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nistració electrònica, ha d’afavorir les transformacions 
requerides facilitant l’establiment i la consolidació de 
diversos canals de relació tant entre les administracions 
públiques com amb els ciutadans.

Aquesta llei vol contribuir precisament a avançar en 
aquest procés de transformació de les administracions 
públiques catalanes en regular el paper dels mitjans 
electrònics per facilitar la consolidació d’unes admi-
nistracions públiques que, sobre la base de l’ús dels mit-
jans electrònics, millorin l’eficiència interna i facilitin 
les relacions interadministratives i les relacions amb els 
ciutadans.

Així, doncs, la incorporació dels mitjans electrònics a 
les administracions públiques té un caràcter polièdric. 
El desenvolupament dels mitjans electrònics no com-
porta només un canvi tecnològic, sinó que, alhora, es 
tracta d’un canvi cultural, organitzatiu i, també, jurí-
dic. Precisament, a aquest darrer aspecte vol contribuir 
aquesta llei, sense oblidar l’impacte que té en la resta 
d’àmbits.

Tot i els avenços importants que es poden derivar de 
l’ús dels mitjans electrònics per les administracions 
públiques, cal ésser conscients dels riscos que es po-
den generar tant per als ciutadans com per a les ad-
ministracions públiques mateixes. Des d’un punt de 
vista general, probablement el risc principal que es pot 
generar de l’ús intensiu dels mitjans electrònics en les 
administracions públiques és l’agreujament de les de-
sigualtats socials pel que fa a la tecnologia, la fractura 
digital. Per a afrontar aquest risc, les administracions 
públiques, paral·lelament a l’extensió de l’ús dels mitjans 
electrònics, han d’adoptar polítiques que en permetin 
l’extensió a tot el territori i n’han de facilitar l’ús de tots 
els col·lectius i, especialment, de les persones amb dis-
capacitat i les persones amb dificultats especials. Però 
no es poden oblidar els riscos que es poden generar 
per l’ús dels mitjans electrònics en les relacions entre 
els ciutadans i les administracions públiques respecte a 
la seguretat de les transaccions o les dades de caràcter 
personal.

L’evolució experimentada a Catalunya en el desenvolu-
pament de l’Administració electrònica ha permès anar 
configurant un model català d’administració electròni-
ca, tret diferenciador de Catalunya tant en l’àmbit esta-
tal com en l’internacional.

L’Administració electrònica persegueix millorar la 
transparència, l’eficàcia i la qualitat del sector públic a 
Catalunya per mitjà de l’ús dels mitjans electrònics en 
les relacions entre les entitats del sector públic, els ciu-
tadans, les empreses i les organitzacions. La corespon-
sabilitat entre les administracions públiques catalanes i 
tots els actors implicats en l’ús dels mitjans electrònics 
és indispensable a l’hora de definir les estratègies per a 
l’avenç de l’ús dels mitjans electrònics en les adminis-
tracions públiques catalanes entre els actors implicats. 
Aquesta coresponsabilitat exigeix la cooperació entre 
les administracions públiques catalanes amb l’objectiu 
de trobar solucions comunes als problemes i als reptes 
que comporta l’extensió de l’ús dels mitjans electrònics 
tant en les relacions entre les administracions públiques 
i les relacions amb els ciutadans com en la gestió interna 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei	de	l’ús	dels	mitjans	electrònics	al	
sector	públic	de	Catalunya
Tram. 200-00076/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 85, 29.07.2010, DSPC-P 132

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 29 de 
juliol de 2010, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
d’Afers Institucionals referent al Projecte de llei d’ús de 
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (tram. 
200-00076/08) i les esmenes reservades pels grups par-
lamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de l’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya

Preàmbul

Els mitjans electrònics estan arribant a tots els àmbits 
de la societat i en transformen en bona mesura l’econo-
mia, la política, les relacions socials i la cultura. També 
les administracions públiques estan gaudint de les opor-
tunitats que els mitjans electrònics generen. Així, faci-
liten la creació de diversos canals de relació, tant entre 
les administracions públiques com amb els ciutadans, 
que permeten incrementar l’intercanvi d’informació i la 
participació. Alhora, són un dels motors dels processos 
de modernització i de reforma de les administracions 
públiques, ja que milloren l’eficàcia i l’eficiència admi-
nistratives; la transparència, la proximitat i l’obertura 
de les administracions públiques als ciutadans, i també 
llur rendició de comptes.

Les societats pluralistes, complexes i interdependents 
demanen unes administracions públiques orientades a 
les necessitats dels ciutadans i del sector productiu, que 
treballin en xarxa, eficaçment i eficientment, i que, ga-
rantint l’accessibilitat, la transparència i la seguretat, es 
basin en la col·laboració entre administració i ciutadans 
i facilitin múltiples relacions entre els diversos actors. 
L’ús intensiu dels mitjans electrònics per les administra-
cions públiques, que generalment es coneix com a admi·
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El títol II defineix l’Administració electrònica i les tas-
ques que duen a terme les diverses administracions pú-
bliques per a avançar en aquesta Administració. Així 
mateix, determina els mecanismes de cooperació i de 
col·laboració interadministratives en aquesta matèria. 
Aquest mateix títol també fa referència al Consell As-
sessor per a l’Administració Electrònica de Catalunya 
com a òrgan d’assessorament a les entitats que con-
formen el sector públic de Catalunya en la definició 
i l’execució de les estratègies sobre l’ús dels mitjans 
electrònics per les entitats del sector públic.

El títol III concreta la informació del sector públic i la 
participació dels ciutadans i les empreses per mitjans 
electrònics.

El capítol I fa referència a la difusió de la informació del 
sector públic per mitjans electrònics i consagra el dret a 
una informació del sector públic de qualitat.

El capítol II regula l’ús dels mitjans electrònics en la 
comunicació entre els ciutadans i les empreses amb les 
entitats del sector públic i estableix l’ús de la signatura 
electrònica. En aquest capítol, es fa igualment referència 
a la incorporació dels mitjans electrònics en l’actuació 
del sector públic i, concretament, s’estableix que aques-
ta incorporació dels mitjans electrònics en l’actuació 
pública ha d’ésser el resultat d’un procés documental 
de redisseny funcional, racionalització i simplificació 
normativa i administrativa. En particular, es recullen 
diversos instruments per a facilitar al ciutadà o ciu-
tadana més orientació de l’actuació administrativa i 
per a incrementar la coordinació, tant en el si de cada 
administració pública com entre les diverses adminis-
tracions públiques, en la tramitació dels procediments 
administratius.

Així mateix, el capítol III recull l’impuls de la incorpo-
ració dels mitjans electrònics del sector públic de Cata-
lunya en les relacions amb les empreses i els ciutadans.

El títol IV estableix diversos instruments per a facilitar 
les relacions entre les entitats del sector públic de Ca-
talunya per mitjans electrònics. En primer lloc, regula 
el Marc d’interoperabilitat del sector públic de Catalu-
nya com a instrument de què es dota el sector públic 
per a garantir els nivells necessaris d’interacció entre 
les diverses entitats. En segon lloc, crea el Catàleg de 
dades i documents interoperables a Catalunya com a 
instrument per a fer efectiu el dret dels ciutadans a no 
aportar les dades i els documents que són en poder de 
les administracions públiques. En tercer lloc, estableix 
que l’Administració de la Generalitat ha de promoure 
la creació i el manteniment d’una xarxa de comuni-
cacions electròniques de les administracions públiques 
catalanes per a garantir la comunicació entre totes les 
entitats i els organismes que en formen part. En quart 
lloc, determina que les entitats del sector públic s’han de 
comunicar per mitjans electrònics, per la qual cosa cal 
adoptar els mecanismes necessaris per a permetre que 
les transaccions interadministratives es facin garantint-
ne la seguretat.

Finalment, el títol V regula la promoció de l’Adminis-
tració electrònica entre el sector públic de Catalunya.

de les administracions públiques. La col·laboració inter-
administrativa es tradueix en la interoperabilitat entre 
les aplicacions i els sistemes d’informació que desenvo-
lupen i usen les diverses administracions públiques i la 
reusabilitat de les aplicacions creades per les diverses 
administracions públiques catalanes.

El model català d’administració electrònica parteix 
d’una visió integrada de país per a aconseguir una 
solució millor per al conjunt de les administracions 
públiques catalanes i, alhora, és una oportunitat per a 
transformar-les.

La Llei de l’Estat 11/2007, del 22 de juny, d’accés elec-
trònic dels ciutadans als serveis públics, ha comportat 
un avenç pel que fa a la regulació de l’Administració 
electrònica a l’Estat espanyol perquè reconeix el dret 
dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions 
públiques per mitjans electrònics i, correlativament, 
l’obligació de les administracions públiques de dotar-
se de mitjans i sistemes electrònics perquè aquest dret 
es pugui exercir.

En el marc d’aquesta legislació, i tenint en compte el que 
estableix l’article 111 de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya en atribuir a la Generalitat la potestat legislativa, 
en el marc de les bases que fixi l’Estat, el Parlament 
desplega i concreta, per mitjà d’aquesta llei, aquestes 
disposicions bàsiques amb l’objectiu d’avançar en el 
reconeixement de l’ús dels mitjans electrònics, que ha 
de comportar un nou apropament dels ciutadans a les 
administracions públiques, a la configuració d’unes ad-
ministracions públiques properes als ciutadans. També 
ha de contribuir a aquest procés l’aprovació, per la Ge-
neralitat, d’una norma sobre l’ús dels mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya.

El desenvolupament de l’Administració electrònica no 
el pot emprendre d’una manera aïllada cadascuna de 
les administracions públiques catalanes. La distribu-
ció de competències entre les diverses administracions 
públiques catalanes, la complexitat tècnica inherent a 
l’Administració electrònica, els constants i ràpids canvis 
tecnològics, els recursos disponibles i els recursos ne-
cessaris per a avançar en el desenvolupament de l’Admi-
nistració electrònica o la major proximitat als ciutadans, 
són alguns motius que ens permeten apuntar la neces-
sitat d’avançar conjuntament vers una administració 
pública en xarxa. A més, aquesta és una proposta que 
s’avé amb la trajectòria històrica de les administracions 
públiques catalanes en la matèria i que, precisament, ha 
de permetre de desenvolupar i de consolidar el model 
català d’administració electrònica.

Aquesta llei es dicta a l’empara dels articles 150, 159.2 
i 159.5 de l’Estatut d’autonomia, sens perjudici del que 
disposa l’article 159.6, d’acord amb el qual «les com-
petències de la Generalitat especificades en els apartats 
1, 3, 4 i 5 s’han d’exercir respectant el principi d’auto-
nomia local».

Aquesta llei s’estructura en cinc títols.

El títol I defineix l’objecte de la Llei, l’àmbit d’aplicació, 
la finalitat i els principis que han d’informar el desen-
volupament de l’Administració electrònica.
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3. Aquesta llei també és aplicable a les relacions que 
s’estableixen entre les institucions de la Generalitat 
quan usen mitjans electrònics.

4. Aquesta llei s’aplica als ciutadans, a les empreses 
i als ens sense personalitat jurídica que es relacionen 
amb el sector públic de Catalunya quan usen mitjans 
electrònics, en les actuacions que no estan sotmeses al 
dret privat.

Article 3. Finalitats

Les finalitats d’aquesta llei, per tal de millorar la trans-
parència, l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat en les rela-
cions entre el sector públic i els ciutadans, són:

a) Garantir que l’ús dels mitjans electrònics promogui 
una administració pública oberta, transparent, accessi-
ble, eficaç i eficient.

b) Promoure que les activitats derivades de l’exercici de 
les competències dels ens, els organismes i les entitats 
que conformen el sector públic, llurs relacions i les re-
lacions amb els ciutadans siguin més àgils, més eficaces 
i més eficients, mitjançant l’ús dels mitjans electrònics.

c) Consolidar els instruments de col·laboració i de 
coordinació entre les administracions catalanes en el 
desenvolupament de polítiques i de serveis per a la in-
troducció i l’ús dels mitjans electrònics.

Article 4. Principis

La incorporació dels mitjans electrònics en les actuaci-
ons del sector públic de Catalunya ha d’ésser informada 
pels principis següents:

Primer. Proximitat. Les entitats del sector públic han de 
facilitar que l’ús dels mitjans electrònics, pels ciutadans, 
les faci més properes i adaptades a llurs necessitats, 
reduint costos i càrregues.

Segon. Transparència i participació. Les entitats del 
sector públic han de garantir l’accés a l’estat de les tra-
mitacions administratives i a la informació que consta a 
llurs arxius, d’acord amb el que estableix l’ordenament 
jurídic, i també la rendició de comptes i l’establiment 
de mecanismes de participació activa en les decisions 
públiques.

Tercer. Accessibilitat. Les entitats del sector públic han 
de garantir que l’ús dels mitjans electrònics no ocasioni 
discriminacions per raó del mitjà emprat o per raó de les 
discapacitats o les dificultats especials dels destinataris 
d’aquestes.

Quart. Qualitat. Les entitats del sector públic han 
d’adoptar les mesures necessàries perquè la difusió de 
la informació pública i la tramitació dels procediments 
administratius per mitjans electrònics satisfacin les ne-
cessitats de llurs destinataris i facilitin l’assoliment de 
les finalitats de l’article 3.

Cinquè. Simplificació, eficàcia, eficiència i economia. 
Les entitats del sector públic han d’adoptar les mesures 
necessàries per a redissenyar els serveis, els tràmits i els 
procediments administratius; reduir les càrregues, els 
costos, els terminis i el temps dels procediments admi-

La part final d’aquesta llei consta d’onze disposicions 
addicionals, dues disposicions transitòries, una dispo-
sició derogatòria i dues disposicions finals. Pel que fa 
a aquestes disposicions, cal destacar que aquesta llei 
disposa diverses mesures que, transitòriament, vetllen 
perquè les administracions públiques catalanes es pu-
guin adaptar a les diverses obligacions que es deriven 
actualment de l’ordenament jurídic i, en particular, pu-
guin garantir que els ciutadans exerceixin llur dret a 
accedir, per mitjans electrònics, a les administracions 
públiques.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és regular:

a) L’ús dels mitjans electrònics en les actuacions del 
sector públic de Catalunya.

b) L’ús dels mitjans electrònics en les relacions entre 
les entitats del sector públic i els ciutadans a Catalunya.

c) La definició dels instruments per a desenvolupar i 
fomentar la relació entre les entitats i els organismes que 
conformen el sector públic de Catalunya, i entre aquests 
i els ciutadans, per mitjans electrònics.

d) La concreció del model català d’administració elec-
trònica entre les entitats del sector públic de Catalunya.

Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Aquesta llei és aplicable al sector públic de Catalu-
nya, que, als efectes del que estableix aquesta llei, és 
integrat per:

a) L’Administració de la Generalitat i els ens locals, i 
també les entitats públiques vinculades o que en depe-
nen, sens perjudici del principi d’autonomia local que 
estableix l’article 159.6 de l’Estatut d’autonomia.

b) Els consorcis, les fundacions en què és majoritària 
la presència o la participació de les entitats esmentades 
en la lletra a, directament o indirectament, i les associ-
acions i les societats constituïdes exclusivament per les 
entitats esmentades en la lletra a.

c) Les entitats de dret públic amb personalitat jurídica 
pròpia, amb independència funcional o amb una auto-
nomia especial reconeguda per la llei, que tinguin atri-
buïdes funcions de regulació o de control extern sobre 
un sector o una activitat determinats.

d) Les universitats públiques, en el marc de llur autono-
mia i d’acord amb llur normativa específica.

