal les persones majors de 65 anys amb 
valoració de gran dependència que per les seves neces-
sitats personals i familiars sigui aquest el suport soci-
al que es consideri més adequat. Tant en la modalitat 
d’acompanyament com en la de suport i integració de-
finint de nou les tasques en cada cas per a la promoció 
de l’autonomia personal.

2) Tindran també dret tant a la prestació d’assistència 
personal d’acompanyament a activitats laborals i/o edu-
catives, com a la de suport personal i integració laboral 
i/o educativa, les persones menors de 16 anys amb va-
loració de gran dependència i que les seves necessitats 
personals i familiars ho aconsellin per a la determinació 
i acord del seu Programa Individual d’Atenció (PIA).

3) L’import econòmic de la prestació d’assistència per-
sonal serà el corresponent al cost real a Catalunya de les 
hores d’assistent personal assignades que s’utilitzarà per 
a calcular la prestació concreta de cada PIA.

4) El nivell addicional de protecció es definirà com a 
dret subjectiu i no quedarà supeditat en cap cas a la 
disponibilitat pressupostària tal com queda fins ara es-
tablert a l’article 8 d’aquesta Ordre.

5) L’import mínim garantit, fixat fins ara a l’article 10, 
serà una prestació no inferior als 500 euros mensuals.

6) S’enviarà una carta informativa a totes les perso-
nes amb valoració de gran dependència comunicant 
els canvis establerts i es revisaran d’ofici tots els PIA 
que estan en vigor i que poden acollir-se a la prestació 
d’assistència personal.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU  Diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	les	excep-
cions	per	a	cobrir	vacants	o	incremen-
tar	plantilla	que	el	Govern	pot	establir	
en	aplicació	de	l’acord	de	mesures	de	
control	de	la	despesa
Tram. 250-01200/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 31655 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 02.09.08

a la mesa de la comissió d’afers institucionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Pilar Pifarré i Ma-
tas, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució

exPosició de motius

La web de la Generalitat de Catalunya, amb data de 
16 de juliol de 2008, detalla un nou paquet de 14 me-
sures aprovat pel Govern de la Generalitat de control 
de la despesa. Aquestes mesures afecten tots els de-
partaments de la Generalitat i entitats integrants del 
seu sector públic. La sisena mesura disposa que per 
raons degudament motivades, amb l’informe previ de 
la Comissió de Coordinació Corporativa, el Govern pot 
establir excepcions addicionals en la tercera, quarta i 
cinquena mesures, que fan referència al personal de la 
Generalitat i al de les entitats del seu sector públic En 
aquestes excepcions poden incloure’s les que derivin 
de la resolució dels expedients de dimensionament que 
hagin iniciat la seva tramitació en el moment de l’apro-
vació de l’acord.

No obstant això, aquest Grup parlamentari considera 
que les excepcions addicionals convé aclarir-les prèvia-
ment si és que es vol complir amb la finalitat de l’acord, 
i més en matèria de personal. Altrament, l’excepció con-
forma el procediment habitual.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Determinar, específicament, quines excepcions addi-
cionals pot establir el Govern pel que fa a les mesures 
3, 4 i 5, de substitució del personal que es jubili o de-
mani l’excedència i presti directament serveis públics 
de caràcter bàsic, d’inici de cobertura de llocs vacants, 
i d’increment de plantilla en determinats cossos, res-
pectivament.

2. Iniciar un procés de diàleg amb els empresaris i les 
administracions públiques corresponents per tal de par-
ticipar-los d’aquesta iniciativa necessària pel territori, i 
poder planificar així la gestió d’aquesta infraestructura 
industrial

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Josep M. Pelegrí i Aixut
Portaveu del G. P. de CiU Portaveu adjunt del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
de	telefonia	i	banda	ampla	al	Solsonès
Tram. 250-01199/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 31654 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 02.09.08

a la mesa de la comissió d’afers institucionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Josep M. Pelegrí i 
Aixut, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió fent ús del que disposen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució:

exPosició de motius

Actualment la comarca del Solsonès té molta dificultat 
en les comunicacions telefòniques, en les comunicaci-
ons mitjançant les noves tecnologies, així com l’accés 
a l’ADSL i a Internet.

Aquesta situació dificulta enormement la prosperitat 
econòmica de la zona, així com també produeix l’efecte 
de fractura digital en totes les seves accepcions: social, 
econòmica, industrial, turística, etc.

Cal, per tant, escometre de manera urgent la necessària 
actuació de l’Administració per tal de resoldre aquest 
dèficit estructural.

Per tot l’exposat el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, presenta la següent:

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar de manera immediata totes aquelles 
actuacions necessàries per tal de dotar la comarca del 
Solsonès d’aquelles infraestructures que permetin l’ac-
cés i la utilització a la telefonia, fixa i mòbil, mitjançant 
les noves tecnologies, i l’accés a l’ADSL i Internet, i 
amb l’objectiu d’evitar la fractura digital en aquesta 
comarca.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Josep M. Pelegrí i Aixut
Portaveu del G. P. de CiU Portaveu adjunt del G. P. de CiU
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1. Amortitzar les vacants, que s’originin per raons diver-
ses i diferents de la jubilació, excedència o finalització 
del vincle laboral, de personal de l’Administració de la 
Generalitat: funcionari de carrera, interí, laboral inde-
finit, o laboral temporal, amb l’excepció dels col·lectius 
detallats a l’exposició de motius.

2. Permetre compensar la seva amortització amb altres 
dotacions del departament o d’altres departaments i de 
les entitats de sector públic, quan siguin absolutament 
necessàries i amb informe raonat del departament o 
entitat de què es tracti i acord de la Comissió de Coor-
dinació Corporativa. En tot cas, la compensació haurà 
de suposar el mateix cost».

Parlament de Catalunya, 23 de juliol de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Pilar Pifarré i Matas
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	els	llocs	de	
treball	eventual	en	l’àmbit	de	la	funció	
pública
Tram. 250-01202/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 31657 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 02.09.08

a la mesa de la comissió d’afers institucionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Pilar Pifarré i Ma-
tas, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució

exPosició de motius

D’acord amb la normativa vigent, el personal eventual 
és el qui, en virtut d’un nomenament i amb caràcter 
no permanent, només realitza funcions expressament 
qualificades de confiança o assessorament especial. El 
nomenament i cessament són lliures i el cessament té 
lloc, en tot cas, quan es produeix el de l’autoritat a la 
qual es presta la funció de confiança o assessorament. 
D’altra banda, la condició de personal eventual no pot 
constituir un mèrit per a l’accés a la funció pública o per 
a la promoció interna.

La Generalitat de Catalunya, tal i com disposa la nor-
mativa, ha publicat la Relació de Llocs de Treball de 
personal eventual i ha formalitzat els nomenaments de 
persones en els diferents llocs, assignant les tasques a 
desenvolupar i les retribucions a percebre.

El cert és que molts de aquests llocs no tenen atribuïdes 
les funcions que els són pròpies d’acord amb la seva 
naturalesa i, en conseqüència, les persones nomenades 
realitzen tasques per a les quals no són competents. 
En aquest sentit, hi ha jurisprudència suficient i s’han 

2. Acordar aquestes excepcions i la seva aplicació amb 
els responsables dels departaments i de les entitats del 
sector públic, així com amb els representants de les Me-
ses negociadores corresponents, per tal d’aconseguir la 
necessària coherència, col·laboració i consens».

Parlament de Catalunya, 23 de juliol de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Pilar Pifarré i Matas
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’amortitza-
ció	de	places	vacants	a	l’Administració	
de	la	Generalitat
Tram. 250-01201/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 

Reg. 31656 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 02.09.08

a la mesa de la comissió d’afers institucionals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Pilar Pifarré i Matas, 
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució

exPosició de motius

La web de la Generalitat de Catalunya, amb data de 
16 de juliol de 2008, detalla un nou paquet de 14 me-
sures aprovat pel Govern de la Generalitat de control 
de la despesa. Aquestes mesures afecten tots els de-
partaments de la Generalitat i entitats integrants del 
seu sector públic. La segona mesura disposa que no se 
substituirà el personal dels departaments i de les entitats 
del sector públic de la Generalitat que causin baixa per 
jubilació, excedència o finalització del vincle laboral, 
tot permetent que les baixes siguin compensades per la 
retenció d’altres places si són de comandament o im-
prescindibles pel que fa a la seva cobertura.

El nostre Grup Parlamentari considera aquesta mesura 
del tot insuficient atès que als darrers anys les plantilles 
dels departaments de la Generalitat –que presten serveis 
no finalistes i no pertanyen al sector docent, sanitari, 
d’assistència social directa, i de seguretat– s’han incre-
mentat en una proporció no justificada per les compe-
tències que actualment exerceix la Generalitat, motiu 
pel qual aquesta institució és la primera que ha de donar 
exemple d’austeritat en la seva autoorganització.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

ProPosta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:
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fusiones. Así, recientemente, ha alcanzado notoriedad 
pública la presentación en el blog personal de Lluís 
Suñe, destacado dirigente de Alternativa Baix-Gaia y 
candidato de ICV-EUiA en las pasadas elecciones ge-
nerales en la demarcación de Tarragona y concejal del 
Ayuntamiento de Torredembarra por esta formación, de 
una «campaña falsa» por la que alienta a los catalanes a 
«apadrinar un niño extremeño por 1.000 euros al mes», 
haciéndose eco de la iniciativa de «patriotes.ppcc.cat» 
que con la imagen de dos niños semidesnudos y bajo 
el lema de «SOS Extremadura needs you!» y la inclu-
sión indebida de logotipos del Gobierno de España y de 
UNICEF a la que se añade la bandera oficial de Extre-
madura. En los razonamientos que justifican la campaña 
bufa se puede leer lo siguiente: «La insolidaridad del 
pueblo catalán está provocando una gran epidemia de 
hambre en todo el territorio extremeño. Cada día, miles 
de niños extremeños mal nutridos son obligados a ejer-
cer todo tipo de trabajos forzados para poder saciar el 
hambre de dinero de sus opresores catalanes».

La realización de esa campaña y la adhesión a ella del 
Señor Lluís Suñe ha merecido el reproche de la opi-
nión pública en general y en especial de la Junta de 
Extremadura, por lo que hace imprescindible que el 
Parlamento de Cataluña y el Gobierno de Cataluña se 
manifiesten de forma expresa en contra de campañas 
destinadas a fomentar el enfrentamiento entre pueblos 
tan vinculados como el catalán y el extremeño. En esta 
línea, es pertinente difundir, para evitar utilizaciones 
espurias del término cooperación, que los objetivos de 
la cooperación catalana vienen definidos en la vigente 
Ley 26/2001, de 31 de diciembre, de Cooperación al 
Desarrollo y en el Plan Director de la Cooperación Ca-
talana (2007-2010) que no incluye entre sus prioridades 
sectoriales ni territoriales la cooperación con otras Co-
munidades Autónomas españolas, y que no se debe con-
fundir el régimen de financiación pactado entre todas 
las Comunidades Autónomas españolas (a excepción 
de las que cuentan con un régimen foral propio) y el 
Gobierno de España que lógicamente incluye funciones 
de redistribución con los objetivos de la cooperación 
catalana que están destinados a ayudar a otros países y 
pueblos extranjeros.

Por ello,

El Grupo Parlamentario Mixto, integrado por los dipu-
tados de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, presenta 
la siguiente

ProPuesta de resolución:

1. El Parlamento de Cataluña manifiesta su repulsa a 
la utilización de campañas falsas en las que se utiliza 
espuriamente los términos de cooperación y ayuda al 
desarrollo para fomentar el enfrentamiento entre ciu-
dadanos de distintas Comunidades Autónomas espa-
ñolas y expresa su profundo aprecio hacia el pueblo 
extremeño.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de Ca-
taluña a dirigir a la Junta de Extremadura una comu-
nicación y hacer pública su condena hacía campañas 
que pretenden fomentar el odio entre los ciudadanos de 

pronunciat diverses sentències, restant encara pendents 
de resoldre diversos recursos presentats en la mateixa 
direcció.

L’actual Govern de la Generalitat incompleix reiterada-
ment la normativa que afecta el personal eventual, mal-
grat les diferents reclamacions, sentències, i iniciatives 
parlamentàries de CiU.

Per això, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
presenta la següent

ProPosta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Que s’efectuï una auditoria externa amb personal es-
pecialitzat en l’àmbit de la Funció Pública, que analitzi 
el contingut de tots els llocs de treball eventual de la 
Relació de Llocs de Treball (RLT) vigent per tal de 
constatar la seva adequació a la normativa.

2. Que la l’Àrea d’Inspecció de Personal, que realit-
za funcions inspectores en matèria de funció pública 
i vetlla per l’acompliment de la normativa, supervisi 
l’exercici real de les tasques que duu a terme el perso-
nal eventual nomenat, i ratifiqui la seva adequació a la 
descripció realitzada del lloc i a la normativa específica 
d’aquest personal.

3. Que els llocs que no són propis de personal eventual 
s’amortitzin i el personal nomenat sigui cessat.»

Parlament de Catalunya, 29 de juliol de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Pilar Pifarré i Matas
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	les	falses	
campanyes	de	cooperació	al	desenvo-
lupament
Tram. 250-01203/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 31713 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 02.09.08

a la mesa del Parlamento

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del Grupo 
Mixto y diputado de Ciutadans-Partido de la Ciudada-
nía de acuerdo con lo que establece el artículo 145 y 146 
del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
propuesta de resolución para sustanciarse en la Comi-
sión de Cooperación y Solidaridad sobre el alcance

exPosición de motivos

La actividad de la cooperación de Cataluña no es con-
venientemente conocida por la población de Cataluña, 
de manera que en ocasiones da lugar a evidentes con-
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prés d’anys d’espera i obres, el tram Fraga-Alfajarín es 
troba en la mateixa situació que fa trenta anys i és un 
dels punts negres de la xarxa viària d’arreu de l’Estat. 
Tanmateix, aquest tram és l’únic que resta pendent per 
tal que Barcelona i Madrid estiguin connectades per 
autovia, lliure de peatge.

La importància d’aquesta connexió és més gran si es te 
present la voluntat estratègica del Port de Barcelona de 
constituir-se en el port de referència per la sortida de les 
mercaderies de l’interior de la península i que ja compta 
amb una terminal marítima a Saragossa.

Per millorar aquesta connexió es plantegen dues alter-
natives actualment: una passa pel desdoblament del 
traçat actual de la nacional II i l’altre per l’establiment 
d’un peatge a l’ombra per camions que tindria un cos 
anual de més de 20 milions d’euros, per la qual caldria 
ampliar la capacitat d’aquesta autopista.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar al Govern de l’Estat la millora de les 
connexions per carretera de Catalunya amb el centre i el 
nord de la península amb el desdoblament del tram de la 
carretera N-II entre Fraga (Osca) i Alfajarín (Saragossa) 
o alternativament, l’establiment de descomptes als usu-
aris d’aquest tram de l’autopista de Peatge AP2.

Palau del Parlament, 19 d’agost de 2008

Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	per	la	qual	s’ins-
ta	el	Govern	a	reclamar	al	Ministeri	de	
Foment	l’inici	de	les	obres	de	condicio-
nament	del	túnel	de	Vielha	per	al	pas	de	
camions	amb	mercaderies	perilloses
Tram. 250-01205/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 31835 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 02.09.08

a la mesa de la comissió de Política territorial

Josep Llobet i Navarro, Portaveu Adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenta la següent proposta 
de resolució

exPosició de motius

A finals de l’any 2007 es va inaugurar finalment el nou 
túnel Rey Juan Carlos I que representà una millora 

Cataluña y Extremadura y a reiterar el vínculo y afecto 
que existen entre dos Comunidades Autónomas.

Palau del Parlament, 30 de agosto de 2008

El Portavoz Adjunto
José Domingo Domingo

Proposta	de	resolució	sobre	la	millora	
de	les	connexions	per	carretera	amb	el	
centre	i	el	nord	de	la	península	ibèrica
Tram. 250-01204/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 31834 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 02.09.08

a la mesa de la comissió de Política territorial

Josep Llobet i Navarro, Portaveu Adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenta la següent proposta 
de resolució

exPosició de motius

Les connexions de Catalunya amb l’Aragó, malgrat la 
proximitat, i el centre i el nord de la península han es-
tat tradicionalment força deficients. Durant molts anys 
l’única alternativa raonable ha estat l’autopista de pe-
atge AP2. La recent arribada de l’AVE aproxima als 
habitants de les capitals d’aquests territoris, però deixa 
encara per solucionar el problema del transport de mer-
caderies.