2. Aquesta llei també és aplicable, en l’exercici de po-
testats administratives, a les entitats següents:

a) Els concessionaris de serveis públics en llurs re-
lacions amb les administracions públiques i amb els 
ciutadans, si així ho disposa el títol concessional o ho 
aproven llurs òrgans de govern.

b) Les corporacions de dret públic.
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Article 6. Desenvolupament del model català 
d’administració electrònica

1. El desenvolupament del model català d’administració 
electrònica correspon a l’Administració de la Genera-
litat i als ens locals, i també a la resta d’entitats que 
integren el sector públic de Catalunya d’acord amb les 
relacions de vinculació i de dependència que estableix 
el seu règim jurídic.

2. Les administracions públiques catalanes, per a de-
senvolupar el model català d’administració electrònica, 
han de dur a terme les activitats següents:

a) Definir estratègies per a avançar en l’ús dels mitjans 
electrònics.

b) Dissenyar, implementar i desenvolupar aplicacions, 
procediments i instruments necessaris per a facilitar 
l’ús dels mitjans electrònics en les relacions entre els 
ciutadans i les entitats que integren el sector públic, la 
interoperabilitat amb altres aplicacions i llur reutilitza-
ció per altres entitats del sector públic.

c) Impulsar l’ús dels mitjans electrònics en les relacions 
amb els ciutadans.

d) Usar els mitjans electrònics en les relacions amb al-
tres ens, organismes i entitats que integren el sector 
públic de Catalunya.

3. L’Administració de la Generalitat, per a contribuir 
al desenvolupament del model català d’administració 
electrònica en el sector públic de Catalunya, ha de dur 
a terme les activitats següents:

a) Dissenyar i desenvolupar aplicacions que siguin in-
teroperables amb altres aplicacions i reutilitzables per 
altres administracions públiques.

b) Fomentar l’ús dels mitjans electrònics als ens locals.

c) Cooperar en l’exercici de les competències dels ens 
locals en matèria d’ús dels mitjans electrònics.

d) Usar els mitjans electrònics en les relacions amb al-
tres ens, organismes i entitats que integren el sector 
públic de Catalunya.

e) Aprovar el Marc d’interoperabilitat de Catalunya.

f) Promoure la creació i el manteniment d’una xarxa 
de comunicacions electròniques de les administracions 
públiques catalanes.

Article 7. Cooperació i col·laboració entre les 
administracions públiques catalanes en matèria 
d’ús dels mitjans electrònics

1. Les administracions públiques catalanes han de coo-
perar i col·laborar en l’acompliment de les activitats que 
estableix l’article 6.2.

2. L’Administració de la Generalitat i els ens locals, sens 
perjudici d’altres fórmules de col·laboració, cooperen i 
col·laboren, ordinàriament i voluntàriament, per mitjà 
del Consorci Administració Oberta Electrònica de Ca-
talunya, en:

a) L’impuls i el desenvolupament de l’ús dels mitjans 
electrònics per les entitats del sector públic de Cata-
lunya.

nistratius, i assolir més eficàcia, eficiència i economia 
en l’activitat administrativa.

Sisè. Seguretat. Les entitats del sector públic han de 
garantir que l’ús dels mitjans electrònics assegura la 
identitat, la integritat, la conservació i, si escau, la con-
fidencialitat de la informació i les transaccions que es 
duen a terme emprant mitjans electrònics.

Setè. Neutralitat tecnològica. Les entitats del sector 
públic han de permetre l’ús dels mitjans electrònics in-
dependentment de les opcions tecnològiques escollides 
pels destinataris i han de promoure l’ús d’estàndards 
oberts.

Vuitè. Cooperació i col·laboració. Les entitats del sec-
tor públic han de treballar en comú, compartir estratè-
gies, generar solucions organitzatives i tecnològiques 
comunes, i també garantir la interoperabilitat de llurs 
sistemes d’informació.

Novè. Proporcionalitat. Les entitats del sector públic 
han d’actuar amb proporcionalitat en l’exigència de ga-
ranties i mesures de seguretat en la incorporació dels 
mitjans electrònics a les actuacions del sector públic 
de Catalunya, i també en la petició d’informació i de 
dades als ciutadans per a dur a terme tràmits i serveis 
de llur competència.

Desè. Principi de legalitat. Manteniment de la integri-
tat de les garanties jurídiques dels ciutadans davant les 
administracions públiques, d’acord amb el que regula 
el règim jurídic i el procediment de les administracions 
públiques.

Títol II. De la cooperació i la col·laboració en 
l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya

Article 5. Model català d’administració elec-
trònica

Les entitats que integren el sector públic de Catalunya, 
per a assolir les finalitats que disposa aquesta llei i 
d’acord amb els principis que la informen, han d’im-
pulsar un model d’administració electrònica basat en 
els aspectes següents:

a) La incorporació dels mitjans electrònics en llur acti-
vitat ordinària per a millorar l’accessibilitat, la transpa-
rència, l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat de la prestació 
de serveis als ciutadans, i la gestió interna.

b) La cooperació i la col·laboració institucionals en la 
creació i la posada a disposició del sector públic de Ca-
talunya d’infraestructures i de serveis comuns d’admi-
nistració electrònica que garanteixin la interoperabilitat 
dels sistemes d’informació i que facin possible llur ús 
per les entitats que integren el sector públic per a fer 
més eficaç i econòmic l’oferiment de serveis als ciuta-
dans i a les empreses.

c) La definició i el desenvolupament comú de polítiques 
i iniciatives de caràcter organitzatiu i tecnològic que 
maximitzin l’eficiència i la reutilització dels serveis i 
les aplicacions que els desenvolupen.
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2. Els consells comarcals, d’acord amb llur programa 
d’actuació, presten assistència tècnica de proximitat 
als municipis que ho sol·liciten per a facilitar la incor-
poració i l’ús d’aplicacions, eines i serveis electrònics 
atenent llurs necessitats específiques i els proporcionen 
suport en els problemes que puguin sorgir en llur fun-
cionament.

Títol III. De la informació del sector públic i la 
participació dels ciutadans i les empreses per mit-
jans electrònics

Capítol I. Difusió de la informació del sector pú-
blic per mitjans electrònics

Article 9. Qualitat de la informació del sector 
públic

1. La informació del sector públic que es difon per mit-
jans electrònics ha d’ésser:

a) Actualitzada, que indiqui la data de la darrera actu-
alització i que retiri els continguts obsolets.

b) Objectiva, de manera que la informació que es di-
fon per mitjans electrònics ha d’ésser completa, veraç 
i precisa.

c) Útil, perquè sigui fàcilment usada pels ciutadans en 
l’exercici de llurs drets i el compliment de llurs obliga-
cions. A aquest efecte, la informació ha d’ésser clara, 
senzilla, comprensible i fàcil de trobar per mitjà de l’ús 
de cercadors o d’altres mitjans i instruments que s’ha-
bilitin.

d) Accessible, d’acord amb els estàndards vigents, ga-
rantint-ne el coneixement universal perquè tots els ciu-
tadans puguin accedir a la informació en condicions 
d’igualtat, especialment els col·lectius amb discapacitat 
o amb dificultats especials.

2. Les entitats del sector públic han d’adoptar les me-
sures internes necessàries per a garantir que la difusió 
de la informació compleixi les condicions de l’apartat 1.

3. Les entitats del sector públic, sens perjudici del que 
estableix la normativa de protecció de dades de caràcter 
personal, han de determinar els instruments adequats a 
fi que els ciutadans puguin sol·licitar que es corregeixi 
la informació difosa si aquesta no compleix els requisits 
que estableix l’apartat 1.

4. Les entitats del sector públic han d’indicar la unitat, 
l’òrgan o l’organisme responsable de la difusió de la 
informació que ha de vetllar perquè es compleixi el que 
estableix aquest article.

Article 10. Informació general del sector públic

1. Les entitats que integren el sector públic han de di-
fondre, en l’àmbit de llurs competències, per mitjans 
electrònics, la informació següent:

a) Informació sobre l’organització, que permeti als ciu-
tadans conèixer l’organització administrativa, les com-
petències de les entitats que integren el sector públic, 
les autoritats, el personal directiu i el personal a llur 

b) La coordinació de llurs estratègies i actuacions en 
matèria d’ús dels mitjans electrònics.

c) La definició i l’execució de les estratègies comunes 
que s’han de desenvolupar en els àmbits següents:

Primer. La creació i la prestació de serveis comuns d’ad-
ministració electrònica per a les entitats que integren el 
sector públic de Catalunya.

Segon. La reutilització de les aplicacions i els serveis 
d’administració electrònica que es desenvolupin.

Tercer. L’extensió dels mitjans electrònics per a garantir 
la identitat i per a acreditar la voluntat en les actuacions 
dels ciutadans i el personal del sector públic.

Quart. La promoció de la interoperabilitat dels sistemes 
d’informació del sector públic català i amb la resta d’ad-
ministracions i d’institucions.

Cinquè. La garantia de la confidencialitat, la integritat, 
la identitat i el no-rebuig en les comunicacions elec-
tròniques.

3. El Consorci Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya, en el marc de les competències que li atri-
bueixen els seus estatuts o que li deleguen les admi-
nistracions públiques que en formen part, exerceix les 
funcions següents:

a) Desenvolupar aplicacions, eines i serveis electrònics 
i promoure’n l’ús per les entitats que integren el sector 
públic de Catalunya, d’acord amb el Pla de desenvolu-
pament de l’ús dels mitjans electrònics del sector públic 
de Catalunya que estableix l’article 26.

b) Elaborar criteris i recomanacions per a garantir la 
interoperabilitat de la informació derivada de l’actu-
ació de les entitats que conformen el sector públic de 
Catalunya.

c) Desenvolupar i executar mesures de cooperació de 
l’Administració de la Generalitat amb els ens locals 
que formen part del Consorci Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya en matèria d’ús dels mitjans 
electrònics.

d) Desenvolupar i executar mesures de foment de l’Ad-
ministració de la Generalitat amb els ens locals en ma-
tèria d’ús dels mitjans electrònics.

e) Acomplir altres funcions que se li atribueixin.

4. L’Agència Catalana de Certificació presta serveis de 
signatura electrònica al sector públic de Catalunya per 
a garantir la confidencialitat, la integritat, la identitat 
i el no-rebuig en les comunicacions electròniques que 
duen a terme les entitats del sector públic de Catalunya, 
i qualsevol altra tasca que se li encomani.

Article 8. Cooperació i assistència locals en ma-
tèria d’ús dels mitjans electrònics

1. Els consells de vegueria, en el marc de llurs com-
petències, presten assistència i cooperació jurídiques, 
econòmiques i tècniques per al desenvolupament de l’ús 
dels mitjans electrònics pels ens locals, especialment 
pels que tenen menys capacitat econòmica i de gestió.
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3. Les entitats que integren el sector públic han d’infor-
mar els ciutadans de les característiques i els efectes de 
la informació difosa pels diversos mitjans electrònics a 
llur disposició, d’acord amb el que disposa aquest ar-
ticle.

4. Les entitats que integren el sector públic han de pro-
moure eines i cercadors que facilitin als ciutadans l’ac-
cés senzill i eficaç a la informació pública per mitjans 
electrònics, i han de garantir sempre la protecció de les 
dades de caràcter personal.

5. Les entitats que integren el sector públic han de fa-
cilitar que la informació difosa per mitjans electrònics 
pugui ésser coneguda per mitjà d’altres canals que en 
permetin especialment el coneixement per persones 
amb discapacitat o amb dificultats especials.

Capítol II. Comunicació dels ciutadans i les em-
preses amb les entitats del sector públic per mit-
jans electrònics

Article 12. Participació pública per mitjans elec-
trònics

1. Les entitats del sector públic han de fomentar l’ús dels 
mitjans electrònics per a canalitzar la participació dels 
ciutadans i les empreses en l’activitat administrativa, i 
també en els tràmits d’informació pública en l’elabora-
ció de disposicions de caràcter general.

2. Les entitats del sector públic han d’impulsar l’ús dels 
mitjans electrònics en la convocatòria, la constitució, 
l’adopció i la documentació d’acords dels òrgans col-
legiats en què participen ciutadans i empreses.

3. Les entitats del sector públic han de promoure l’ús de 
tecnologies de xarxa social per a facilitar la construcció 
de comunitats virtuals de ciutadans i empreses amb in-
teressos comuns o connexos i facilitar-ne la canalització 
cap a les entitats del sector públic. Les entitats del sector 
públic poden crear comunitats virtuals, adreces d’Inter-
net, adreces electròniques o qualsevol mecanisme elec-
trònic que permeti la interacció amb els ciutadans i les 
empreses, sia de caràcter genèric o de caràcter específic, 
amb la finalitat de conèixer-ne l’opinió sobre temàtiques 
que es plantegin i poder-les integrar en l’activitat que 
desenvolupen els ens del sector públic. Poden crear, així 
mateix, si s’escau, per mitjans electrònics, baròmetres 
d’opinió sobre els afers que considerin escaients a fi de 
poder-los integrar en llur activitat.

Article 13. Dret a un espai personalitzat en les 
relacions del sector públic de Catalunya amb els 
ciutadans i les empreses

1. Els ciutadans i les empreses, en les relacions amb el 
sector públic, tenen dret a disposar d’un espai perso-
nalitzat a la seu electrònica corporativa, en què, degu-
dament identificats i autenticats, puguin, d’una manera 
senzilla, dur a terme les accions següents:

a) Accedir a l’estat de les relacions i els tràmits que 
duen a terme electrònicament amb l’administració cor-
responent.

servei responsables de la tramitació dels procediments 
administratius i de la prestació dels serveis públics, i 
també la relació actualitzada dels llocs de treball, de 
llurs funcions i les taules retributives corresponents.

b) Informació sobre els procediments que són d’interès 
per als ciutadans i, en particular, els que fan referència 
als requisits jurídics i tècnics que estableix l’ordena-
ment jurídic per als projectes, les actuacions o les sol-
licituds; els procediments administratius que tramiten, 
precisant-ne els terminis i el sentit del silenci; el perfil 
de contractant; les convocatòries i les resolucions d’ajuts 
i subvencions; l’accés i la selecció del personal, i el Ca-
tàleg de dades i documents interoperables que són en 
poder de les administracions públiques.

c) Informació sobre l’activitat, que inclou la que fa refe-
rència a les actuacions que duen a terme les entitats que 
conformen el sector públic i, en particular, la informació 
relativa als serveis públics prestats, les prestacions pre-
vistes, llur disponibilitat i les cartes de serveis, i també 
la informació relativa als acords que prenen les entitats 
del sector públic, d’acord amb el que estableix llur nor-
mativa reguladora.

d) Informació sobre la normativa en vigor aplicable 
en l’àmbit de llurs competències, sens perjudici de la 
publicació dels diaris oficials a la seu electrònica cor-
responent.

e) Informació d’interès general per als ciutadans, com 
ara informació cartogràfica o informació sobre el tràn-
sit, el temps, el medi ambient, la cultura, la salut i l’edu-
cació, sens perjudici de les obligacions d’informació que 
imposa la normativa específica corresponent.

2. Les entitats locals han de publicar en llur seu electrò-
nica les actes de les sessions del ple. En llur publicació, 
s’han de tenir en compte els principis i les garanties que 
estableix la normativa de protecció de dades i la de pro-
tecció del dret a l’honor i a la intimitat. A aquests efec-
tes, s’hi poden incloure dades de caràcter personal sense 
comptar amb el consentiment de la persona interessada, 
si es tracta de dades referents a actes debatuts al ple de 
la corporació o a disposicions objecte de publicació en 
el butlletí oficial corresponent. En la resta de supòsits, 
sens perjudici del que disposin altres lleis, la publicació 
únicament és possible si es compta amb el consentiment 
de la persona interessada o les dades no es poden, en 
cap cas, vincular amb la persona interessada mateixa.