L’autovia A2 (antiga Nacional II) uneix per una banda 
Barcelona i Fraga i per l’altre, Saragossa i Alfajarín. 
Entre la localitat d’Alfajarín (Saragossa) i la localitat 
de Fraga (Osca) la carretera Nacional 2 es una carretera 
de doble sentit amb un únic carril. Per aquesta via cada 
dia circulen prop de 7.000 camions de gran tonatge, 
molts d’ells catalans, que transporten mercaderies entre 
Catalunya i l’interior de la península o viceversa.

L’única alternativa a aquesta via és l’autopista de peatge 
AP2 que representa un cost molt més alt pels transpor-
tistes. Aquesta circumstància queda demostrada pel fet 
que mentre que per l’AP2 circulen diàriament poc més 
de 2.200 camions i més de 14.300 turismes, pel tram de 
la Nacional 2 entre Fraga i Alfajarín circulen prop de 
7.000 camions i poc més de 2.500 turismes. Les xifres 
demostren que els camions trien la carretera nacional 
per l’elevat cost de l’autopista.

La necessitat de millorar la connexió de Catalunya amb 
l’interior i el nord de la península és la demostració de 
que inversions que es puguin realitzar fora de Catalu-
nya també beneficien els catalans. Un cop solucionada 
la connexió entre Barcelona i Lleida per autovia des-
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4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Delegació	de	funcions	del	president	del	
Parlament
Tram. 246-00031/08

Resolució

resolució

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament, 
atès que he d’absentar-me de Catalunya els dies 4 i 5 
de setembre

resolc: 

Delegar les funcions que em corresponen com a pre-
sident del Parlament, en el vicepresident primer, 
Sr. Higini Clotas i Cierco, els dies 4 i 5 de setembre 
de 2008, o eventualment fins al meu retorn (tram. 
246-00031/08).

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2008

Ernest Benach i Pascual

substancial de les comunicacions de la Val d’Aran. El 
túnel representa també la principal via d’accés des de 
les comarques de Lleida a França.

Des de la seva inauguració el nou túnel pateix talls i 
restriccions diàries del trànsit com a conseqüència del 
pas de camions que transporten mercaderies perillo-
ses. Els vehicles que transportem mercaderies perilloses 
haurien de passar pel vell túnel de Vielha, però aquest 
està pendent de que el Ministeri de Foment realitzi les 
obres de reforma necessàries pel seu condicionament 
i la connexió dels accessos en la boca nord del túnel, 
per tal que la incorporació dels camions es faci amb 
seguretat.

La Val d’Aran ja va haver de patir retards injustificats 
en la posada en servei del nou túnel Rey Juan Carlos I 
així com en la voluntat inicial del Ministeri de Foment 
de reduir el nombre de carrils del túnel. Ara de nou, el 
Ministeri està actuant amb deixadesa respecte als inte-
ressos de la Val d’Aran amb un nou retard injustificat 
de les obres de condicionament del vell túnel pel pas de 
vehicles amb mercaderies perilloses.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, presenta la següent: 

ProPosta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar al Ministeri de Foment l’inici imme-
diat de les obres de condicionament de la galeria i els 
accessos del vell túnel de Vielha pel pas dels camions 
amb mercaderies perilloses a fi d’evitar les restriccions 
de trànsit que actualment es produeixen al nou túnel 
Rey Juan Carlos I.

Palau del Parlament, 20 d’agost de 2008

Josep Llobet i Navarro
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Pel que fa al Departament de Salut, l’Agència d’Ava-
luació de Tecnologies Mèdiques està elaborant la guia 
clínica del TDAH, en base a l’evidència científica in-
ternacional i que a més contempla els criteris de de-
tecció precoç i atenció des dels diferents serveis de la 
xarxa sanitària. Un cop el Departament de Salut disposi 
d’aquesta guia clínica, a través de l’Institut d’Estudis 
de la Salut, es prioritzarà la formació continuada dels 
professionals sanitaris per la seva aplicació.

Barcelona, 29 d’agost de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
223/VIII,	sobre	la	licitació	del	concurs	
d’idees	per	al	nou	centre	hospitalari	del	
Vallès	Occidental
Tram. 290-00184/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 31750 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.09.2008

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00184/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 223/
VIII, sobre la licitació del concurs d’idees per al nou 
centre hospitalari del Vallès Occidental

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Resolució 223/VIII sobre la licitació 
del concurs d’idees per al nou centre hospitalari del Va-
llès Occidental, respecte al seu compliment informem 
del següent: 

El Pla sanitari del Vallès Occidental, presentat per la 
consellera de Salut el juliol de 2005, contenia, entre 
moltes altres mesures a curt i mitjà termini per a la 
comarca, la construcció d’un nou recurs hospitalari per 
atendre els ciutadans dels municipis de Cerdanyola, Ri-
pollet, Montcada i Barberà en terrenys proposats pels 
ajuntaments per a la seva cessió.

El Departament de Salut ha manifestat el compromís, 
compartit amb els municipis, de vetllar per tal que el 
projecte del nou hospital per a Cerdanyola, Ripollet, 
Montcada i Barberà s’agilitzi al màxim. Per això es va 
redactar el Pla director del nou centre i el Pla funcional 
que va presentar recentment la consellera a Montcada.

Fruit de la col·laboració interinstitucional entre la Ge-
neralitat de Catalunya i els municipis de Cerdanyola, 
Ripollet, Montcada i Barberà, la mancomunitat dels 
municipis esmentats ha aprovat amb data 23 de juliol 
els plecs per a la convocatòria del concurs d’idees del 

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
84/VIII,	sobre	el	tractament	del	trastorn	
per	dèficit	d’atenció	amb	hiperactivitat
Tram. 290-00064/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 31892 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.09.2008

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00064/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 84/VIII, 
sobre el tractament del trastorn per dèficit d’atenció amb 
hiperactivitat

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Resolució 84/VIII sobre el tractament 
del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, 
s’emet informe de compliment del punt c), restant pen-
dent l’apartat a) del qual es podrà fer control de com-
pliment en el termini previst: 

Per encàrrec del Departament d’Educació, l’Observatori 
de Salut Mental de Catalunya està elaborant un estudi 
sobre la complexitat dels problemes de conducta que 
presenten els infants i adolescents, entre altres els afec-
tats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat 
i, de manera específica, sobre les necessitats educatives 
de l’alumnat i les variables que incideixen en la seva 
trajectòria, amb la finalitat d’establir les millors estra-
tègies per a la intervenció educativa. En aquest estudi, 
que donarà compliment al punt a) de la Resolució 84/
VIII, es comptarà amb la participació de professionals 
procedents de diferents àmbits educatius i sanitaris, així 
com de pares i mares d’alumnes.

Durant el curs 2008/09, el Departament d’Educació in-
corpora a la seva oferta de formació del professorat un 
nou curs de 60 hores sobre l’alumnat amb alteracions 
greus de conducta. Aquest curs té com a objectiu donar 
als professionals elements d’anàlisi i reflexió per entendre 
i treballar en la diversitat que presenten els i les alumnes 
amb alteracions de conducta en els centres educatius.

Cal dir també que s’ha compartit la informació sobre 
aquestes actuacions amb els representants de la Federa-
ció Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats pel 
Trastorn de Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat 
i la Fundació Adana.
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACI-
ONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DES-
PATX

Encàrrec	del	despatx	del	conseller	de	
Governació	i	Administracions	Públiques	
al	conseller	d’Innovació,	Universitats	i	
Empresa
Tram. 330-00083/08

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 31996 / Coneixement: , 05.09.2008

al President del Parlament

Molt Honorable Senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableix l’article 63.d) de 
la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del Pre-
sident i del Consell Executiu de la Generalitat, em plau 
donar-vos compte que durant l’absència del conseller de 
Governació i Administracions Públiques, des del dia 1 
fins al dia 8 de setembre de 2008, ambdós inclosos, s’en-
carregarà del despatx del seu Departament el conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa.

Cordialment,

José Montilla i Aguilera

Barcelona, 27 d’agost de 2008

N. de la R.: El Decret 173/2008, de 27 d’agost, d’encàr-
rec del despatx del conseller de Governació i Adminis-
tracions Públiques al conseller d’Innovació, Universi-
tats i Empresa des del dia 1 fins al dia 8 de setembre de 
2008, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 5206, d’1 
de setembre de 2008.

projecte del nou hospital que donarà servei als ciutadans 
d’aquests municipis.

Barcelona, 30 de juliol de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Medi	Ambient	i	Habitat-
ge	amb	el	conseller	de	Medi	Ambient	
i	Habitatge	sobre	el	possible	transva-
sament	del	riu	Segre	a	la	regió	metro-
politana	de	Barcelona	i	sobre	el	mate-
rial	hidràulic	dipositat	en	un	solar	de	
l’Agència	Catalana	de	l’Aigua	a	Vilanova	
de	Sau	(Osona)
Tram. 354-00185/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Ramon Espadaler i Par-
cerisas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 31919).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge, sessió del 03.09.2008.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud	de	compareixença	de	Maria	
do	Carmo	Marques-Pinto,	exsecretària	
general	del	Patronat	Catalunya	Món,	da-
vant	la	Comissió	d’Acció	Exterior	i	de	la	
Unió	Europea	perquè	exposi	el	balanç	
de	la	seva	gestió	al	capdavant	del	Pa-
tronat
Tram. 356-00347/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 31049).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior i de la Unió Europea, sessió del 02.09.2008.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs	oposició	lliure	per	a	proveir	
una	plaça	d’arxiver	o	arxivera	del	Par-
lament
Tram. 501-00009/08

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.05.08

secretaria general

resolució de 20 de maig de 2008, de concurs oPosició 
lliure Per Proveir una Plaça d’arxiver o arxivera del 
Parlament de catalunya

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 20 de 
maig de 2008, convoca un concurs oposició lliure per 
proveir una plaça d’arxiver o arxivera del Parlament de 
Catalunya (núm. de convocatòria 03/08), d’acord amb 
el que estableixen els articles 45, 46, 47 i 49 dels Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, l’oferta d’ocupació del Parlament per a l’any 
2006 i la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i 
preus públics de la Generalitat de Catalunya, quant a les 
taxes d’inscripció en les convocatòries per a la selecció 
de personal.

D’acord amb l’article 47 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors, el nombre de places convocades s’ha 
d’ampliar per resolució de la Mesa del Parlament en el 
cas que hi hagi vacants entre la data d’aprovació de la 
convocatòria i la de l’inici de les proves.

bases de la convocatòria

1. Normes generals

1.1 Es convoca el procés selectiu per proveir una plaça 
d’arxiver o arxivera del Parlament de Catalunya, que 
consisteix en un concurs oposició lliure.

1.2 Al funcionari o funcionària que accedeixi a aquesta 
plaça, amb caràcter general, li correspon organitzar la 
documentació parlamentària i administrativa i fer-ne 
el tractament documental, indexar les iniciatives parla-
mentàries, efectuar les recerques documentals, facilitar 
la informació i la documentació de l’activitat parlamen-
tària i col·laborar en la preparació de dossiers, i també 
altres tasques anàlogues que se li encomanin.

1.3 La realització d’aquest procés selectiu s’ajusta al que 
estableixen l’article 103 de la Constitució espanyola i els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya.

1.4 D’acord amb el que disposen l’article 45 dels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Catalu-

Encàrrec	del	despatx	de	la	consellera	
d’Acció	Social	i	Ciutadania	al	conseller	
d’Innovació,	Universitats	i	Empresa
Tram. 330-00084/08

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 32103 / Coneixement: , 05.09.2008

al President del Parlament

Molt Honorable Senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableix l’article 63.d) de 
la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del Pre-
sident i del Consell Executiu de la Generalitat, em plau 
donar-vos compte que durant l’absència de la consellera 
d’Acció Social i Ciutadania els dies 3, 4 i 5 de setembre 
de 2008, s’encarregarà del despatx del seu Departament 
el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa.

Cordialment,

José Montilla i Aguilera

Barcelona, 2 de setembre de 2008

N. de la R.: El Decret 175/2008, de 2 de setembre, 
d’encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Social i 
Ciutadania al conseller d’Innovació, Universitats i Em-
presa els dies 3, 4 i 5 de setembre de 2008, és publicat 
al DOGC 5209, de 4 de setembre de 2008.
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convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC).

3.2 Les sol·licituds s’han de formalitzar en un model 
normalitzat, els exemplars del qual són a disposició 
dels interessats al Servei d’Identificació del Parlament, 
i també poden ser impresos per mitjà de l’adreça d’In-
ternet http: //www.parlament.cat/oposicions.

3.3 Juntament amb aquesta sol·licitud, els aspirants han 
de presentar: 

a) Una fotocòpia confrontada del document oficial 
d’identitat o, en el cas que no tinguin la nacionalitat 
espanyola, d’un document oficial acreditatiu de la per-
sonalitat.

b) El currículum, en què s’han de relacionar els mèrits 
al·legats i al qual s’ha d’adjuntar la documentació que 
els acrediti d’una manera fefaent, d’acord amb el que 
disposa la base 7.1. En el cas dels mèrits al·legats amb 
relació a l’exercici de la funció pública, hi ha de constar 
d’una manera clara i expressa l’òrgan que té la com-
petència per expedir el certificat, o l’òrgan en el qual 
hagi delegat, i també la norma legal que l’habilita, amb 
la indicació, si s’escau, de la publicació oficial en què 
s’hagi publicat; així mateix, hi han de constar el cos o 
l’escala, el grup, el règim jurídic, el vincle, les funcions 
i el període concret de prestació dels serveis fins a la 
data de publicació de la convocatòria. En el cas que els 
aspirants al·leguin publicacions o treballs de recerca, 
n’han d’adjuntar un exemplar.

c) Una fotocòpia confrontada de la documentació acre-
ditativa de tenir el certificat de nivell de suficiència de 
català (C) o un d’equivalent, d’acord amb el que esta-
bleix el Decret 161/2002, per quedar exempts, si escau, 
de fer l’exercici de coneixements de llengua catalana.

d) El resguard del pagament de la taxa d’inscripció que 
estableix la base 4.1, llevat dels aspirants que, en virtut 
de la base 4.4, tinguin dret a restar exempts del paga-
ment, els quals han de presentar, segons que escaigui, o 
bé un certificat en què consti que es troben en situació 
d’atur i no perceben cap prestació econòmica, expe-
dit per una oficina de treball de la Generalitat o per 
l’organisme competent en aquesta matèria en l’àmbit 
territorial de què es tracti, o bé la documentació que 
acrediti de manera suficient que estan jubilats, emesa 
pels òrgans competents en aquesta matèria.

3.4 De conformitat amb l’article 21 de l’Acord sobre les 
condicions de treball del personal del Parlament per als 
anys 2005-2008 (BOPC núm. 209, de 12.12.2005), a fi 
de garantir la igualtat de condicions per a l’accés a la 
funció pública de les persones amb discapacitats físi-
ques, psíquiques o sensorials, el tribunal pot autoritzar 
l’adaptació de les proves per als aspirants que tinguin la 
condició legal de disminuïts. Amb aquesta finalitat, els 
aspirants que necessitin adaptacions per a fer les proves 
o en el lloc de treball han d’adjuntar a la instància el 
certificat vinculant de l’equip multiprofessional de valo-
ració que acrediti que estan en condicions de complir les 
tasques fonamentals del lloc de treball al qual aspiren. 
El certificat ha d’especificar el tipus d’adaptació fun-
cional necessària per al desenvolupament correcte de 
les proves i per al compliment posterior de les tasques 

nya i l’article 4.1 del Decret 161/2002, de l’11 de juny, 
sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès 
en els processos de selecció de personal i de provisió 
de llocs de treball de les administracions públiques de 
Catalunya, durant el procés selectiu els aspirants han 
d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant 
en l’expressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a 
les funcions pròpies dels arxivers del Parlament.