Article 11. Difusió de la informació del sector 
públic per mitjans electrònics

1. El servei públic de difusió de la informació general 
del sector públic inclosa en les lletres a, b i c de l’article 
10.1 es presta mitjançant la seu electrònica correspo-
nent.

2. Les entitats que integren el sector públic poden di-
fondre la informació del sector públic amb mitjans di-
ferents al que estableix l’apartat 1. Si la difusió de la 
informació per altres mitjans electrònics pot afectar la 
qualitat de la informació del sector públic, d’acord amb 
el que disposa l’article 9, se n’ha d’informar els ciuta-
dans i indicar clarament els efectes de la informació 
pública difosa.
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a) L’impacte de la incorporació dels mitjans electrò-
nics en llur regulació i en les aplicacions que els donen 
suport.

b) La simplificació documental, en particular, per mitjà 
de la incorporació de dades i de documents al Catàleg 
de dades i documents interoperables a Catalunya que 
estableix l’article 21.

c) L’impacte de la incorporació dels mitjans electrònics 

i la viabilitat econòmica.

d) L’impacte de la incorporació dels mitjans electrònics 
en la seguretat de la documentació i la informació i les 
dades de caràcter personal que contenen.

e) La integració i la interoperabilitat de les aplicacions 
requerides amb altres aplicacions de l’òrgan responsable 
de la tramitació o amb les aplicacions d’altres entitats 
implicades en la tramitació del procediment que ja estan 
en funcionament. A aquest efecte, les entitats que inte-
gren el sector públic, per a facilitar la interoperabilitat, 
han de determinar les condicions tècniques específiques 
que han de concórrer en els documents que els ciutadans 
els adrecen per mitjà dels registres electrònics, segons 
el que estableix el Marc d’interoperabilitat del sector 
públic de Catalunya.

2. Si els procediments afecten específicament un deter-
minat col·lectiu, se’n pot demanar la participació activa 
en el procés de redisseny funcional i de racionalització i 
de simplificació administratives. Així mateix, es pot sol-
licitar la participació d’altres entitats públiques que in-
tervinguin en la tramitació del procediment en qüestió.

3. S’ha d’avaluar, periòdicament, l’impacte de l’ús dels 
mitjans electrònics en l’actuació administrativa i s’han 
de fer auditories internes dels sistemes d’informació i 
dels procediments administratius que es tramiten per 
mitjans electrònics. Als efectes del que estableix aquest 
apartat, s’han de determinar els indicadors correspo-
nents que han de formar part de l’avaluació.

Article 16. Impuls de la incorporació dels mitjans 
electrònics en les relacions de les entitats del 
sector públic de Catalunya amb les empreses

1. El sector públic de Catalunya ha d’usar preferentment 
els mitjans electrònics en les relacions amb les empre-
ses en l’exercici de la seva activitat econòmica sempre 
que, globalment, no representi un cost major per a les 
empreses. Els serveis electrònics que presta el sector 
públic de Catalunya adreçats a les empreses han d’ésser 
accessibles a la seu electrònica corresponent.

2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per empresa l’entitat 
que exerceix una activitat econòmica, independentment 
de la seva forma jurídica.

3. Les entitats que integren el sector públic de Catalunya 
han d’impulsar, amb caràcter general, la incorporació 
dels mitjans electrònics per a agilitar i millorar l’eficàcia 
i l’eficiència de llurs relacions amb les empreses i, espe-
cíficament, en les relacions contractuals i de facturació.

4. Les entitats que integren el sector públic de Catalu-
nya han d’impulsar la creació de serveis electrònics de 
contractació administrativa, per mitjà dels quals es facin 
efectius els principis de publicitat i de concurrència, 
d’igualtat i de no-discriminació, i de transparència, i 

b) Accedir a la documentació annexada als tràmits i les 
gestions fets electrònicament.

c) Rebre el document acreditatiu de la resolució del pro-
cediment iniciat electrònicament.

d) Accedir a les notificacions i les comunicacions que 
els tramet l’Administració.

e) Accedir a llur perfil i modificar-lo, si s’escau.

f) Posar a disposició del sector públic la informació 
necessària per a resoldre llurs procediments adminis-
tratius.

2. El sector públic de l’Administració de la Generali-
tat ha d’incorporar a l’espai personalitzat del ciutadà 
o ciutadana i l’empresa, d’una manera progressiva, els 
documents i la informació necessaris per a iniciar la 
tramitació dels procediments que, sobre la base de la 
informació de què la Generalitat disposa, ha de dur a 
terme.

3. L’Administració de la Generalitat pot crear una base 
de dades amb la finalitat de mantenir les dades dels 
ciutadans i les empreses de Catalunya exactes i posades 
al dia per tal de permetre la comunicació dels diversos 
òrgans de l’Administració de la Generalitat amb les 
persones interessades respecte a les relacions juridico-
administratives derivades de les seves competències, i 
també facilitar l’accés a les dades i l’exercici dels drets 
de rectificació i de cancel·lació. La base de dades ha 
de contenir el nom, els cognoms, el domicili, el sexe i 
la data de naixement, i també altres dades necessàries 
per a establir comunicacions electròniques. Aquesta 
base de dades pot ésser objecte de cessió a altres admi-
nistracions, per a complir la mateixa finalitat, sense el 
consentiment de les persones interessades.

Article 14. Identificació i representació per mit-
jans electrònics

1. Els ciutadans i les empreses poden usar els sistemes 
de signatura electrònica per a relacionar-se amb el sec-
tor públic de Catalunya, d’acord amb la normativa de 
procediment i de signatura electrònica.

2. Els ciutadans i les empreses poden actuar mitjançant 
persones físiques o jurídiques autoritzades amb caràcter 
general a les administracions públiques.

3. La persona que presenta documents per mitjans elec-
trònics ha d’actuar amb la representació necessària en 
cada cas. Les entitats del sector públic de Catalunya 
poden requerir, en qualsevol moment, l’acreditació 
d’aquesta representació, que es pot fer per qualsevol 
mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna o 
mitjançant una declaració en una compareixença per-
sonal de la persona interessada davant l’òrgan adminis-
tratiu corresponent.

Article 15. Criteris per a la incorporació dels 
mitjans electrònics en l’actuació del sector pú-
blic

1. La incorporació dels mitjans electrònics en l’actuació 
del sector públic ha d’ésser el resultat d’un procés docu-
mentat de redisseny funcional i de racionalització i de 
simplificació normatives i administratives, en el qual 
s’han d’haver tingut en compte els aspectes següents:
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d’interacció i integració en els aspectes tecnològics, 
semàntics i organitzatius dels seus processos mitjan-
çant l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i 
la comunicació.

2. El Marc d’interoperabilitat del sector públic de Cata-
lunya conté les recomanacions, les guies i els estàndards 
relatius a la interconnexió, la integració de dades, les 
metadades, l’accés mitjançant xarxes de telecomunica-
cions, la seguretat i l’accessibilitat que han d’usar les 
entitats que integren el sector públic de Catalunya.

3. El Marc d’interoperabilitat del sector públic de Ca-
talunya té en compte els criteris i les recomanacions 
que estableixen l’Esquema nacional d’interoperabilitat 
i l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Admi-
nistració electrònica, que regula la normativa estatal, i 
també el Marc europeu d’interoperabilitat.

4. El Marc d’interoperabilitat del sector públic de Cata-
lunya considera especialment l’ús d’estàndards oberts.

Article 20. Procediment d’elaboració del Marc 
d’interoperabilitat del sector públic de Catalu-
nya

1. El Consorci Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya, amb la participació de les entitats que in-
tegren el sector públic de Catalunya, elabora el Marc 
d’interoperabilitat del sector públic de Catalunya i en 
promou el compliment i l’adaptació contínua a l’estat 
de la tècnica.

2. El Marc d’interoperabilitat del sector públic de Cata-
lunya és aprovat per un decret del Govern de la Gene-
ralitat, després de l’informe de l’òrgan de representació 
local en les institucions de la Generalitat.

Article 21. Catàleg de dades i documents intero-
perables a Catalunya

1. El Catàleg de dades i documents interoperables a 
Catalunya és l’eina de què es dota el sector públic de 
Catalunya per a fer efectiu el dret dels ciutadans a no 
aportar les dades i els documents que són en poder de 
les administracions públiques.

2. Les entitats que conformen el sector públic de Ca-
talunya han d’incloure en el Catàleg de dades i docu-
ments interoperables a Catalunya la relació actualitzada 
de dades i documents que es poden obtenir per mitjans 
electrònics i els mecanismes de seguretat per a accedir-
hi garantint la seguretat, la integritat i la protecció plena 
de les dades de caràcter personal.

3. El Catàleg de dades i documents interoperables a 
Catalunya, que és gestionat pel Consorci Administració 
Oberta Electrònica de Catalunya, és accessible per mitjà 
de la seu electrònica de l’entitat corresponent d’acord 
amb el que estableix l’article 11.

4. Cada entitat ha d’establir els mecanismes mitjançant 
els quals els seus empleats públics accedeixen a les da-
des i als documents inclosos en el Catàleg de dades i 
documents interoperables a Catalunya, d’acord amb els 
requeriments que ha establert qui ha inclòs les dades en 
aquest Catàleg, i n’és responsable.

es permeti posar a l’abast de les entitats restants que 
conformen el sector públic català la integració de la 
informació general de la contractació administrativa 
catalana als efectes de la informació, comunicació i 
difusió amb les empreses licitadores, la transparència 
davant els ciutadans i l’agilitació en la tramitació dels 
expedients administratius corresponents.

Capítol III. Mesures per a fomentar l’ús dels mit-
jans electrònics en les relacions entre el sector 
públic i els ciutadans

Article 17. Instruments per a facilitar l’ús dels 
mitjans electrònics en les relacions entre el sec-
tor públic i els ciutadans

El sector públic ha de facilitar l’ús dels mitjans electrò-
nics en les relacions amb els ciutadans per mitjà dels 
instruments següents:

a) La creació de punts d’accés a les entitats públiques en 
el marc de la Xarxa de telecentres de Catalunya.

b) La formació adreçada als ciutadans i, en particular, 
a les persones amb dificultats especials per a l’ús dels 
mitjans electrònics.

c) L’assistència als ciutadans, i l’orientació d’aquests, en 
l’ús dels mitjans electrònics.

d) El foment de la creació de pàgines web i xarxes ciu-
tadanes per mitjà de les quals es difongui informació 
pública.

e) La creació d’eines multilingües que facilitin la tra-
mitació dels procediments administratius en la llengua 
escollida pels ciutadans, com a mínim en les llengües 
oficials a Catalunya.

Article 18. Reducció de les taxes i els terminis

Les entitats del sector públic, d’acord amb el que es-
tableix la legislació vigent, han d’impulsar, quan els 
ciutadans usen els mitjans electrònics en la tramitació 
dels procediments administratius, les mesures següents:

a) La reducció de les taxes, que ha d’ésser proporcio-
nal a l’impacte econòmic que es deriva d’incorporar els 
mitjans electrònics en la tramitació dels procediments 
administratius.

b) La reducció dels terminis dels procediments, que no 
pot afectar els principis de celeritat, d’ordre ni d’ofici-
alitat i que ha de tenir en compte l’economia processal 
que pot comportar l’ús dels mitjans electrònics i també 
els diversos canals per mitjà dels quals es pot tramitar 
el procediment administratiu.

Títol IV. De les relacions entre el sector públic 
de Catalunya per mitjans electrònics

Article 19. Marc d’interoperabilitat del sector 
públic de Catalunya

1. El Marc d’interoperabilitat del sector públic de Ca-
talunya és l’instrument del qual es dota el sector pú-
blic de Catalunya per a garantir els nivells necessaris 
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Títol V. De la promoció del model català d’ad-
ministració electrònica entre el sector públic 
de Catalunya

Article 25. Reutilització de les aplicacions i els 
serveis

1. Les entitats que integren el sector públic, per a prestar 
llurs serveis, han de potenciar l’ús de les aplicacions que 
han estat desenvolupades per altres entitats del sector 
públic.

2. Les entitats que integren el sector públic han de vet-
llar perquè les aplicacions que desenvolupen es basin 
en criteris i estàndards que facilitin la interoperabilitat 
i que puguin ésser reutilitzades per altres entitats del 
sector públic.

3. Les entitats del sector públic han d’impulsar la cre-
ació de bancs de recursos i aplicacions de les adminis-
tracions públiques que puguin ésser reutilitzats per a 
facilitar l’aprofitament de les aplicacions, i també llur 
desenvolupament col·laboratiu.

Article 26. Pla de desenvolupament de l’ús dels 
mitjans electrònics del sector públic de Cata-
lunya

1. El Govern de la Generalitat, amb la participació acti-
va dels ens locals per mitjà de les organitzacions asso-
ciatives que els representen d’acord amb la legislació de 
règim local i l’informe previ de l’òrgan de representació 
local en les institucions de la Generalitat, ha d’aprovar 
un pla de desenvolupament de l’ús dels mitjans electrò-
nics del sector públic de Catalunya, que ha de definir, 
amb una periodicitat quadriennal, les prioritats, els ins-
truments i els recursos econòmics, tècnics i humans 
necessaris per al desenvolupament de l’ús dels mitjans 
electrònics a Catalunya. Aquest Pla també ha d’indicar 
els instruments de coordinació i de cooperació entre les 
entitats que conformen el sector públic de Catalunya.

2. El Consorci Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya col·labora en el desenvolupament de les apli-
cacions i els serveis necessaris per a facilitar la conse-
cució dels objectius del Pla de desenvolupament de l’ús 
dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya 
i vetlla pel seguiment d’aquest per les entitats que con-
formen el sector públic de Catalunya.

3. S’ha d’elaborar, abans de finalitzar l’aplicació del Pla 
de desenvolupament de l’ús dels mitjans electrònics del 
sector públic de Catalunya, una memòria que ha de con-
tenir l’avaluació del seguiment del Pla sobre la base dels 
indicadors definits, i també les recomanacions per a 
establir futurs plans. S’ha de donar la màxima difusió 
possible a aquesta memòria.

Article 27. Cooperació i foment en la prestació 
de serveis als ciutadans mitjançant l’ús dels mit-
jans electrònics

1. L’Administració de la Generalitat, d’acord amb el 
que estableix el Pla de desenvolupament de l’ús dels 
mitjans electrònics del sector públic de Catalunya, ha 
de garantir la cooperació amb els ens locals, mitjançant 
el finançament de les infraestructures, els sistemes i les 
aplicacions necessaris per a afavorir l’extensió de l’ús 
dels mitjans electrònics en llur activitat.

Article 22. Tractament de dades de caràcter per-
sonal pel Consorci Administració Oberta Elec-
trònica de Catalunya

1. El Consorci Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya, per a fer efectiva la interoperabilitat entre 
les aplicacions i els sistemes d’informació que usen les 
entitats que integren el sector públic de Catalunya, pot 
tenir accés a les dades provinents de fitxers o de tracta-
ments de dades de les entitats, si l’accés és necessari per 
a prestar els serveis que estableix aquesta llei.

2. El Consorci Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya, en el tractament de dades personals que ha 
de dur a terme per compte de les entitats que integren 
el sector públic de Catalunya, tant respecte a les entitats 
que posen a disposició electrònicament una informació 
determinada com respecte a les que estan interessades a 
accedir-hi, és l’encarregat d’aquest tractament, ha d’apli-
car les mesures de seguretat exigibles i està subjecte a 
les instruccions que li dóna l’entitat responsable de la 
informació, sense que pugui destinar la informació a 
finalitats diferents a les que estableix l’entitat respon-
sable, ni permetre l’accés a la informació a persones o 
entitats que no compleixen els requisits legalment exi-
gibles. Així mateix, està sotmès a la resta de requisits 
que estableix la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal.