1.5 D’acord amb el que estableix l’article 6 del Decret 
389/1996, del 2 de desembre, pel qual es regula l’accés 
dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea 
a la funció pública de l’Administració de la Generalitat, 
els aspirants admesos al procés selectiu que no tinguin 
la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement 
de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en 
l’escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies dels 
arxivers del Parlament.

1.6 El tribunal qualificador no pot aprovar ni declarar 
que ha superat el procés selectiu un nombre d’aspirants 
que excedeixi el nombre de places convocades.

2. Requisits de participació

2.1 Per ser admesos en el procés selectiu, els aspirants 
han de complir els requisits següents: 

a) Tenir l’edat mínima i no superar l’edat màxima es-
tablerta legalment.

b) Ser ciutadans d’un estat membre de la Unió Euro-
pea.

c) Tenir el títol de llicenciat/ada en història, filosofia i 
lletres, dret, ciències polítiques, filologia, documentació 
o pedagogia, amb experiència en arxius.

d) No estar inhabilitats per sentència ferma per a l’exer-
cici de les funcions públiques ni haver estat separats 
mitjançant un expedient disciplinari del servei de 
qualsevol Administració pública. Els aspirants que no 
tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar, mit-
jançant una declaració jurada o promesa, que no estan 
sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal 
que els impedeixi l’accés a la funció pública en llur 
estat d’origen.

e) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per 
exercir les funcions pròpies de la plaça convocada.

2.2 Tots els requisits generals i específics que indica la 
base 2.1 s’han de complir el darrer dia del termini de 
presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint 
fins a la data de la presa de possessió com a funcionari 
o funcionària de carrera.

3. Sol·licituds de participació

3.1 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convo-
catòria s’han d’adreçar a la Direcció de Govern Inte-
rior i s’han de presentar al Registre del Parlament de 
Catalunya, o bé s’hi han de trametre per qualsevol dels 
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, 
en el termini improrrogable de vint dies naturals comp-
tadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 
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Parlament de Catalunya i en l’adreça d’Internet http: //
www.parlament.cat/oposicions.

5.2 Els aspirants tenen un termini de deu dies hàbils a 
comptar de l’endemà de la publicació de la resolució 
en el BOPC per formular les reclamacions que creguin 
pertinents davant el director de Govern Interior, desti-
nades a esmenar els errors que s’hagin pogut produir, 
o per esmenar els defectes o adjuntar la documentació 
preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió, d’acord amb 
el que disposa l’article 71 de la Llei de l’Estat 30/1992, 
del 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999. En 
el cas que els aspirants no esmenin en aquest termini 
el defecte que els sigui imputable que n’hagi motivat 
l’exclusió, es considera que desisteixen de participar en 
les proves selectives.

5.3 En el cas que no hi hagi cap reclamació o a la vista 
de les reclamacions presentades i de les rectificacions 
que s’hi hagin fet, la Direcció de Govern Interior eleva 
a la Mesa del Parlament, perquè l’aprovi, la proposta 
de la llista definitiva de persones admeses i excloses, 
i de les persones admeses exemptes de fer la prova de 
català, que s’ha de publicar en el BOPC. Aquesta llista 
també s’ha de fer pública al tauler d’anuncis del Parla-
ment de Catalunya i en l’adreça d’Internet http: //www.
parlament.cat/oposicions.

6. Tribunal qualificador

6.1 El tribunal qualificador d’aquest procés selectiu, que 
és nomenat per la Mesa del Parlament, és compost pels 
membres següents: 

a) El president del Parlament o el vicepresident o vice-
presidenta en qui delegui, que actua de president.

b) La secretària general o el director de Govern Interior, 
o el funcionari o funcionària que proposin.

c) Un funcionari o funcionària del Parlament designat, 
per raó de la seva especialització, per la Mesa del Par-
lament entre una terna proposada pel Consell de Per-
sonal.

d) Un professor o professora proposat per l’Escola Su-
perior d’Arxivística i Gestió de Documents de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.

e) Un professional o una professional proposat per l’As-
sociació d’Arxivers de Catalunya.

6.2 S’han de nomenar membres suplents, pel mateix 
procediment seguit per al nomenament dels membres 
titulars, perquè substitueixin els titulars en el cas que 
aquests no puguin actuar.

6.3 El tribunal pot acordar, si ho considera convenient, 
la incorporació d’assessors especialistes, amb veu però 
sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en 
la valoració dels aspirants en les proves o els exercicis 
que estimin pertinents mentre durin les proves. Els as-
sessors s’han de limitar a prestar col·laboració en llurs 
especialitats tècniques.

6.4 El tribunal ha de resoldre tots els dubtes que puguin 
sorgir en l’aplicació d’aquestes normes i prendre decisi-
ons en els casos no previstos. Les seves decisions s’han 
d’adoptar en tots els casos per majoria de vots.

pròpies del lloc de treball. A l’efecte d’aquestes adap-
tacions, cal considerar el que estableix l’article 7 del 
Decret 66/1999, del 9 de març, sobre l’accés a la funció 
pública de les persones amb discapacitat i dels equips 
de valoració multiprofessional. Els aspirants amb dis-
capacitat, si s’escau, s’han de dirigir, per obtenir el dit 
certificat, als centres de l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS) següents: 

Demarcació de Barcelona: c. Tarragona, 141-147, 08014 
Barcelona. Telèfon 935.675.160, fax 935.675.200.

Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Giro-
na. Telèfon 972.486.060, fax 972.486.354.

Demarcació de Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida. Te-
lèfon 973.230.502, fax 973.245.171.

Demarcació de Tarragona: av. Andorra, 7 bis, 43002 
Tarragona. Telèfon 977.241.888, fax 977.223.414.

Demarcació de les Terres de l’Ebre: c. Ruiz d’Alda, 33, 
43870 Amposta. Telèfon 977.706.534, fax 977.706.751.

4. Drets d’examen

4.1 D’acord amb el que estableix la normativa vigent en 
matèria de taxes i preus públics de la Generalitat de Ca-
talunya, per inscriure’s en la convocatòria els aspirants 
han d’abonar la taxa de 51,35 euros.

4.2 El pagament de la taxa s’ha d’efectuar a qualsevol 
oficina de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 
«la Caixa», al compte 2100-3018-57-2200266113. L’as-
pirant ha de fer constar el seu nom com a remitent de 
l’abonament i adjuntar a la sol·licitud el resguard de la 
imposició.

4.3 El pagament a l’entitat bancària en cap cas no subs-
titueix el tràmit de presentació de la sol·licitud davant 
l’Administració dins el termini i de la manera que re-
gula la base 3.

4.4 Estan exempts de fer el pagament de la taxa els as-
pirants que acreditin documentalment, de conformitat 
amb el que estableix la base 3.3.d, que dins el termini 
de presentació de sol·licituds estan en situació d’atur i 
no perceben cap prestació econòmica, o que estan ju-
bilats.

4.5 La manca de pagament, el pagament incomplet de 
la taxa o la manca d’acreditació documental a l’efecte 
de l’exempció de pagament significa l’exclusió de l’as-
pirant.

5. Admissió dels aspirants

5.1 Un cop finit el termini de presentació de sol·licituds, 
la Direcció de Govern Interior ha d’aprovar i fer públi-
ca mitjançant una resolució, en el termini d’un mes, la 
llista provisional de persones admeses i excloses en la 
convocatòria i la llista provisional de persones exemptes 
de fer la prova de coneixements de llengua catalana. 
En la dita resolució, que s’ha de publicar en el BOPC, 
han de constar el nom i els cognoms dels candidats, a 
més del motiu o els motius d’exclusió, si escau. Els as-
pirants també poden consultar llur situació en el procés 
selectiu, pel que fa a les llistes provisionals i definitives 
de persones admeses i excloses, al tauler d’anuncis del 
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g) Altres mèrits i diplomes, cursos d’especialització i 
assistència a congressos relacionats amb la matèria ob-
jecte de la convocatòria, fins a 2 punts.