Article 23. Xarxa de comunicacions electròni-
ques de les administracions públiques catalanes

1. El Govern de la Generalitat ha de crear, disposar 
i mantenir una xarxa de comunicacions de les admi-
nistracions públiques catalanes que ha de garantir que 
la comunicació entre les entitats i els organismes que 
en formen part es fa assegurant la confidencialitat i la 
integritat de les dades i l’autenticació dels usuaris amb 
relació a cadascun dels procediments.

2. La Xarxa de comunicacions de les administracions 
públiques catalanes ha de facilitar la connexió de les 
administracions públiques catalanes amb la Xarxa de 
comunicacions de les administracions públiques espa-
nyoles.

Article 24. Comunicació entre les entitats del 
sector públic per mitjans electrònics

1. Les entitats del sector públic s’han de comunicar per 
mitjans electrònics que han de garantir l’autenticació i 
la identificació de les entitats emissores i de les perso-
nes a llur servei responsables de la comunicació, de les 
entitats receptores de la informació, de la constància 
de les comunicacions en els registres respectius i de la 
seguretat, la integritat i la disponibilitat de les dades i 
els documents transmesos.

2. Les entitats que integren el sector públic de Catalunya 
han de vetllar perquè es desenvolupin, d’acord amb els 
principis d’eficàcia, d’eficiència i d’economia, les eines 
i els serveis d’administració electrònica necessaris per 
a canalitzar la comunicació entre les entitats i els orga-
nismes que en formen part.
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Cinquena. Ús de les llengües oficials en els mit-
jans electrònics

1. Les aplicacions que les entitats que integren el sector 
públic posen a disposició dels ciutadans han de per-
metre que la consulta, la participació i la tramitació es 
puguin fer en la llengua oficial escollida per la persona 
interessada i han de permetre de canviar l’opció lingüís-
tica en qualsevol moment.

2. Les entitats que integren el sector públic poden fa-
cilitar l’ús, sense efectes jurídics, d’altres llengües a fi 
d’afavorir la integració de col·lectius de persones im-
migrades.

Sisena. Ús de la factura electrònica

1. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar l’ús 
de la factura electrònica entre els actors econòmics de 
Catalunya.

2. La Generalitat ha de col·laborar amb l’Administra-
ció general de l’Estat en l’impuls de l’ús de la factura 
electrònica.

3. Les entitats que integren el sector públic de Catalunya 
han de garantir l’acceptació de factures electròniques 
en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei i n’han de promoure l’extensió entre llurs 
proveïdors.

Setena. Especificitats en matèria de contractació 
i en l’àmbit tributari

S’han de tenir en compte, en l’aplicació d’aquesta llei, 
les especificitats en matèria de contractació pública, 
d’acord amb la normativa aplicable als contractes del 
sector públic de Catalunya, i en matèria tributària.

Vuitena. Adaptació, de presencials a electrònics, 
dels serveis que presten a les empreses les enti-
tats que integren el sector públic de Catalunya

1. Les entitats que integren el sector públic de Catalu-
nya han d’adoptar les mesures necessàries per tal que, 
des de l’entrada en vigor d’aquesta llei i d’una manera 
progressiva, els serveis que actualment es presten a les 
empreses únicament d’una manera presencial es puguin 
dur a terme electrònicament.

2. L’Administració de la Generalitat ha d’incorporar 
l’obligatorietat de la tramitació i la resolució electrò-
niques dels procediments de l’annex que afecten les 
empreses en els terminis que s’indiquen. El Govern de 
la Generalitat pot actualitzar aquest annex donant-ne 
compte al Parlament.

Novena. Successió del Consorci Administració 
Oberta Electrònica de Catalunya i Agència Ca-
talana de Certificació

Les disposicions d’aquesta llei que fan referència al 
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalu-
nya i a l’Agència Catalana de Certificació són aplicables 
a qualsevol ens de caràcter associatiu i voluntari que, 
per voluntat expressa de les administracions públiques 
que el constitueixen, els succeeixi.

2. L’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que 
disposa el Pla de desenvolupament de l’ús dels mitjans 
electrònics del sector públic de Catalunya, ha de fomen-
tar l’ús dels mitjans electrònics entre les entitats a què 
fa referència l’article 2.2.

Article 28. Formació en l’ús dels mitjans elec-
trònics

Les entitats i els organismes a què fa referència l’article 
2 han de promoure la formació del personal a llur servei 
en l’ús dels mitjans electrònics.

Disposicions addicionals

Primera. Extensió de l’ús de la signatura elec-
trònica entre els empleats de les administraci-
ons públiques catalanes

Les administracions públiques han de vetllar per esten-
dre l’ús de la signatura electrònica entre llurs treballa-
dors a fi de facilitar el compliment de les finalitats que 
estableix aquesta llei. A aquest efecte, poden facilitar 
una targeta als empleats de les administracions públi-
ques que els permeti identificar-se com a tals i també 
signar electrònicament.

Segona. Actuació del Consorci Administració 
Oberta Electrònica de Catalunya amb relació al 
compliment dels drets dels ciutadans que disposa 
la Llei de l’Estat 11/2007

El Consorci Administració Oberta Electrònica de Cata-
lunya, en l’exercici de les funcions de foment i de coope-
ració amb els ens locals, ha de desenvolupar aplicacions 
que ha de posar a disposició dels ens locals perquè es 
puguin complir els drets dels ciutadans que estableix la 
Llei de l’Estat 11/2007, del 22 de juny, d’accés electrò-
nic dels ciutadans als serveis públics.

Tercera. Aplicació de la Llei als ens locals de 
Catalunya

Les disposicions del títol III són aplicables als ens locals 
de Catalunya, d’acord amb llurs disponibilitats pressu-
postàries i les característiques demogràfiques, organit-
zatives, de dimensió i de capacitat de gestió que tenen. 
En tots els casos i atenent aquestes característiques, el 
Pla de desenvolupament de l’ús dels mitjans electrò-
nics del sector públic de Catalunya ha de preveure un 
calendari per a la seva aplicació progressiva, el qual 
ha de tenir en compte les disponibilitats dels recursos 
corresponents per a la seva consecució.

Quarta. Informació sobre el grau de compliment 
dels drets i les obligacions

Les entitats del sector públic, amb l’objectiu de donar 
la màxima transparència i seguretat jurídica possible 
al procés de desplegament de l’ús dels mitjans electrò-
nics a Catalunya, han d’informar en llur seu electrònica 
dels drets i les obligacions que estableixen aquesta llei 
i la Llei de l’Estat 11/2007. Així mateix, les entitats del 
sector públic han d’informar sobre la previsió per a fer 
efectius els drets i les obligacions esmentats en el marc 
de llurs serveis i prestacions.
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Disposició derogatòria

Resten derogades les normes de rang igual o inferior 
que contradiguin el que estableix aquesta llei o que s’hi 
oposin.

Disposicions finals

Primera. Modificació de la Llei 2/2007

S’afegeix un apartat, el 8, a l’article 3 de la Llei 2/2007, 
del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, amb el text següent:

«8. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es 
publica a la seu electrònica de l’entitat gestora del Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.»

Segona. Adaptació a la Llei

El Consorci Administració Oberta Electrònica de Cata-
lunya, que es passa a denominar Consorci Administra-
ció Oberta de Catalunya, ha de promoure, en el termini 
de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta llei, l’adap-
tació dels seus estatuts i dels de l’Agència Catalana de 
Certificació al contingut d’aquesta llei. Els estatuts han 
d’incorporar la representació adequada de les entitats 
consorciades i han d’establir mecanismes que facilitin 
la participació de la resta d’entitats del sector públic de 
Catalunya.

Annex

Terminis per a la tramitació i la resolució electròniques 
dels procediments que afecten les empreses, els quals 
són competència de l’Administració de la Generalitat 
i el sector públic vinculat i existeixen en el moment 
d’entrar en vigor aquesta llei.

Desena. Accessibilitat dels mitjans electrònics 
d’ús intern

Els mitjans electrònics d’ús intern de les entitats del 
sector públic han de complir els estàndards d’accessibi-
litat, sempre que sigui possible i d’acord amb l’estat de 
la tècnica en cada moment, per a garantir l’ús d’aquests 
pel personal que té alguna discapacitat o dificultats es-
pecials.

Onzena. Indicadors del Pla de desenvolupament 
de l’ús dels mitjans electrònics del sector públic 
de Catalunya

S’encomana a la Fundació Observatori per a la Societat 
de la Informació de Catalunya la proposta de definició 
dels indicadors necessaris per al seguiment del Pla de 
desenvolupament de l’ús dels mitjans electrònics del sec-
tor públic de Catalunya i l’avaluació de la situació i l’evo-
lució de l’Administració electrònica a Catalunya. Aquest 
observatori s’ha d’integrar dins la Xarxa d’observatoris 
de l’Administració electrònica, que fa el seguiment a la 
resta d’administracions de l’Estat i de la Unió Europea.

Disposicions transitòries

Primera. Mesures per a incentivar l’adaptació a 
la Llei de l’Estat 11/2007

S’ha d’elaborar, en el termini de sis mesos des de l’apro-
vació d’aquesta llei, un Pla de desenvolupament de l’ús 
dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya, 
que ha d’incorporar mesures específiques per a facilitar 
l’adaptació a la Llei de l’Estat 11/2007, d’acord amb el 
que estableix la disposició addicional segona.

Segona. Consells de vegueria

Les funcions que aquesta llei atribueix als consells de 
vegueria corresponen a les diputacions provincials, 
mentre aquests no es constitueixin.



Títol Departament    Termini Tipus

Llistes de persones amb accés restringit a locals de 
joc

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2012 Registres 

Acreditació d’entitats col·laboradores del Programa 
d’ajuts per a l’accés als habitatges amb serveis 
comuns per a persones amb problemàtica social 
derivada de malaltia mental 

Departament d’Acció Social i 
Ciutadania 

31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Activitats en el temps lliure en les quals participen 
menors de 18 anys 

Departament d’Acció Social i 
Ciutadania 

31.12.2012 Declaracions i 
notificacions 

Escoles d’educació en el lleure infantil i juvenil Departament d’Acció Social i 
Ciutadania 

31.12.2012 Ensenyament i formació 

Regulació de certàmens i altres concentracions 
d’animals vius 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Altres 

Contracte global d’explotació (CGE) Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Altres 

Qualificació d’empresa artesanal alimentària Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Qualificació de les organitzacions de productors de 
fruites i hortalisses (OPFH) 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Control i certificació de llavors i planters Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Carnet d’artesà/ana alimentari/ària Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Presentació de la declaració única agrària (DUN) Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Passaport fitosanitari CE Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Carnet d’aplicador/a i manipulador/a de productes 
fitosanitaris 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització d’un/a veterinari/ària com a 
responsable sanitari/ària de la campanya de 
vacunació enfront la llengua blava i acceptació dels 
compromisos 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Premi al / a la Millor Jove Artesà/ana 
Alimentari/ària Innovador/a 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Premis i concursos 

Títol Departament    Termini Tipus

Sol·licitud de reserva nacional de pagament únic Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Premis i concursos 

Registre d’entitats d’assessorament agrari de 
Catalunya

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre d’envasadors i embotelladors de vins i 
begudes alcohòliques 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre d’indústries agroalimentàries de Catalunya 
(RIAAC)

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2011 Registres 

Registre de transportistes i mitjans de transport 
d’animals vius 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre de plantacions de fruita dolça Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Inscripció d’establiments de fabricació de 
plaguicides al Registre oficial d’establiments i 
serveis plaguicides (ROESP) 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Inscripció de plantes de tractament al Registre 
oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Inscripció de magatzems de plaguicides al Registre 
oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Inscripció d’establiments de venda al Registre oficial 
d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Inscripció de centres de neteja i desinfecció de 
vehicles de transport de bestiar al Registre oficial 
d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Inscripció d’empreses de serveis fitosanitaris  al 
Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides 
(ROESP)

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Inscripció d’empreses de tractaments fitosanitaris al 
Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides 
(ROESP)

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre de societats agràries de transformació Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre d’explotacions ramaderes Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre d’establiments del sector de l’alimentació 
animal 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre o Catàleg d’explotacions agràries Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre d’entitats de control i certificació de 
productes agroalimentaris 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 
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Títol Departament    Termini Tipus

Llistes de persones amb accés restringit a locals de 
joc

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2012 Registres 

Acreditació d’entitats col·laboradores del Programa 
d’ajuts per a l’accés als habitatges amb serveis 
comuns per a persones amb problemàtica social 
derivada de malaltia mental 

Departament d’Acció Social i 
Ciutadania 

31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Activitats en el temps lliure en les quals participen 
menors de 18 anys 

Departament d’Acció Social i 
Ciutadania 

31.12.2012 Declaracions i 
notificacions 

Escoles d’educació en el lleure infantil i juvenil Departament d’Acció Social i 
Ciutadania 

31.12.2012 Ensenyament i formació 

Regulació de certàmens i altres concentracions 
d’animals vius 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Altres 

Contracte global d’explotació (CGE) Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Altres 

Qualificació d’empresa artesanal alimentària Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Qualificació de les organitzacions de productors de 
fruites i hortalisses (OPFH) 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Control i certificació de llavors i planters Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Carnet d’artesà/ana alimentari/ària Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Presentació de la declaració única agrària (DUN) Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Passaport fitosanitari CE Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Carnet d’aplicador/a i manipulador/a de productes 
fitosanitaris 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització d’un/a veterinari/ària com a 
responsable sanitari/ària de la campanya de 
vacunació enfront la llengua blava i acceptació dels 
compromisos 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Premi al / a la Millor Jove Artesà/ana 
Alimentari/ària Innovador/a 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Premis i concursos 

Títol Departament    Termini Tipus

Sol·licitud de reserva nacional de pagament únic Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Premis i concursos 

Registre d’entitats d’assessorament agrari de 
Catalunya

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre d’envasadors i embotelladors de vins i 
begudes alcohòliques 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre d’indústries agroalimentàries de Catalunya 
(RIAAC)

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2011 Registres 

Registre de transportistes i mitjans de transport 
d’animals vius 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre de plantacions de fruita dolça Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Inscripció d’establiments de fabricació de 
plaguicides al Registre oficial d’establiments i 
serveis plaguicides (ROESP) 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Inscripció de plantes de tractament al Registre 
oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Inscripció de magatzems de plaguicides al Registre 
oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Inscripció d’establiments de venda al Registre oficial 
d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Inscripció de centres de neteja i desinfecció de 
vehicles de transport de bestiar al Registre oficial 
d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Inscripció d’empreses de serveis fitosanitaris  al 
Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides 
(ROESP)

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Inscripció d’empreses de tractaments fitosanitaris al 
Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides 
(ROESP)

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre de societats agràries de transformació Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre d’explotacions ramaderes Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre d’establiments del sector de l’alimentació 
animal 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre o Catàleg d’explotacions agràries Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre d’entitats de control i certificació de 
productes agroalimentaris 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 
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Títol Departament    Termini Tipus

Registre especial de contractes d’arrendaments 
rústics 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre d’agents del sector làctic Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre d’operadors comercials de bestiar Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre oficial de proveïdors de material vegetal Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Premi Civisme als Mitjans de Comunicació Departament de Governació i 
Administracions Públiques 

31.12.2010 Premis i concursos 

Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de 
Catalunya

Departament de Governació i 
Administracions Públiques 

31.12.2010 Registres 

Tramitació d’infraestructures de telecomunicacions 
en edificis 

Departament de Governació i 
Administracions Públiques 

31.12.2010 Registres 

Inscripció d’un club o associació esportiva (federat 
o de lleure) al Registre d’Entitats Esportives 

Departament de la Vicepresidència 31.12.2011 Registres 

Inscripció d’una secció esportiva d’una entitat no 
esportiva (federada o de lleure) al Registre 
d’Entitats Esportives 

Departament de la Vicepresidència 31.12.2011 Registres 

Inscripció de la renovació de les juntes directives al 
Registre d’Entitats Esportives 

Departament de la Vicepresidència 31.12.2011 Registres 

Registre Oficial de Professionals de l’Esport de 
Catalunya

Departament de la Vicepresidència 31.12.2011 Registres 

Sòls contaminats. Informe preliminar de situació 
(IPS)

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Delimitació de lleres de domini públic 
(atermenament) 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2012 Declaracions i 
notificacions 

Novació, revisió o extinció d’una concessió o 
modificació d’un aprofitament 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2011 Declaracions i 
notificacions 

Notificació d’informes anuals d’emissió de gasos 
amb efecte d’hivernacle 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Autoritzacions d’emissió de gasos amb efecte 
d’hivernacle 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Obres i ocupacions a zona de policia de lleres 
(H0369)

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Abocament a llera Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Títol Departament    Termini Tipus

Abocament a mar Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Obres i ocupacions a terrenys de domini públic 
(H0363)

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Ús privat d’aigües que pertanyen al domini públic Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Autorització per a establir zones de bany o 
recreatives en llera pública o zona de policia 
(H0368)

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Autorització de navegació per rius o embassaments 
(H0358)

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Autorització per a la instal·lació d’embarcadors per 
a la navegació d’ús públic (H0367) 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Autorització per a encendre foc Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Connexió d’aigües residuals a un sistema de 
sanejament (H037) 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Autorització per al transport de residus industrials i 
especials 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Registre de gestors de residus Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2012 Registres 

Registre d’un nucli zoològic Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Registres 

Registrar-se com a productor/a de residus 
industrials 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2012 Registres 

Declaració ambiental unificada 
Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Autorització ambiental (Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats) 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2011 Declaracions i 
notificacions 

Declaració del cànon de l’aigua per a entitats 
subministradores 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2011 Declaracions i 
notificacions 

Tramitació de llibres de registre de focus emissors a 
l’atmosfera 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2012 Declaracions i 
notificacions 

Certificat de conductor/a amb nacionalitat 
extracomunitària 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2011 Acreditacions i 
certificacions 

Targeta de tacògraf digital Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Autoritzacions per a la realització d’obres o 
activitats a les zones d’influència de carreteres 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2011 Permisos i llicències 
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Títol Departament    Termini Tipus

Registre especial de contractes d’arrendaments 
rústics 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre d’agents del sector làctic Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre d’operadors comercials de bestiar Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre oficial de proveïdors de material vegetal Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

31.12.2012 Registres 

Premi Civisme als Mitjans de Comunicació Departament de Governació i 
Administracions Públiques 

31.12.2010 Premis i concursos 

Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de 
Catalunya

Departament de Governació i 
Administracions Públiques 

31.12.2010 Registres 

Tramitació d’infraestructures de telecomunicacions 
en edificis 

Departament de Governació i 
Administracions Públiques 

31.12.2010 Registres 

Inscripció d’un club o associació esportiva (federat 
o de lleure) al Registre d’Entitats Esportives 

Departament de la Vicepresidència 31.12.2011 Registres 

Inscripció d’una secció esportiva d’una entitat no 
esportiva (federada o de lleure) al Registre 
d’Entitats Esportives 

Departament de la Vicepresidència 31.12.2011 Registres 

Inscripció de la renovació de les juntes directives al 
Registre d’Entitats Esportives 

Departament de la Vicepresidència 31.12.2011 Registres 

Registre Oficial de Professionals de l’Esport de 
Catalunya

Departament de la Vicepresidència 31.12.2011 Registres 

Sòls contaminats. Informe preliminar de situació 
(IPS)

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Delimitació de lleres de domini públic 
(atermenament) 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2012 Declaracions i 
notificacions 

Novació, revisió o extinció d’una concessió o 
modificació d’un aprofitament 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2011 Declaracions i 
notificacions 

Notificació d’informes anuals d’emissió de gasos 
amb efecte d’hivernacle 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Autoritzacions d’emissió de gasos amb efecte 
d’hivernacle 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Obres i ocupacions a zona de policia de lleres 
(H0369)

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Abocament a llera Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Títol Departament    Termini Tipus

Abocament a mar Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Obres i ocupacions a terrenys de domini públic 
(H0363)

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Ús privat d’aigües que pertanyen al domini públic Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Autorització per a establir zones de bany o 
recreatives en llera pública o zona de policia 
(H0368)

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Autorització de navegació per rius o embassaments 
(H0358)

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Autorització per a la instal·lació d’embarcadors per 
a la navegació d’ús públic (H0367) 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Autorització per a encendre foc Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Connexió d’aigües residuals a un sistema de 
sanejament (H037) 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Autorització per al transport de residus industrials i 
especials 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Registre de gestors de residus Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2012 Registres 

Registre d’un nucli zoològic Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Registres 

Registrar-se com a productor/a de residus 
industrials 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2012 Registres 

Declaració ambiental unificada 
Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Autorització ambiental (Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats) 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2011 Declaracions i 
notificacions 

Declaració del cànon de l’aigua per a entitats 
subministradores 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2011 Declaracions i 
notificacions 

Tramitació de llibres de registre de focus emissors a 
l’atmosfera 

Departament de Medi Ambient i 
Habitatge 

31.12.2012 Declaracions i 
notificacions 

Certificat de conductor/a amb nacionalitat 
extracomunitària 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2011 Acreditacions i 
certificacions 

Targeta de tacògraf digital Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Autoritzacions per a la realització d’obres o 
activitats a les zones d’influència de carreteres 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2011 Permisos i llicències 
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Autorització d’heliports Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Autorització d’instal·lacions de transport per cable 
no considerades de servei públic 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Autorització per a prestar serveis de transport de 
passatgers i mercaderies en aigües marítimes i 
continentals 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Autorització de transport públic de viatgers en taxi 
(VT)

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització d’ocupació del domini públic 
maritimoterrestre 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Autorització de transport públic lleuger de 
mercaderies per carretera al territori català  (MDSL)

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització de transport públic de mercaderies - 
Àmbit estatal (MDPE-MDLE) 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització de transport públic de viatgers en 
autobús (VD) 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització de transport privat complementari de 
viatgers en autobús (VPC) 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització de transport privat complementari 
sanitari (VSPC) 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització de lloguer de vehicles sense 
conductor/a (ASC) 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització d’operador/a de transport (OT) Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització de transport sanitari públic (VS) Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització d’arrendament de vehicles amb 
conductor/a (VTC) 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització de transport privat complementari de 
mercaderies (MPC) 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Registres 

Concessió de serveis regulars de transport de 
viatgers per carretera 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Autorització d’entitats avaluadores de salut Departament de Salut 31.12.2010 Acreditacions i 
certificacions 

Acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda 
a Catalunya 

Departament de Salut 31.12.2010 Acreditacions i 
certificacions 

Autorització i registre de centres sanitaris Departament de Salut 31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Títol Departament    Termini Tipus

Acreditació de centre dispensador d’articles 
ortoprotètics del Servei Català de la Salut 

Departament de Salut 31.12.2010 Acreditacions i 
certificacions 

Reconeixement de models de bosses i envasos de 
recollida de residus sanitaris 

Departament de Salut 31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Llibre de registre de control de residus sanitaris Departament de Salut 31.12.2012 Registres 

Autorització de posada en marxa de laboratoris de 
salut ambiental i alimentària 

Departament de Salut 31.12.2012 Permisos i llicències 

Acreditació de laboratoris de salut ambiental i 
alimentària 

Departament de Salut 31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Autorització per a actuar com a entitat o servei de 
revisió periòdica d’instal·lacions d’alt risc de 
dispersió de legionel·la 

Departament de Salut 31.12.2012 Permisos i llicències 

Inscripció al Registre oficial d’establiments i serveis 
plaguicides (ROESP) d’empreses de tractaments a 
tercers per a la prevenció i per al control de la 
legionel·losi 

Departament de Salut 31.12.2011 Inscripcions i 
subscripcions 

Inscripció al Registre oficial d’establiments i serveis 
plaguicides (ROESP) d’establiments que 
comercialitzen i/o emmagatzemen plaguicides  
únicament d’ús ambiental o per a la indústria 
alimentària 

Departament de Salut 31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre oficial d’establiments i serveis 
plaguicides (ROESP) d’empreses de serveis de 
control de plagues ambientals i/o per a la indústria 
alimentària 

Departament de Salut 31.12.2011 Registres 

Autoliquidacions de taxes d’escorxadors Departament de Salut 31.12.2010 Pagaments 

Autorització i registre d’entitats de formació de 
manipuladors d’aliments (REFMA) 

Departament de Salut 31.12.2012 Permisos i llicències 

Reconeixement d’entitats de formació de 
manipuladors d’aliments autoritzades en altres 
comunitats autònomes 

Departament de Salut 31.12.2012 Ensenyament i formació 

Autorització d’establiments minoristes de carn 
fresca i derivats per a un àmbit de comercialització 
supramunicipal 

Departament de Salut 31.12.2012 Permisos i llicències 

Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris Departament de Salut 31.12.2011 Registres 

Inscripció de les aigües de begudes envasades 
minerals naturals i de deu en el Registre especial de 
productes alimentaris de Catalunya (RSE) 

Departament de Salut 31.12.2011 Registres 

Notificació de primera comercialització de 
complements alimentosos 

Departament de Salut 31.12.2011 Declaracions i 
notificacions 

Notificació de primera comercialització de preparats 
alimentosos per a règims dietètics o especials 

Departament de Salut 31.12.2011 Registres 
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Títol Departament    Termini Tipus

Autorització d’heliports Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Autorització d’instal·lacions de transport per cable 
no considerades de servei públic 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Autorització per a prestar serveis de transport de 
passatgers i mercaderies en aigües marítimes i 
continentals 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Autorització de transport públic de viatgers en taxi 
(VT)

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització d’ocupació del domini públic 
maritimoterrestre 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Autorització de transport públic lleuger de 
mercaderies per carretera al territori català  (MDSL)

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització de transport públic de mercaderies - 
Àmbit estatal (MDPE-MDLE) 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització de transport públic de viatgers en 
autobús (VD) 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització de transport privat complementari de 
viatgers en autobús (VPC) 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització de transport privat complementari 
sanitari (VSPC) 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització de lloguer de vehicles sense 
conductor/a (ASC) 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització d’operador/a de transport (OT) Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització de transport sanitari públic (VS) Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització d’arrendament de vehicles amb 
conductor/a (VTC) 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Permisos i llicències 

Autorització de transport privat complementari de 
mercaderies (MPC) 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2012 Registres 

Concessió de serveis regulars de transport de 
viatgers per carretera 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Autorització d’entitats avaluadores de salut Departament de Salut 31.12.2010 Acreditacions i 
certificacions 

Acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda 
a Catalunya 

Departament de Salut 31.12.2010 Acreditacions i 
certificacions 

Autorització i registre de centres sanitaris Departament de Salut 31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Títol Departament    Termini Tipus

Acreditació de centre dispensador d’articles 
ortoprotètics del Servei Català de la Salut 

Departament de Salut 31.12.2010 Acreditacions i 
certificacions 

Reconeixement de models de bosses i envasos de 
recollida de residus sanitaris 

Departament de Salut 31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Llibre de registre de control de residus sanitaris Departament de Salut 31.12.2012 Registres 

Autorització de posada en marxa de laboratoris de 
salut ambiental i alimentària 

Departament de Salut 31.12.2012 Permisos i llicències 

Acreditació de laboratoris de salut ambiental i 
alimentària 

Departament de Salut 31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Autorització per a actuar com a entitat o servei de 
revisió periòdica d’instal·lacions d’alt risc de 
dispersió de legionel·la 

Departament de Salut 31.12.2012 Permisos i llicències 

Inscripció al Registre oficial d’establiments i serveis 
plaguicides (ROESP) d’empreses de tractaments a 
tercers per a la prevenció i per al control de la 
legionel·losi 

Departament de Salut 31.12.2011 Inscripcions i 
subscripcions 

Inscripció al Registre oficial d’establiments i serveis 
plaguicides (ROESP) d’establiments que 
comercialitzen i/o emmagatzemen plaguicides  
únicament d’ús ambiental o per a la indústria 
alimentària 

Departament de Salut 31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre oficial d’establiments i serveis 
plaguicides (ROESP) d’empreses de serveis de 
control de plagues ambientals i/o per a la indústria 
alimentària 

Departament de Salut 31.12.2011 Registres 

Autoliquidacions de taxes d’escorxadors Departament de Salut 31.12.2010 Pagaments 

Autorització i registre d’entitats de formació de 
manipuladors d’aliments (REFMA) 

Departament de Salut 31.12.2012 Permisos i llicències 

Reconeixement d’entitats de formació de 
manipuladors d’aliments autoritzades en altres 
comunitats autònomes 

Departament de Salut 31.12.2012 Ensenyament i formació 

Autorització d’establiments minoristes de carn 
fresca i derivats per a un àmbit de comercialització 
supramunicipal 

Departament de Salut 31.12.2012 Permisos i llicències 

Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris Departament de Salut 31.12.2011 Registres 

Inscripció de les aigües de begudes envasades 
minerals naturals i de deu en el Registre especial de 
productes alimentaris de Catalunya (RSE) 

Departament de Salut 31.12.2011 Registres 

Notificació de primera comercialització de 
complements alimentosos 

Departament de Salut 31.12.2011 Declaracions i 
notificacions 

Notificació de primera comercialització de preparats 
alimentosos per a règims dietètics o especials 

Departament de Salut 31.12.2011 Registres 
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Títol Departament    Termini Tipus

Acreditació d’entitat especialitzada com a servei de 
prevenció aliè 

Departament de Treball 31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Autorització d’entitat o persona auditora del sistema 
de gestió de la prevenció de riscos laborals  

Departament de Treball 31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Avís previ d’obres Departament de Treball 31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Pla de treball amb risc d’amiant Departament de Treball 31.12.2012 Declaracions i 
notificacions 

Comunicació d’obertura d’un centre de treball o de 
represa de l’activitat 

Departament de Treball 31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Comunicació d’accidents de treball amb baixa 
mèdica 

Departament de Treball 31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Comunicació urgent d’accidents de treball Departament de Treball 31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Relació d’accidents de treball sense baixa mèdica Departament de Treball 31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Comunicació d’altes o defuncions d’accidentats per 
accident de treball 

Departament de Treball 31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Ajornaments i fraccionaments de deutes derivats 
d’expedients sancionadors del Departament de 
Treball 

Departament de Treball 31.12.2011 Pagaments 

Autorització per al treball de menors de 16 anys en 
espectacles públics 

Departament de Treball 31.12.2011 Permisos i llicències 

Constitució d’una societat cooperativa Departament de Treball 31.12.2011 Registres 

Constitució de societats laborals Departament de Treball 31.12.2011 Registres 

Cens d’entitats col·laboradores d’inserció del 
Departament de Treball 

Departament de Treball 31.12.2011 Registres 

Obtenció de la qualificació de centres especials de 
treball (CET) 

Departament de Treball 31.12.2010 Registres 

Registre d’empreses amb risc per amiant (RERA) Departament de Treball 31.12.2012 Registres 

Registre de delegats de prevenció de riscos laborals Departament de Treball 31.12.2012 Registres 

Registre de comitès de seguretat i salut Departament de Treball 31.12.2012 Registres 