La valoració de la fase de concurs és prèvia a la de la 
fase d’oposició. El tribunal només pot valorar els mèrits 
que siguin justificats de manera fefaent per qualsevol 
mitjà de prova admès en dret. El tribunal ha de valorar 
la documentació presentada per cada aspirant, sobre la 
qual ha de puntuar atenent els graus d’experiència, el 
nivell de les publicacions o qualsevol altre criteri ob-
jectiu de valoració.

Els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima 
de 5 punts resten eliminats del procés selectiu. La pun-
tuació de la fase de concurs s’ha de fer pública al tauler 
d’anuncis del Parlament abans que es faci la primera 
prova de la fase d’oposició.

En cap cas un mèrit no pot ser objecte de valoració en 
més d’un apartat. Els mèrits s’han d’acreditar documen-
talment dins el termini de presentació de sol·licituds, i 
només es tenen en compte els prestats fins a la data de 
publicació de la convocatòria.

7.2 Fase d’oposició.

La fase d’oposició consta de quatre proves.

a) Primera prova.

Consisteix en dos exercicis, de tres hores cada un, com a 
màxim, d’una durada global de sis hores, amb un inter-
val mínim de dues hores entre un exercici i l’altre.

El primer exercici consisteix a desenvolupar dos temes 
extrets de l’annex A (temes d’arxivística). En el segon 
exercici, l’opositor o opositora ha de desenvolupar dos 
temes extrets per sorteig de l’annex B (temes de dret). 
En aquesta prova el tribunal ha de puntuar fins a un 
màxim de 20 punts. Resten eliminats els opositors que 
en el conjunt de la prova no obtinguin un mínim de 10 
punts.

b) Segona prova.

Consisteix en tres exercicis de caràcter pràctic, amb una 
durada màxima de cinc hores, d’acord amb el següent: 

1) La identificació de vint tipologies documentals dife-
rents, extretes dels fons conservats a l’Arxiu parlamen-
tari, en un temps màxim de trenta minuts.

2) La classificació, l’ordenació, la descripció i la inde-
xació, amb la justificació raonada dels criteris i la me-
todologia emprats i la finalitat del sistema o els sistemes 
escollit/s, de: 

Un expedient de tramitació parlamentària.

Un expedient administratiu.

3) La indexació de tres documents que formen part de 
l’activitat parlamentària a partir de la utilització del te-
saurus del Parlament (3a edició d’Eurovoc amb el de-
senvolupament de descriptors propis). Per a fer aques-
tes proves els aspirants poden utilitzar les normes, els 
diccionaris, el tesaurus, les col·leccions del BOPC i del 
DSPC i altres publicacions del Parlament que el tribunal 
posa a llur disposició o les que considerin oportunes, 
després que el tribunal les hagi examinat i aprovat. El 

6.5 Els membres del tribunal s’han d’abstenir, i cal que 
ho notifiquin a l’òrgan convocant, si es troben en alguna 
de les circumstàncies especificades per l’article 28.2 de 
la Llei de l’Estat 30/1992, o quan hagin impartit cur-
sos o treballs per a la preparació d’aspirants a proves 
selectives els dos anys anteriors a la publicació de la 
convocatòria. Igualment, els aspirants poden recusar 
els membres del tribunal si hi concorren les dites cir-
cumstàncies.

6.6 L’autoritat convocant pot requerir, per si mateixa o a 
proposta del president o presidenta del tribunal qualifi-
cador, als efectes pertinents, l’acreditació dels aspectes 
necessaris si creu que hi ha inexactituds o falsedats en 
què han pogut incórrer els aspirants, els quals poden 
ésser exclosos motivadament de la convocatòria en 
qualsevol moment si no compleixen els requisits. Així 
mateix, en qualsevol moment el tribunal pot requerir 
als aspirants que acreditin llur personalitat mitjançant 
la presentació d’un document oficial identificador.

6.7 El tribunal ha d’adoptar les mesures necessàries 
perquè els aspirants amb discapacitat tinguin igualtat 
d’oportunitats per a fer les proves amb la resta d’aspi-
rants. El tribunal qualificador ha de decidir sobre les 
peticions d’adaptacions que s’efectuïn i ha de tenir en 
consideració que no comportin una despesa excessiva. 
Amb aquesta finalitat, és aplicable el que disposa el 
Decret 66/1999, del 9 de març, sobre l’accés a la funció 
pública de les persones amb discapacitat i dels equips 
de valoració multiprofessional.

7. Procediment de selecció i qualificacions

El procediment de selecció dels aspirants és el de con-
curs oposició, que s’ha de desenvolupar segons les fases 
següents: 

7.1 Fase de concurs.

Els aspirants han d’incloure, juntament amb la sol-
licitud, el currículum amb una relació documentada 
dels mèrits, que han de ser valorats pel tribunal d’acord 
amb el barem següent: 

a) Experiència professional en el compliment de fun-
cions pròpies de la plaça objecte de la convocatòria en 
institucions parlamentàries, fins a 6 punts.

b) Experiència en el compliment de funcions pròpies de 
la plaça objecte de la convocatòria en òrgans de l’Admi-
nistració i en l’empresa privada, fins a 3 punts.

c) Màster en arxivística impartit per qualsevol de les 
universitats catalanes o el graduat superior en arxivísti-
ca i gestió de documents impartit per l’Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, fins a 3 punts.

d) Publicacions, ponències o treballs de recerca rela-
cionats amb la matèria objecte de la convocatòria, fins 
a 2 punts.

e) Oposicions guanyades en organismes públics com a 
tècnics d’arxiu, fins a 1,5 punts.

f) Títols i diplomes d’idiomes llevat del català i el cas-
tellà, fins a 1 punt.
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amb una antelació mínima de deu dies. Sense subjecció 
a aquest termini, també s’han de fer públics en l’adreça 
electrònica d’Internet http: //www.parlament.cat/opo-
sicions.

8.3 El tribunal ha de determinar la data, l’hora i el lloc 
per fer la segona prova i les següents, que s’han de fer 
públics al tauler d’anuncis del Parlament. El tribunal, 
en publicar els resultats de cada prova, ha de convocar 
els aspirants al lloc i a l’hora per a fer la prova següent, 
almenys amb dos dies d’anticipació. Amb aquesta pu-
blicació es considera feta la notificació pertinent als in-
teressats i s’inicien els terminis a l’efecte de possibles 
recursos. Sense subjecció a aquest termini, els resultats 
també s’han de fer públics en l’adreça electrònica d’In-
ternet http: //www.parlament.cat/oposicions.

8.4 Els aspirants que no compareguin a les proves 
i als exercicis el dia i l’hora assenyalats, llevat dels 
casos de força major lliurement valorats pel tribunal, 
han d’ésser exclosos de l’oposició i, consegüentment, 
del procés selectiu, i perden tots els drets en aquesta 
convocatòria.

9. Publicació dels resultats

9.1 Les qualificacions de les proves i de la fase de con-
curs s’han de fer públiques, als efectes del que estableix 
l’article 59.5.b de la Llei de l’Estat 30/1992, modificat 
per la Llei 4/1999, al tauler d’anuncis del Parlament de 
Catalunya. Amb aquesta publicació es considera feta la 
notificació pertinent als interessats i s’inicien els termi-
nis a l’efecte de possibles recursos.

9.2 La valoració dels mèrits obtinguda pels aspirants 
en la fase de concurs s’ha de fer pública abans de l’inici 
de la fase d’oposició. Els aspirants tenen un termini de 
deu dies a comptar de l’endemà de la publicació de la 
dita valoració de mèrits per a presentar les al·legacions 
que considerin necessàries.

9.3 El tribunal, un cop estimades o desestimades les 
al·legacions presentades, ha de fer pública la valoració 
definitiva dels mèrits acreditats pels aspirants en la fase 
de concurs.

9.4 La publicació de la puntuació total de la fase 
d’oposició obtinguda pels aspirants que han superat 
cadascuna de les proves i la puntuació global obtin-
guda pels aspirants en el concurs oposició, que s’ha 
de determinar sumant les qualificacions de les dues 
fases, s’ha de fer pública juntament amb els resultats 
de la quarta prova, o de la cinquena prova en el cas 
que aquesta s’hagi de fer.