Registre administratiu d’empreses d’inserció 
sociolaboral de Catalunya 

Departament de Treball 31.12.2012 Registres 

Registre de persones amb formació en prevenció de 
riscos laborals 

Departament de Treball 31.12.2012 Registres 

Comunicacions de treballs amb riscos laborals Departament de Treball 31.12.2012 Declaracions i 
notificacions 

Títol Departament    Termini Tipus

Comunicació de condicions que no fan necessari 
recórrer a l’auditoria del sistema de gestió de la 
prevenció de riscos laborals 

Departament de Treball 31.12.2012 Declaracions i 
notificacions 

Comunicació de la contractació laboral a través del 
portal Feina Activa 

Departament de Treball 31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Comunicació d’eleccions sindicals Departament de Treball 31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Línia de finançament especial per a projectes 
d’estalvi, eficiència energètica i energies renovables 

Departament d’Economia i Finances 31.12.2012 Altres 

Certificat tributari per a subvencions Departament d’Economia i Finances 31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Classificació empresarial Departament d’Economia i Finances 31.12.2011 Acreditacions i 
certificacions 

Certificat tributari per a procediments de 
contractació administrativa amb la Generalitat 

Departament d’Economia i Finances 31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Constitució i retirada de fiances i garanties Departament d’Economia i Finances 31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Com formular una denúncia, per conductes 
prohibides en l’àmbit de la competència 

Departament d’Economia i Finances 31.12.2012 Denúncies i 
reclamacions 

Avisos de noves licitacions Departament d’Economia i Finances 31.12.2011 Inscripcions i 
subscripcions 

Pèrdua del resguard del dipòsit Departament d’Economia i Finances 31.12.2012 Pagaments 

Nomenament de directors facultatius Departament d’Economia i Finances 31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Aprovació concreta treball subcontractats de la 
secció C i D 

Departament d’Economia i Finances 31.12.2012 Registres 

Document de qualificació empresarial d’enginyeria i 
consultoria 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Acreditacions i 
certificacions 

Document de qualificació empresarial de la 
construcció 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Acreditacions i 
certificacions 

Document de qualificació empresarial de la fusta i el 
suro

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Acreditacions i 
certificacions 

Registre d’establiments industrials de Catalunya 
(REIC)

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2010 Registres 

Certificat temporal com a empresa instal·ladora Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Acreditacions i 
certificacions 

Inscripció al Registre d’empreses conservadores de 
grues autopropulsades 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 
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Títol Departament    Termini Tipus

Acreditació d’entitat especialitzada com a servei de 
prevenció aliè 

Departament de Treball 31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Autorització d’entitat o persona auditora del sistema 
de gestió de la prevenció de riscos laborals  

Departament de Treball 31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Avís previ d’obres Departament de Treball 31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Pla de treball amb risc d’amiant Departament de Treball 31.12.2012 Declaracions i 
notificacions 

Comunicació d’obertura d’un centre de treball o de 
represa de l’activitat 

Departament de Treball 31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Comunicació d’accidents de treball amb baixa 
mèdica 

Departament de Treball 31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Comunicació urgent d’accidents de treball Departament de Treball 31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Relació d’accidents de treball sense baixa mèdica Departament de Treball 31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Comunicació d’altes o defuncions d’accidentats per 
accident de treball 

Departament de Treball 31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Ajornaments i fraccionaments de deutes derivats 
d’expedients sancionadors del Departament de 
Treball 

Departament de Treball 31.12.2011 Pagaments 

Autorització per al treball de menors de 16 anys en 
espectacles públics 

Departament de Treball 31.12.2011 Permisos i llicències 

Constitució d’una societat cooperativa Departament de Treball 31.12.2011 Registres 

Constitució de societats laborals Departament de Treball 31.12.2011 Registres 

Cens d’entitats col·laboradores d’inserció del 
Departament de Treball 

Departament de Treball 31.12.2011 Registres 

Obtenció de la qualificació de centres especials de 
treball (CET) 

Departament de Treball 31.12.2010 Registres 

Registre d’empreses amb risc per amiant (RERA) Departament de Treball 31.12.2012 Registres 

Registre de delegats de prevenció de riscos laborals Departament de Treball 31.12.2012 Registres 

Registre de comitès de seguretat i salut Departament de Treball 31.12.2012 Registres 

Registre administratiu d’empreses d’inserció 
sociolaboral de Catalunya 

Departament de Treball 31.12.2012 Registres 

Registre de persones amb formació en prevenció de 
riscos laborals 

Departament de Treball 31.12.2012 Registres 

Comunicacions de treballs amb riscos laborals Departament de Treball 31.12.2012 Declaracions i 
notificacions 

Títol Departament    Termini Tipus

Comunicació de condicions que no fan necessari 
recórrer a l’auditoria del sistema de gestió de la 
prevenció de riscos laborals 

Departament de Treball 31.12.2012 Declaracions i 
notificacions 

Comunicació de la contractació laboral a través del 
portal Feina Activa 

Departament de Treball 31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Comunicació d’eleccions sindicals Departament de Treball 31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Línia de finançament especial per a projectes 
d’estalvi, eficiència energètica i energies renovables 

Departament d’Economia i Finances 31.12.2012 Altres 

Certificat tributari per a subvencions Departament d’Economia i Finances 31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Classificació empresarial Departament d’Economia i Finances 31.12.2011 Acreditacions i 
certificacions 

Certificat tributari per a procediments de 
contractació administrativa amb la Generalitat 

Departament d’Economia i Finances 31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Constitució i retirada de fiances i garanties Departament d’Economia i Finances 31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Com formular una denúncia, per conductes 
prohibides en l’àmbit de la competència 

Departament d’Economia i Finances 31.12.2012 Denúncies i 
reclamacions 

Avisos de noves licitacions Departament d’Economia i Finances 31.12.2011 Inscripcions i 
subscripcions 

Pèrdua del resguard del dipòsit Departament d’Economia i Finances 31.12.2012 Pagaments 

Nomenament de directors facultatius Departament d’Economia i Finances 31.12.2012 Acreditacions i 
certificacions 

Aprovació concreta treball subcontractats de la 
secció C i D 

Departament d’Economia i Finances 31.12.2012 Registres 

Document de qualificació empresarial d’enginyeria i 
consultoria 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Acreditacions i 
certificacions 

Document de qualificació empresarial de la 
construcció 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Acreditacions i 
certificacions 

Document de qualificació empresarial de la fusta i el 
suro

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Acreditacions i 
certificacions 

Registre d’establiments industrials de Catalunya 
(REIC)

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2010 Registres 

Certificat temporal com a empresa instal·ladora Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Acreditacions i 
certificacions 

Inscripció al Registre d’empreses conservadores de 
grues autopropulsades 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 
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Títol Departament    Termini Tipus

Inscripció al Registre d’empreses instal·ladores 
d’electricitat (baixa tensió de categories bàsica i 
especialista i alta tensió) 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Certificat d’inscripció al Registre d’empreses 
instal·ladores petrolíferes de categoria 1 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses conservadores 
d’aparells elevadors - ascensors (RECAE) 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses conservadores 
d’aparells elevadors - plataformes elèctriques 
verticals (RECPV) 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses 
instal·ladores/conservadores d’instal·lacions 
frigorífiques (REIF) - Automanteniment 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses 
instal·ladores/conservadores d’instal·lacions 
frigorífiques (REIF) 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores d’instal·lacions 
tèrmiques en edificis (REIMITE-REITE) 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses fabricants de 
trams d'encastament i elements estructurals de 
grues torre (RFEGT) 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses 
instal·ladores/conservadores d’aparells elevadors - 
grues torre (RICGT) 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de 
protecció contra incendis (RECI) 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses instal·ladores de 
gas (categories A, B i C) 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Certificat d’inscripció al Registre d’empreses 
instal·ladores petrolíferes de categoria 1 -
Automanteniment 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Certificat d’inscripció al Registre d’empreses 
instal·ladores petrolíferes de categoria 2 - 
Automanteniment 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de 
protecció contra incendis (RECI) -Automanteniment 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses instal·ladores-
mantenidores d’instal·lacions tèrmiques en edificis 
(REIMITE-REITE) -Automanteniment 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció d’establiments hotelers al Registre de 
Turisme de Catalunya 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2012 Registres 

Títol Departament    Termini Tipus

Inscripció d’apartaments turístics al Registre de 
Turisme de Catalunya 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2012 Registres 

Inscripció de càmpings al Registre de Turisme de 
Catalunya

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2012 Registres 

Inscripció d’establiments de turisme rural al 
Registre de Turisme de Catalunya 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2012 Registres 

Inscripció d’agències de viatges al Registre de 
Turisme de Catalunya 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2012 Registres 

Inscripció de les oficines de turisme al Registre de 
Turisme de Catalunya 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2012 Registres 

Habilitació de centres docents de personal de 
control d’accés als locals d’espectacles i activitats 
recreatives 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2011 Acreditacions i 
certificacions 

Habilitació del personal de control d’accés a locals 
d’espectacles i activitats recreatives 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2011 Acreditacions i 
certificacions 

Comunicació d’emplaçament de màquines 
recreatives o d’atzar 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir 
estacions de servei i gasolineres i comunicació de 
reformes 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir bancs, 
caixes d’estalvis i altres entitats de crèdit i 
comunicació de reformes 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Llicència municipal per als locals on es presten 
serveis de naturalesa sexual 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir 
administracions de loteries i despatxos d’apostes 
mútues i comunicació de reformes 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir 
farmàcies i comunicació de reformes 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir locals 
de jocs d’atzar i comunicació de reformes 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir 
joieries, argenteries i tallers i comunicació de 
reformes 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir 
galeries d’art, antiquaris i establiments on 
habitualment s’exhibeixen o subhasten joies, 
antiguitats o obres d’art i comunicació de reformes 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Inscripció al Registre d’empreses de seguretat 
privada 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2011 Registres 
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Títol Departament    Termini Tipus

Inscripció al Registre d’empreses instal·ladores 
d’electricitat (baixa tensió de categories bàsica i 
especialista i alta tensió) 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Certificat d’inscripció al Registre d’empreses 
instal·ladores petrolíferes de categoria 1 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses conservadores 
d’aparells elevadors - ascensors (RECAE) 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses conservadores 
d’aparells elevadors - plataformes elèctriques 
verticals (RECPV) 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses 
instal·ladores/conservadores d’instal·lacions 
frigorífiques (REIF) - Automanteniment 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses 
instal·ladores/conservadores d’instal·lacions 
frigorífiques (REIF) 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores d’instal·lacions 
tèrmiques en edificis (REIMITE-REITE) 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses fabricants de 
trams d'encastament i elements estructurals de 
grues torre (RFEGT) 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses 
instal·ladores/conservadores d’aparells elevadors - 
grues torre (RICGT) 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de 
protecció contra incendis (RECI) 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses instal·ladores de 
gas (categories A, B i C) 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Certificat d’inscripció al Registre d’empreses 
instal·ladores petrolíferes de categoria 1 -
Automanteniment 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Certificat d’inscripció al Registre d’empreses 
instal·ladores petrolíferes de categoria 2 - 
Automanteniment 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de 
protecció contra incendis (RECI) -Automanteniment 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció al Registre d’empreses instal·ladores-
mantenidores d’instal·lacions tèrmiques en edificis 
(REIMITE-REITE) -Automanteniment 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2011 Registres 

Inscripció d’establiments hotelers al Registre de 
Turisme de Catalunya 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2012 Registres 

Títol Departament    Termini Tipus

Inscripció d’apartaments turístics al Registre de 
Turisme de Catalunya 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2012 Registres 

Inscripció de càmpings al Registre de Turisme de 
Catalunya

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2012 Registres 

Inscripció d’establiments de turisme rural al 
Registre de Turisme de Catalunya 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2012 Registres 

Inscripció d’agències de viatges al Registre de 
Turisme de Catalunya 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2012 Registres 

Inscripció de les oficines de turisme al Registre de 
Turisme de Catalunya 

Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa 

31.12.2012 Registres 

Habilitació de centres docents de personal de 
control d’accés als locals d’espectacles i activitats 
recreatives 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2011 Acreditacions i 
certificacions 

Habilitació del personal de control d’accés a locals 
d’espectacles i activitats recreatives 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2011 Acreditacions i 
certificacions 

Comunicació d’emplaçament de màquines 
recreatives o d’atzar 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2010 Declaracions i 
notificacions 

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir 
estacions de servei i gasolineres i comunicació de 
reformes 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir bancs, 
caixes d’estalvis i altres entitats de crèdit i 
comunicació de reformes 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Llicència municipal per als locals on es presten 
serveis de naturalesa sexual 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir 
administracions de loteries i despatxos d’apostes 
mútues i comunicació de reformes 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2011 Permisos i llicències 

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir 
farmàcies i comunicació de reformes 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir locals 
de jocs d’atzar i comunicació de reformes 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir 
joieries, argenteries i tallers i comunicació de 
reformes 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Mesures de seguretat obligatòries per a obrir 
galeries d’art, antiquaris i establiments on 
habitualment s’exhibeixen o subhasten joies, 
antiguitats o obres d’art i comunicació de reformes 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2010 Permisos i llicències 

Inscripció al Registre d’empreses de seguretat 
privada 

Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 

31.12.2011 Registres 
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Palau del Parlament, 29 de juliol de 2010

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual
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de l’Estatut d’autonomia, suposa un règim comú per 
a totes, sens perjudici que determinades disposicions 
únicament siguin aplicables a l’Administració de la 
Generalitat i als organismes i entitats públiques que en 
depenen o s’hi vinculen.

L’experiència acumulada durant els més de vint anys de 
vigència de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’orga-
nització, procediment i règim jurídic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, ha contribuït a la cons-
trucció d’un marc jurídic i d’un entorn administratiu 
sòlids que caracteritzen avui l’activitat dels diferents 
departaments, organismes i entitats públiques de l’Ad-
ministració de la Generalitat.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 13/1989, del 14 de 
desembre, antecedent immediat d’aquesta llei, s’han 
aprovat una sèrie de reformes legislatives que han po-
sat de manifest la necessitat de disposar d’un nou text 
legal, i en són les més significatives la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i la Llei de l’Estat 11/2007, del 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Les previsions estatutàries i el desenvolupament de la 
legislació bàsica, d’acord amb l’article 159.2 de l’Estatut 
d’autonomia, fan indispensable a Catalunya l’establi-
ment d’un marc legal de l’actuació de les administra-
cions públiques catalanes que tingui, altra vegada, un 
caràcter innovador i que, alhora, doni resposta a les 
expectatives de la ciutadania en les seves relacions amb 
qualsevol administració catalana i amb independència 
de quin sigui el mitjà de relació.

D’altra banda, no es pot defugir la necessitat d’incor-
porar les regles de la Directiva 2006/123/CE, del 12 
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat 
interior, i de regular les mesures de simplificació admi-
nistrativa a què obliga la seva transposició. En aquest 
sentit, la Llei opta per estendre l’aplicació d’aquestes 
mesures a tota actuació administrativa, amb una clara 
voluntat de contribuir a una major racionalització de les 
nostres administracions públiques.

A aquests objectius respon la Llei, que s’estructura en 
nou títols, quinze disposicions addicionals, una dispo-
sició transitòria, dues disposicions derogatòries i sis 
disposicions finals.

El títol preliminar determina l’objecte de la Llei, en 
detalla les finalitats i en concreta l’àmbit d’aplicació i 
el règim lingüístic.

El títol I estableix el règim general dels òrgans adminis-
tratius sobre la base del principi de no-disponibilitat de 
la competència (capítol I) i regula el règim jurídic dels 
òrgans col·legiats (capítol II).