9.5 En el cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’ha 
d’establir a favor de l’aspirant que hagi obtingut la pun-
tuació més alta en la fase d’oposició. Si persisteix l’em-
pat, s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que hagi obtin-
gut la puntuació més alta en la segona prova. Si encara 
persisteix, s’ha de decidir a favor de l’aspirant que hagi 
obtingut la millor puntuació en la primera prova.

9.6 La puntuació global que obtenen els aspirants en el 
concurs oposició determina les persones que, d’acord 
amb el nombre de places convocades, són proposades 
pel tribunal a l’òrgan convocant perquè siguin nomena-
des funcionàries, les quals s’han de donar per notifica-

tribunal puntua aquesta prova fins a un màxim de 20 
punts, i resten eliminats els opositors que no obtinguin 
un mínim de 10 punts.

c) Tercera prova.

Els aspirants que no acreditin documentalment, dins el 
termini de presentació de sol·licituds, que tenen, com a 
mínim, el nivell de suficiència de català (certificat C) de 
la Secretaria de Política Lingüística, o un d’equivalent, 
han de fer una prova per a demostrar els coneixements 
de llengua catalana, la qual consta de dues parts: 

Primera. La primera part avalua el domini de l’expressió 
escrita, per mitjà de la redacció d’un text de dues-centes 
paraules com a màxim, i els coneixements pràctics de 
llengua, per mitjà de cinc blocs de preguntes sobre as-
pectes lingüístics relacionats amb les funcions de la 
plaça objecte d’aquesta convocatòria.

Segona. La segona part avalua l’expressió oral, per mitjà 
de la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre 
temes generals d’actualitat.

El temps màxim per fer aquesta prova és d’una hora per 
a la primera part i de quinze minuts per a la segona.

La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a. 
Els opositors que siguin declarats no aptes resten elimi-
nats. El tribunal qualificador ha de fer pública la llista 
dels opositors que són exempts de fer aquesta prova al 
mateix temps i en el mateix lloc que la llista definitiva 
de persones admeses i excloses a què fa referència la 
base 5.

d) Quarta prova.

Consta de dos exercicis: el primer consisteix en la tra-
ducció escrita al català d’un text escrit en la llengua 
escollida per l’opositor o opositora entre l’anglès, l’ale-
many, el francès i l’italià, i, el segon, en un resum redac-
tat en llengua castellana d’un text escrit en la mateixa 
llengua escollida per l’opositor o opositora en l’exercici 
anterior. Per a fer aquest exercici, els opositors dispo-
sen d’una hora i poden utilitzar diccionari. El tribunal 
valora aquesta prova amb un apte/a o un no apte/a. Els 
opositors que no obtinguin un apte/a resten eliminats.

7.3 Totes les proves, un cop els opositors les hagin aca-
bades, s’han d’introduir, si escau, en un sobre. Els sobres 
són guardats pel secretari o la secretària del tribunal. 
Quan escaigui, d’acord amb el que decideixi el tribunal, 
l’opositor o opositora haurà de llegir davant el tribunal 
els folis que hagi redactat. El tribunal pot formular ob-
jeccions o demanar a l’opositor o opositora que ampliï 
els criteris exposats en els seus exercicis escrits. Perden 
els seus drets els opositors que no llegeixin el text.

La qualificació de la fase d’oposició s’ha de determi-
nar sumant les puntuacions obtingudes en les proves 
obligatòries.

8. Desenvolupament de les proves

8.1 Les proves s’iniciaran a partir del mes de setembre 
de 2008.

8.2 El tribunal ha de determinar la data, l’hora i el lloc 
de realització de la primera prova, que s’han de fer pú-
blics en el BOPC i al tauler d’anuncis del Parlament 
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11. Nomenament

11.1 Un cop comprovada la conformitat de tots els do-
cuments presentats, la Direcció de Govern Interior ha 
d’elevar la proposta del tribunal referent a la persona 
aprovada en el procés selectiu a la Mesa del Parlament, 
perquè n’acordi el nomenament, el qual ha de ser publi-
cat en el BOPC i en el DOGC.

11.2 La persona nomenada funcionària té, d’acord amb 
l’article 50 dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, un període de trenta dies hàbils, 
a comptar de l’endemà de la publicació del nomenament 
en el BOPC, per a prendre possessió del càrrec.

11.3 Els defectes en la documentació que n’impedeixin 
el nomenament, la manca de compliment dels requisits 
exigits i també la manca de jurament o promesa o de 
la presa de possessió, llevat dels casos de força major, 
que han d’ésser degudament comprovats i valorats per 
l’Administració, comporten la pèrdua de tots els drets. 
En aquest cas, la Mesa ha nomenar funcionària la per-
sona que hagi superat el procés selectiu que segueixi en 
puntuació en la qualificació del tribunal.

12. Règim d’impugnacions

12.1 Contra aquest acord i contra les resolucions de-
finitives de l’òrgan convocant, les persones interessa-
des poden interposar un recurs potestatiu de reposició 
davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà d’haver estat publicats o notifi-
cats, o directament un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicats o 
notificats, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

12.2 Contra els actes de tràmit del tribunal que deci-
deixin directament o indirectament sobre el fons de 
l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar 
el procés selectiu o produeixin indefensió o perjudici 
irreparable a drets o interessos legítims, els interessats 
poden interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del 
Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà d’haver estat publicats en el tauler d’anuncis, tal com 
estableix la base 8.3.

12.3 Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos 
en la base anterior, els aspirants, al llarg del procés se-
lectiu, poden formular totes les al·legacions que estimin 
pertinents per a llur consideració en el moment de fer-se 
pública la puntuació final del procés selectiu.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2008

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

annex a

Temari arxivística

1. Evolució històrica dels arxius i l’arxivística

2. Els arxius i l’arxivística: conceptes, funcions i fina-
litats.

des amb la publicitat de la dita proposta del tribunal al 
tauler d’anuncis del Parlament. Sens perjudici d’això, 
aquesta proposta també s’ha de fer pública en l’adreça 
d’Internet http: //www.parlament.cat/oposicions.

9.7 En cap cas el tribunal no pot declarar que ha superat 
el procés selectiu un nombre d’aspirants que excedeixi 
el nombre de places convocades, i és nul·la de ple dret 
qualsevol proposta que contravingui a aquesta base.

9.8 El candidats aprovats que no hagin estat proposats 
per ser nomenats funcionaris, d’acord amb el nombre 
de vacants, i que en el conjunt de l’oposició hagin obtin-
gut una puntuació inferior, com a màxim, en dos punts 
respecte a la puntuació de la persona proposada per ser 
nomenada funcionària de carrera, s’incorporen a una 
llista d’espera per proveir temporalment les vacants que 
es puguin produir. La selecció dels candidats per a la 
provisió temporal de les vacants, si es produeixen, s’ha 
de fer d’acord amb l’ordre de puntuació que hagin ob-
tingut. Aquesta llista té una vigència d’un any a comptar 
de la data de nomenament de funcionari o funcionària 
d’aquesta convocatòria feta pel tribunal.

10. Proposta de nomenament

10.1 La persona aspirant proposada ha de presentar a la 
Direcció de Govern Interior, en el termini de vint dies 
naturals des de la data de publicació de la proposta de 
nomenament al tauler d’anuncis del Parlament de Ca-
talunya com a funcionari o funcionària de carrera, la 
documentació següent: 

a) Una còpia confrontada de la titulació requerida per 
la base 2.1.c.

b) Un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateix 
cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti 
el compliment de les tasques pròpies de la plaça a co-
brir, expedit dins els tres mesos anteriors a la data de 
presentació.

c) Una declaració de no estar inhabilitada per a l’exerci-
ci de les funcions públiques ni estar separats, mitjançant 
un expedient disciplinari, del servei de qualsevol Admi-
nistració pública. Si no té la nacionalitat espanyola ha 
d’acreditar, mitjançant la declaració jurada o promesa, 
que no està sotmesa a cap sanció disciplinària o con-
demna penal que li impedeixi l’accés a la funció pública 
en el seu estat d’origen.

d) Una declaració de no estar inclosa en cap dels supò-
sits d’incompatibilitat establerts per la legislació vigent, 
o una declaració que sol·licitarà l’autorització de com-
patibilitat, o que exercirà l’opció que estableix l’article 
10 de la Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompa-
tibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.

10.2 La persona aspirant proposada que no presenti la 
documentació requerida, llevat dels casos de força ma-
jor, que han d’ésser degudament comprovats per l’auto-
ritat convocant, o que no compleixi les condicions i els 
requisits exigits, no pot ésser nomenada funcionària i 
n’han de quedar anul·lades les actuacions, sens perjudici 
de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer en cas 
de falsedat.
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24. El patrimoni documental. La regulació jurídica 
del patrimoni documental a Catalunya i a l’Estat es-
panyol.

25. Polítiques de difusió dels arxius. Màrqueting i co-
municació.

26. Les administracions públiques i la gestió de la qua-
litat en els processos. Les normes ISO 9000 i el paper 
que atorguen als arxius.

27. Les monografies i les publicacions periòdiques més 
rellevants de la disciplina arxivística.

28. La normativa arxivística a Catalunya.

29. La normativa arxivística a l’Estat estat espanyol i a 
la Unió Europea.

30. Els organismes nacionals, estatals i internacionals 
relacionats amb els arxius.

annex b

Temari de dret

1. La Constitució espanyola del 1978: estructura i con-
tingut bàsic; els drets fonamentals i les llibertats pú-
bliques.

2. L’ordenament jurídic comunitari, estatal i autonòmic. 
La llei: concepte i classes; lleis orgàniques i lleis ordi-
nàries; les disposicions del Govern amb força de llei. 
El reglament administratiu. La normativa comunitària: 
tractats, reglaments i directives.

3. Les Corts Generals: estructura i funcions. El Congrés 
i el Senat.

4. El sistema electoral espanyol. L’administració elec-
toral. El procediment electoral i les seves garanties. Els 
partits polítics com a instrument de participació. El refe-
rèndum, la iniciativa legislativa popular i altres formes 
de democràcia directa i de democràcia participativa.

5. La Corona en el sistema constitucional espanyol. El 
Govern de l’Estat: composició i funcions. L’Adminis-
tració de l’Estat.

6. El poder judicial: principis i funcions. El poder judi-
cial a Espanya: estructura. El Consell General del Poder 
Judicial. El Ministeri Fiscal. El poder judicial a Cata-
lunya: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; 
el fiscal o la fiscal superior; el Consell de Justícia de 
Catalunya. Providències, interlocutòries i sentències.

7. El Tribunal Constitucional: naturalesa, organització 
i funcions; els procediments davant el Tribunal Consti-
tucional. Altres òrgans de rellevància constitucional: el 
Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes i el Consell 
d’Estat.

8. L’organització territorial de l’Estat. Els estatuts d’au-
tonomia. El sistema de distribució de competències en-
tre l’Estat i les comunitats autònomes. El control sobre 
l’activitat de les comunitats autònomes.

9. L’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006: procés 
d’elaboració i aprovació. Estructura, contingut i regula-
ció de les competències. El procediment de reforma.

3. El sistema arxivístic de Catalunya. Organització i 
centres arxivístics que l’integren.

4. El sistema arxivístic de l’Estat espanyol. Organització 
i centres arxivístics que l’integren.

5. L’Arxiu del Parlament de Catalunya. Organització i 
funcions.

6. El sistema de gestió documental del Parlament de 
Catalunya. Concepte, funcions i finalitats.

7. Els expedients parlamentaris: les seves tipologies; les 
funcions i les activitats que els originen.

8. Les transferències de documentació a l’Arxiu i l’in-
grés de fons documentals extraordinaris.

9. La classificació i l’ordenació dels fons parlamentaris 
i administratius: conceptes i característiques.

10. La descripció documental. Tipologies i caracterís-
tiques dels diferents instruments de descripció. Unitat 
documental i unitat arxivística.

11. Les normes internacionals de descripció arxivísti-
ca: la ISAD (G), la ISAAR (CPF), NODAC i altres 
normes.

12. Els tesaurus: tipus, construcció i manteniment. El 
tesaurus Eurovoc.

13. L’arxivament de la documentació: els processos del 
tractament documental que reben els expedients i do-
cuments. La gestió dels dipòsits de l’Arxiu.

14. La valoració documental. Els criteris generals d’ava-
luació documental. Els calendaris de conservació.

15. Les bases de dades de gestió documental de l’acti-
vitat parlamentària de l’Estat espanyol, en especial de 
l’activitat parlamentària de Catalunya.

16. L’accés a la documentació. Els aspectes jurídics i els 
materials de l’accés a la documentació.

17. La prevenció, conservació i restauració dels fons 
documentals: els aspectes infraestructurals i els meca-
nismes tècnics per a garantir la perdurabilitat i la qua-
litat física del fons.

18. Els suports documentals no tradicionals a l’Arxiu: 
fotogràfics, microfotogràfics, bandes sonores, audiovi-
suals i suports informàtics.

19. L’arxiu fotogràfic. El contingut, el tractament, la 
conservació i la utilització dels documents fotogràfics 
de l’Arxiu.

20. Els fons orals. El contingut, el tractament, la con-
servació i la utilització dels documents sonors i audio-
visuals de l’Arxiu.

21. Les microformes: característiques i finalitats. Les 
operacions arxivístiques i tècniques que en comporta 
l’ús i l’aplicació.

22. El servei als usuaris: planificació i control del siste-
ma d’accés, consulta i préstec documentals.

23. La difusió de la documentació de l’Arxiu. Vessant 
informatiu, investigador, cultural i pedagògic.
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Els funcionaris del Parlament: situacions administra-
tives; drets i deures; règim disciplinari; responsabi-
litat.

21. El president de la Generalitat: funcions i forma de 
cessament. El Govern: organització i funcions.

22. El Consell de Garanties Estatutàries. El Síndic de 
Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya.

23. L’organització administrativa de la Generalitat. Els 
òrgans superiors, centrals, territorials i consultius de 
l’Administració de la Generalitat. Els departaments i 
els organismes autònoms. El sector públic empresarial. 
Els consorcis i les fundacions.

24. L’Administració local: els ens que la integren. Les 
relacions entre les entitats locals i les administracions 
territorials superiors. L’organització territorial de Ca-
talunya: el govern local; tipologia i competències dels 
ens locals.

25. El procediment administratiu: concepte, principis 
generals i fases. La notificació i la publicació dels actes 
administratius. Els recursos administratius: principis 
generals i classes de recursos. El recurs contenciós ad-
ministratiu.

26. La contractació administrativa: concepte i fonts; 
principis bàsics; classificació dels contractes i règim 
jurídic. Els expedients de gestió econòmica.

27. La Unió Europea: configuració; els tractats ori-
ginaris i de modificació. Les llibertats bàsiques co-
munitàries. Les institucions comunitàries: el Consell 
Europeu, el Consell de Ministres, la Comissió, el Par-
lament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Tribunal 
de Comptes.

10. El Parlament de Catalunya: composició i elecció. El 
Reglament del Parlament de Catalunya. L’estatut dels 
diputats.

11. Els òrgans parlamentaris: El president, la Mesa, les 
comissions, les ponències, el Ple, la Junta de Portaveus, 
la Diputació Permanent, els grups parlamentaris.

12. Funcionament del Parlament: les sessions; els de-
bats; les votacions; la publicitat del treball parlamentari. 
Les publicacions oficials.

13. El procediment legislatiu: iniciativa, tramitació i 
aprovació de les lleis. Les esmenes.

14. Els procediments legislatius especials: lleis de de-
senvolupament bàsic de l’Estatut; lleis dels pressupostos 
de la Generalitat; competència legislativa plena en co-
missió; lectura única; procediment d’urgència.

15. La investidura del president de la Generalitat; la 
moció de censura; la qüestió de confiança.

16. Els debats generals; les compareixences; les sessions 
informatives. Les interpel·lacions i les preguntes. Les 
propostes de resolució i les mocions.

17. El control i la validació dels decrets llei. El control 
de la legislació delegada.

18. Les eleccions i designacions que correspon fer al 
Parlament. Les relacions del Parlament amb les insti-
tucions estatutàries i amb altres institucions.

19. L’Administració parlamentària: l’estructura, l’orga-
nització i les funcions que desenvolupen les diferents 
unitats orgàniques. La Direcció d’Estudis Parlamenta-
ris.

20. La funció pública parlamentària: els Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya. 