El títol II s’ocupa de l’actuació administrativa. Aquest 
apartat inclou els drets i deures dels ciutadans en llurs 
relacions amb les administracions públiques de Catalu-
nya (capítol I), i els principis generals i d’actuació amb 
mitjans electrònics que informen llur actuació (capítol 
II). Destaca la regulació de les mesures de simplificació 
administrativa (capítol III) i dels registres administra-
tius (capítol IV).

Llei	de	règim	jurídic	i	de	procediment	
de	les	administracions	públiques	de	Ca-
talunya
Tram. 200-00077/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 85, 27.07.2010, DSPC-P 130

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 27 de 
juliol de 2010, ha debatut el Dictamen de la Comis-
sió d’Afers Institucionals referent al Projecte de llei de 
règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (tram. 200-00077/08), les es-
menes subsegüents al dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries, i les esmenes reservades pels grups 
parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de règim jurídic i de procediment de les ad-
ministracions públiques de Catalunya

Preàmbul

L’article 159.1 de l’Estatut d’autonomia atorga a la Ge-
neralitat, en matèria de règim jurídic i procediment 
administratiu, la competència per a regular les normes 
de procediment administratiu que derivin de les par-
ticularitats del dret substantiu de Catalunya o de les 
especialitats de l’organització de la Generalitat.

Així mateix, d’acord amb l’article 160.1 de l’Estatut 
d’autonomia, correspon a la Generalitat la competència 
exclusiva en matèria de règim local, que, respectant el 
principi d’autonomia local, inclou el règim de les rela-
cions entre les institucions de la Generalitat i els ens 
locals, i també les tècniques d’organització i de relació 
per a la cooperació i la col·laboració entre els ens locals 
i entre aquests i l’Administració de la Generalitat, inclo-
ent-hi les diverses formes associatives, mancomunades, 
convencionals i consorciades.

En virtut de l’article 2 de l’Estatut d’autonomia, que 
configura el sistema institucional de la Generalitat, del 
qual formen part també les administracions locals de 
Catalunya, aquesta llei és aplicable a totes les adminis-
tracions públiques catalanes, tot i que preveu especifi-
citats concretes per a l’Administració de la Generalitat i 
respecta el principi de diferenciació, establert per l’arti-
cle 84.3 de l’Estatut d’autonomia, en la distribució de les 
responsabilitats de les administracions locals en matèria 
d’adaptació dels procediments a l’ús dels mitjans elec-
trònics en llurs relacions amb els ciutadans.

L’aplicabilitat de la Llei a totes les administracions 
públiques de Catalunya, en virtut de les disposicions 



Núm. 785 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de juliol de 2010

25

TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

Títol preliminar. Finalitats i àmbit d’aplicació

Article 1. Objecte

1. L’objecte d’aquesta llei és:

a) Regular el règim jurídic de les administracions pú-
bliques de Catalunya i regular les especificitats del pro-
cediment administratiu que els són pròpies.

b) Regular el procediment d’elaboració de disposici-
ons reglamentàries en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat.

Article 2. Finalitats

Les finalitats d’aquesta llei són:

a) Fer efectius els drets reconeguts per la Constitució, 
l’Estatut d’autonomia i la resta de l’ordenament jurídic, 
i garantir-ne la plenitud, en les relacions de la ciutadania 
amb les administracions públiques de Catalunya.

b) Promoure una administració pública àgil, eficaç i 
eficient, i fer accessibles les seves relacions amb la ciu-
tadania, amb independència del suport que s’utilitzi.

c) Millorar l’actuació de les administracions públiques 
catalanes mitjançant la regulació de mesures de simpli-
ficació de tràmits i procediments, per a la reducció de 
càrregues administratives.

d) Garantir la coordinació administrativa, i també la 
transparència i l’objectivitat en l’actuació dels òrgans 
de les administracions públiques.

Article 3. Àmbit d’aplicació

Aquesta llei és aplicable a les administracions públiques 
de Catalunya següents:

a) L’Administració de la Generalitat.

b) Les entitats que integren l’Administració local.

c) L’Administració pròpia d’Aran.

d) Els organismes autònoms i les entitats públiques de-
pendents o vinculats a qualsevol de les administracions 
públiques catalanes quan exerceixen potestats adminis-
tratives.

e) Els consorcis en què participen de majoritàriament 
les administracions, els organismes i les entitats pú-
bliques inclosos en aquest article, i també les entitats 
públiques que depenen dels consorcis o hi estan vincu-
lades, quan exerceixen potestats administratives.

f) Les entitats creades per llei del Parlament no depen-
dents ni vinculades a l’Administració de la Generalitat 
quan exerceixen potestats administratives.

Article 4. Potestats i competències

Les administracions públiques de Catalunya exerceixen 
les potestats i les competències que els atribueixen la 
Constitució, l’Estatut d’autonomia i la resta de l’orde-
nament jurídic.

El títol III estableix el règim general del procediment 
administratiu que s’ha de seguir per a la realització de 
l’activitat de les administracions públiques catalanes, si-
gui o no per mitjans electrònics. Es preveuen disposici-
ons generals (capítol I), i es regulen les fases d’iniciació 
i instrucció del procediment (capítol II), la finalització 
del procediment, que inclou el règim del silenci admi-
nistratiu (capítol III), i també la notificació i la publica-
ció dels actes administratius (capítol IV).

El títol IV regula el procediment d’elaboració de dis-
posicions reglamentàries en l’àmbit exclusiu de l’Ad-
ministració de la Generalitat, en el qual s’incorporen 
els trets essencials de la seva tramitació i els documents 
que l’acompanyen, entre altres, la memòria general i la 
memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures propo-
sades (capítol II), que inclou l’informe d’impacte pres-
supostari, el d’impacte econòmic i social, el d’impacte 
normatiu i, finalment, l’informe d’impacte de gènere. 
L’èmfasi en l’avaluació de l’impacte normatiu respon a 
la voluntat d’introduir noves tècniques de bon govern en 
el context de l’adopció de qualsevol decisió normativa 
de competència de la Generalitat.

El títol V està dedicat a la revisió d’ofici (capítol I), 
els recursos administratius i les reclamacions prèvies a 
l’exercici d’accions civils i laborals (capítol II). El títol 
VI conté les disposicions generals del règim de respon-
sabilitat patrimonial de les administracions públiques 
catalanes (capítol I) i les especificitats dels procedi-
ments de responsabilitat patrimonial (capítol II) que 
han d’ésser desenvolupades per norma reglamentària.

El títol VII regula les potestats d’inspecció i control, llur 
finalitat i exercici (capítol I), i estableix, amb caràcter 
general, el règim comú d’habilitació i supervisió de les 
entitats col·laboradores de l’administració pública en 
l’exercici d’aquestes funcions (capítol II).

El títol VIII regula la potestat sancionadora i el títol 
IX conté les determinacions bàsiques de les relacions 
interadministratives de les administracions públiques 
incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei. Aquest darrer 
títol estableix les disposicions generals (capítol I), el rè-
gim dels convenis de col·laboració (capítol II) i dels con-
sorcis (capítol III), i altres instruments de col·laboració 
interadministrativa (capítol IV).

De les disposicions addicionals destaquen, d’una banda, 
la quarta, relativa als convenis i acords amb l’Estat i 
amb les comunitats autònomes, de conformitat amb el 
que estableix l’article 177.1 de l’Estatut d’autonomia, i 
als acords per a l’acció exterior de les administracions 
públiques de Catalunya; i de l’altra, la tretzena, relativa 
a l’aplicació dels requisits per al silenci administratiu 
desestimatori regulats per normes preexistents.

Finalment, de les disposicions finals cal destacar la pri-
mera, que indica els preceptes de la Llei que reprodu-
eixen legislació bàsica; la segona, relativa a l’adaptació 
de les administracions públiques de Catalunya per a 
la incorporació de mitjans electrònics i l’exercici dels 
drets dels ciutadans, i la tercera, de modificació de la 
Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern.
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2. La delegació pot ser general o per a un procediment 
administratiu concret. En aquest últim cas, la delegació 
es pot fer en qualsevol moment de la tramitació previ a 
la resolució, llevat que el procediment inclogui un dicta-
men o informe preceptiu, cas en el qual la delegació s’ha 
de fer abans que aquest dictamen o informe s’hagi emès.

3. No es poden delegar les competències relatives a:

a) L’adopció de disposicions reglamentàries.

b) La resolució dels recursos en els òrgans que han dic-
tat els actes objecte de recurs.

c) Les que s’exerceixen per delegació, fora que una llei 
ho autoritzi.

d) Les matèries en què així ho determinin normes amb 
rang de llei.

4. La delegació d’una competència pot reservar, a favor 
de l’òrgan delegant, les facultats de control i seguiment 
de l’exercici de la competència delegada, i es pot sub-
jectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.

5. La delegació d’una competència pot ésser revocada 
en qualsevol moment per l’òrgan que l’ha conferida.

6. La delegació de competències i l’extinció, per revoca-
ció o per qualsevol altra causa, s’han de publicar en el 
diari o butlletí oficial i, si s’escau, en la seu electrònica 
corresponents.

7. El canvi de titular de l’òrgan delegant o de l’òrgan 
delegat només extingeix la delegació si així ho ha esta-
blert l’acte de delegació.

8. Els actes administratius que s’adopten per delegació 
es consideren dictats per l’òrgan delegant, i han d’in-
cloure abans de la signatura les paraules «per delega-
ció» i indicar la data de la resolució o acord de delegació 
i la de la publicació en el diari o butlletí oficial.

9. La delegació de competències atribuïdes a òrgans 
col·legiats, per a l’exercici ordinari de les quals es re-
quereixi un quòrum especial, s’ha d’adoptar observant, 
en tots els casos, aquest quòrum.

Article 9. Avocació

1. Els òrgans administratius superiors poden avocar el 
coneixement d’un assumpte la resolució del qual cor-
respongui ordinàriament o per delegació a llurs òrgans 
administratius dependents, si circumstàncies d’índole 
tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho fan 
convenient. En els supòsits de delegació de competèn-
cies en òrgans jeràrquicament no dependents, el conei-
xement d’un assumpte pot ésser avocat únicament per 
l’òrgan delegant.

2. La resolució d’avocació ha d’ésser motivada i s’ha de 
notificar a les persones interessades en el procediment 
administratiu, si n’hi ha, amb anterioritat a la resolu-
ció d’aquest, o bé publicar en el diari o butlletí oficial 
corresponent, si hi ha una pluralitat indeterminada de 
persones interessades. Contra aquesta resolució no es 
pot interposar cap recurs, tot i que es pot impugnar en 
el recurs que, si escau, s’interposi contra la resolució 
del procediment.

Article 5. Règim lingüístic

El règim lingüístic de les administracions públiques de 
Catalunya es regeix pel que disposen l’Estatut d’auto-
nomia i la normativa lingüística de la Generalitat i de 
les entitats locals.

Títol I. Òrgans administratius

Capítol I. Competència

Article 6. Titularitat i exercici de la competència

1. La competència és irrenunciable i l’han d’exercir de 
manera precisa els òrgans administratius que la tenen 
atribuïda com a pròpia, llevat dels casos de delegació o 
d’avocació, quan s’efectuïn en els termes establerts per 
aquesta o altres lleis.

2. La delegació de la competència, l’encàrrec de gestió, 
l’autorització de signatura i la suplència no comporten 
l’alteració de la titularitat de la competència, però sí 
que alteren els elements determinants de l’exercici de 
la competència que en cada cas s’estableixen.

3. La titularitat i l’exercici de les competències atribuï-
des als òrgans administratius es poden desconcentrar en 
altres òrgans jeràrquicament dependents en els termes i 
amb els requisits que estableixen les normes d’atribució 
de les competències.

4. Si alguna disposició atribueix competències a una ad-
ministració pública sense especificar l’òrgan que les ha 
d’exercir, s’entén que la facultat d’instruir i resoldre els 
expedients correspon als òrgans inferiors competents 
per raó de la matèria i del territori i, si n’hi ha diversos, 
al superior jeràrquic comú.

Article 7. Direcció i supervisió

1. Els òrgans administratius exerceixen les seves com-
petències sota la direcció i la supervisió de l’òrgan de 
què depenen jeràrquicament, que pot emetre instruc-
cions i circulars o ordres de serveis per a fixar, res-
pectivament, els criteris per a l’aplicació de les normes 
jurídiques en l’exercici de les seves funcions i per al 
funcionament dels serveis.

2. Si una disposició específica ho estableix o s’estima 
convenient per raó dels destinataris o dels efectes que 
es puguin produir, les instruccions i les ordres de ser-
vei s’han de publicar a la seu electrònica i en el diari o 
butlletí oficial corresponent.

3. L’incompliment de les instruccions o de les ordres de 
servei no afecta per si sol la validesa dels actes dictats 
pels òrgans administratius, sens perjudici de la respon-
sabilitat disciplinària en què es pugui incórrer.

Article 8. Delegació de competències

1. Els òrgans administratius poden delegar l’exercici de 
les competències que tenen atribuïdes en altres òrgans 
de la mateixa administració pública, encara que no en 
depenguin jeràrquicament, o en els organismes i les 
entitats públiques vinculats o que en depenen.
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Article 11. Autorització de signatura

1. Els titulars dels òrgans administratius poden, en una 
matèria de llur competència, autoritzar la signatura dels 
actes administratius als titulars dels òrgans o unitats 
administratives que en depenen, dins dels límits asse-
nyalats per l’article 8.

2. L’autorització de signatura pot ésser general o per a 
un procediment administratiu concret. En aquest últim 
cas, l’autorització es pot fer en qualsevol moment de la 
tramitació previ a la resolució.

3. L’autorització de signatura no és procedent per a les 
resolucions de caràcter sancionador.

4. Els actes signats per autorització de signatura es con-
sideren dictats, a tots els efectes, per l’òrgan titular de 
la competència.

5. Els actes signats per autorització de signatura han 
d’incloure, al davant d’aquesta, les paraules «per au-
torització» i la identificació del titular o la titular de 
l’òrgan que l’autoritza; a continuació, la denominació 
de l’òrgan autoritzat, i, finalment, la data de la resolució 
d’autorització.

6. L’autorització de signatura és vàlida i eficaç sense 
necessitat de publicar-la en el diari o butlletí oficial cor-
responent ni de notificar-la a les persones interessades.

Article 12. Decisions sobre la competència

1. L’òrgan administratiu que considera que no li cor-
respon l’exercici de la competència per a la resolució 
d’un assumpte ha de remetre directament les actuaci-
ons a l’òrgan, organisme o entitat pública dependent o 
vinculat a la mateixa administració que considera que 
ha d’exercir la competència, i ho ha de notificar a les 
persones interessades.

2. Si un òrgan administratiu té coneixement que un altre 
òrgan, organisme o entitat pública tramita un assumpte 
que considera que és de la seva competència, l’ha de 
requerir d’inhibició.

3. Les persones interessades que siguin part en el pro-
cediment es poden adreçar a l’òrgan que coneix d’un 
assumpte perquè declini l’exercici de la competència, 
en els termes que estableix l’apartat 1. Igualment, es po-
den adreçar a l’òrgan que considerin que ha d’exercir la 
competència perquè requereixi d’inhibició l’òrgan que 
estigui coneixent de l’assumpte.

4. Si, com a conseqüència del que disposen els apar-
tats 1, 2 i 3, es produeix una situació de conflicte sobre 
l’exercici de la competència, qualsevol dels òrgans afec-
tats pot plantejar el conflicte d’atribucions a l’òrgan que 
determini la normativa aplicable o, a manca d’una nor-
ma específica, a l’òrgan superior immediat comú, amb 
la finalitat que aquest resolgui a qui correspon l’exercici 
de la competència.

5. Els conflictes d’atribucions només es poden plantejar 
entre òrgans de la mateixa administració o d’organismes 
o entitats públiques dependents o vinculats a aquesta, 
sempre que no estiguin jeràrquicament relacionats, i so-
bre assumptes el procediment administratiu dels quals 
no hagi finalitzat.

Article 10. Encàrrec de gestió

1. La realització d’activitats de caràcter material, tècnic 
o de serveis de la competència dels òrgans administra-
tius, els organismes o les entitats públiques pot ésser 
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats pú-
bliques de la mateixa administració o d’una altra de 
diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els 
mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.

2. L’encàrrec de gestió no comporta la cessió de la ti-
tularitat de la competència ni dels elements substantius 
del seu exercici i, per tant, és responsabilitat de l’òrgan, 
organisme o entitat pública que l’ha fet dictar els actes 
o les resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport 
o en què s’integri l’activitat material concreta objecte 
de l’encàrrec.

3. L’encàrrec de gestió entre els òrgans, els organis-
mes o les entitats públiques que pertanyen a la ma-
teixa administració s’ha de formalitzar en els termes 
que estableix llur normativa i, si no n’hi ha, per acord 
exprés dels òrgans, organismes o entitats públiques 
que hi intervenen. L’instrument de formalització i la 
resolució de l’encàrrec de gestió s’han de publicar, 
perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí oficial 
corresponent.

4. Cada administració pot regular, per reglament, els 
requisits dels acords a què fa referència l’apartat 3, 
que han d’incloure, com a mínim, la menció expressa 
de l’activitat o les activitats afectades, el termini de 
vigència i la naturalesa i l’abast de la gestió encar-
regada.

5. Si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’en-
càrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, 
l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, 
llevat que es tracti de la gestió ordinària dels serveis 
de l’Administració de la Generalitat per a les entitats 
locals, que s’ha de regir per la legislació de règim local. 
El conveni de col·laboració ha d’establir almenys les 
determinacions següents:

a) L’abast i el contingut de l’activitat encarregada.

b) Les raons que justifiquen l’encàrrec.

c) La fórmula de finançament de l’activitat encarregada, 
amb la indicació dels crèdits pressupostaris correspo-
nents que es transfereixen.

d) Les relacions i les actuacions per a fer el seguiment 
i control de l’encàrrec.

e) El termini de vigència del conveni.

6. L’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’en-
càrrec el pot gestionar directament o pels mitjans que 
estableixen la legislació de contractes del sector públic 
i, si escau, la normativa de règim local.

7. Si l’encàrrec de gestió té un objecte propi d’un con-
tracte inclòs en l’àmbit d’aplicació de la legislació de 
contractes del sector públic, només es pot fer a organis-
mes o entitats públiques que tinguin la condició de mitjà 
propi de l’administració, organisme o entitat pública que 
fa l’encàrrec, de conformitat amb el que disposa la dita 
legislació.
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2. Les funcions del secretari o secretària de l’òrgan col-
legiat són:

a) Fer la convocatòria de les sessions per ordre del pre-
sident o presidenta.

b) Estendre l’acta de la sessió.

c) Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació 
necessaris.

d) Estendre els certificats pertinents.

e) Custodiar i arxivar les actes.

f) Facilitar als membres de l’òrgan col·legiat la informa-
ció necessària per a l’exercici de llurs funcions.

g) Complir les altres funcions inherents al càrrec.

Article 16. Nomenament i substitució del presi-
dent o presidenta i del secretari o secretària

1. L’òrgan col·legiat nomena, per majoria absoluta dels 
seus membres en primera votació o per majoria simple 
en segona, el president o presidenta i el secretari o se-
cretària.

2. El president o presidenta nomena, entre els vocals, la 
persona o les persones, si escau, que ocupen la vicepre-
sidència. Si es nomenen diverses persones per a la vi-
cepresidència, s’ha d’establir un ordre de nomenament.

3. En els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per 
qualsevol altra causa justificada, la persona que ocupa 
la presidència és substituïda per la persona que ocupa 
la vicepresidència, segons l’ordre de nomenament; si 
no n’hi ha, pel vocal o la vocal de més antiguitat i, si 
dos o més tenen la mateixa antiguitat, pel de més edat.

4. La persona que ocupa la secretaria és substituïda pel 
vocal o la vocal més jove.

Article 17. Règim de les convocatòries i consti-
tució de l’òrgan col·legiat

1. La convocatòria de la sessió de l’òrgan col·legiat, 
amb l’ordre del dia corresponent, s’ha de notificar als 
membres amb una antelació mínima de quaranta-vuit 
hores, llevat del cas d’urgència apreciada pel president o 
presidenta, que s’ha de fer constar a la convocatòria. Les 
normes pròpies dels òrgans col·legiats poden preveu-
re una segona convocatòria i especificar el nombre de 
membres necessaris per a constituir vàlidament l’òrgan.

2. La convocatòria de la sessió de l’òrgan col·legiat 
s’ha de fer preferentment per mitjans electrònics, i ha 
d’anar acompanyada de la documentació necessària per 
a la deliberació i l’adopció d’acords, sens perjudici que 
aquesta documentació estigui disponible en un lloc web, 
del qual s’ha de garantir l’accessibilitat i la seguretat.

3. Malgrat que no s’hagin complert els requisits de la 
convocatòria, un òrgan col·legiat resta vàlidament cons-
tituït si s’han reunit tots els membres i ho acorden per 
unanimitat.

4. Per a la constitució vàlida de l’òrgan en primera 
convocatòria, als efectes de la realització de sessions 
i deliberacions i de la presa d’acords, cal la presència 
dels titulars de la presidència i de la secretaria, o si 

Capítol II. Règim jurídic dels òrgans col·legiats

Article 13. Règim jurídic

1. Els òrgans col·legiats, qualsevol que sigui la natura-
lesa de llurs funcions, es regeixen pel que fa a la com-
posició, les funcions i el funcionament per les normes 
específiques o els convenis que els creen o regulen, i 
els són d’aplicació preferent les disposicions dels arti-
cles 14.2, 17.4 i 5, 18.4 i 19.3. En defecte de regulació 
pròpia, es regeixen per la resta de normes contingudes 
en aquest capítol.

2. El funcionament dels òrgans col·legiats i les comu-
nicacions i la documentació corresponents poden tenir 
lloc de manera presencial, a distància o mixta, i mit-
jançant qualsevol suport, de conformitat amb el que 
estableix aquesta llei.

Article 14. Composició

1. Els òrgans col·legiats són constituïts per:

a) El president o presidenta.

b) El vicepresident o vicepresidenta o vicepresidents, si 
així ho preveu la norma de creació de l’òrgan.

c) Els vocals.

d) El secretari o secretària.

2. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal 
del mateix òrgan o per una persona al servei de l’admi-
nistració pública corresponent. En aquest darrer cas, 
assisteix a les sessions amb veu i sense vot.

3. L’òrgan competent per a designar els vocals titulars 
també pot designar-ne els suplents, que els substitueixen 
en els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per 
qualsevol altra causa justificada. Els suplents es poden 
designar per temps indefinit o per a una sessió deter-
minada.

Article 15. Funcions del president o presidenta i 
del secretari o secretària

1. Les funcions del president o presidenta de l’òrgan 
col·legiat són:

a) Exercir la representació de l’òrgan.

b) Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i 
extraordinàries.

c) Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, 
si escau, les peticions de la resta de membres formula-
des amb la suficient antelació.

d) Presidir les sessions i moderar el desenvolupament 
de les deliberacions i els debats.

e) Assegurar el compliment de les lleis.

f) Dirimir els empats amb el seu vot a l’efecte de l’adop-
ció d’acords.

g) Suspendre les sessions per causa justificada.

h) Visar les actes de les reunions de l’òrgan.

i) Complir les altres funcions inherents al càrrec.
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3. Els membres dels òrgans col·legiats que fan constar 
en acta llur vot contrari o llur abstenció amb relació a 
un acord adoptat resten exempts de la responsabilitat 
que se’n pugui derivar.

Article 20. Actes de les sessions

1. En l’acta s’han de fer constar els assistents, l’ordre del 
dia de la reunió, el lloc i el temps en què s’ha efectuat, 
els punts principals de les deliberacions, el contingut 
dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un membre 
o una membre ho demana, una explicació succinta del 
seu parer.

2. Els membres que discrepen de l’acord majoritari po-
den formular un vot particular per escrit en el termini 
de setanta-dues hores, el qual s’ha d’incorporar al text 
de l’acord.

3. El secretari o secretària, amb el vistiplau del presi-
dent o presidenta, ha de signar l’acta, que s’ha d’apro-
var en la mateixa reunió o en la següent. El secretari 
o secretària pot emetre vàlidament certificats sobre els 
acords específics que s’hi hagin adoptat sens perjudici 
de l’aprovació ulterior de l’acta, i hi ha de fer constar 
expressament aquesta circumstància.

4. Cal garantir que els vocals puguin accedir a les actes 
en format electrònic per a consultar-hi el contingut dels 
acords adoptats.

Títol II. Actuació administrativa

Capítol I. Drets i deures dels ciutadans

Article 21. Dret a la no-discriminació i a una 
atenció adequada

1. Els ciutadans, en llurs relacions amb les administra-
cions públiques de Catalunya, tenen dret a ésser atesos 
amb el respecte i la consideració que mereix llur dig-
nitat, sense discriminació per raó de naixement, sexe, 
raça, origen, religió, orientació sexual, opinió o qualse-
vol altra circumstància personal o social.

2. Els ciutadans tenen dret a obtenir de les administraci-
ons públiques serveis d’atenció, informació i orientació 
per a l’exercici i la protecció de llurs drets i interessos, 
en el compliment de llurs deures i obligacions i en la 
redacció de documents administratius.

3. El dret a què fa referència l’apartat 2 inclou el dret 
d’escollir, d’entre els mitjans que en cada moment es-
tiguin disponibles, el que els ciutadans volen fer servir 
per a rebre els serveis d’atenció, informació i orienta-
ció, que poden ésser l’assistència a oficines presenci-
als, l’atenció telefònica, en la mesura que els criteris de 
seguretat ho permetin, els mitjans electrònics o altres 
que siguin tècnicament possibles i econòmicament pro-
porcionals.

Article 22. Dret a una bona administració

1. El dret dels ciutadans a una bona administració in-
clou:

escau de qui els substitueixin, i la de la meitat, com a 
mínim, dels seus membres, sens perjudici del que es-
tableix l’apartat 5.

5. Si en els òrgans col·legiats participen organitzacions 
representatives d’interessos socials o estan formats per 
diverses administracions públiques, el president o pre-
sidenta pot considerar vàlidament constituït l’òrgan en 
primera convocatòria si hi són presents els representants 
de les administracions i de les organitzacions represen-
tatives d’interessos socials a qui s’ha atribuït la condició 
de portaveus.

6. En segona convocatòria, si les normes pròpies de l’òr-
gan no han especificat el nombre de membres necessaris 
per a constituir vàlidament l’òrgan, el quòrum s’assoleix 
amb l’assistència d’una tercera part dels membres, amb 
un mínim de tres.

Article 18. Desenvolupament de les sessions i de 
les deliberacions

1. Les sessions dels òrgans col·legiats poden ésser pre-
sencials, a distància o mixtes, segons que determinin 
les normes específiques de l’òrgan, o per acord dels seus 
membres. El president o presidenta ha d’assegurar el 
dispositiu físic, operatiu o tecnològic necessari per a la 
celebració efectiva de la sessió.

2. Amb independència dels mitjans utilitzats, s’ha de 
garantir el dret dels membres dels òrgans col·legiats 
a participar en les sessions, i també la possibilitat de 
defensar i de contrastar llurs posicions respectives, la 
formació de la voluntat col·legiada i el manteniment del 
quòrum de constitució.

3. A tots els efectes, el lloc de les sessions desenvolu-
pades a distància és la seu de l’òrgan i, si no en té, el de 
l’administració pública a què s’adscriu. Les sessions a 
distància poden ésser en temps real o amb intervencions 
successives en un fòrum virtual dins dels límits tempo-
rals marcats pel president o presidenta.

4. Només poden ésser tractats els assumptes que figuren 
en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els 
membres de l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de 
l’assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta.

5. Abans del començament de la sessió, o excepcio-
nalment durant el transcurs d’aquesta, els membres de 
l’òrgan col·legiat poden presentar esmenes, addicions 
o propostes alternatives, que han d’ésser debatudes i 
votades en la sessió.

6. Sens perjudici de les facultats del president o presi-
denta per a ordenar el debat, en les deliberacions prèvies 
a la votació hi pot haver torns a favor i en contra.

Article 19. Adopció d’acords i règim de votacions

1. Els acords de l’òrgan col·legiat s’adopten per majoria 
simple de vots, llevat que les seves normes reguladores 
estableixin una majoria diferent. En cas d’empat diri-
meix els resultats de les votacions el vot del president 
o presidenta.

2. Les votacions de l’òrgan col·legiat només poden ésser 
secretes si ho permet la regulació específica de l’òrgan.



30 de juliol de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 785

30

TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

cadascuna de les administracions públiques de Cata-
lunya.

3. Les administracions públiques de Catalunya poden 
garantir el dret establert per aquest article a tots els 
ciutadans mitjançant l’establiment de punts públics que 
permetin l’accés efectiu als mitjans electrònics.

4. Per a fer efectiu el dret a l’ús dels mitjans electrònics:

a) Les administracions públiques han d’habilitar, de 
la manera que considerin adequada, diferents canals 
o mitjans per a la prestació dels serveis electrònics, i 
garantir la seguretat, la confidencialitat i la protecció 
de les dades de caràcter personal en l’exercici del dret 
a l’ús de mitjans electrònics.

b) Les administracions públiques han de garantir un sis-
tema de gestió i conservació dels documents electrònics 
que formen part d’un expedient i que afecten els drets i 
els interessos dels ciutadans.

5. Els ciutadans tenen el dret d’obtenir i utilitzar qualse-
vol sistema de signatura electrònica, en els termes i amb 
els límits que estableix la normativa aplicable.

6. La utilització de mitjans electrònics en l’activitat 
interna i externa de les administracions públiques ca-
talanes no pot comportar l’eliminació, la limitació o el 
condicionament dels drets o dels deures dels ciutadans.

Article 25. Dret a la presentació de sol·licituds, 
comunicacions i altres documents

1. Els ciutadans tenen dret a presentar els documents 
que adrecen a les administracions públiques catalanes 
per qualsevol mitjà, en qualsevol registre de l’adminis-
tració destinatària o en els altres llocs establerts per la 
legislació bàsica.

2. Es poden presentar als registres de l’Administració 
de la Generalitat, dels organismes i de les entitats pú-
bliques vinculats o que en depenen documents adreçats 
a una altra administració.

3. Les administracions públiques de Catalunya altres 
que les esmentades a l’apartat 2 han d’informar, en llur 
seu electrònica i a les persones que ho sol·licitin, so-
bre els convenis subscrits amb altres administracions 
públiques a l’efecte del registre de sol·licituds, escrits i 
comunicacions.

4. Els ciutadans només han de presentar les dades o 
els documents exigits per les normes aplicables al pro-
cediment, i no han de presentar els que ja es trobin en 
poder de les administracions públiques, si bé en aquest 
cas se’ls pot requerir que facilitin informació sobre l’ex-
pedient, actuació o arxiu en què es troba la dada o el 
document.

Article 26. Dret d’accés als expedients adminis-
tratius

Els ciutadans que tenen la condició de persones inte-
ressades en un procediment administratiu en tramitació 
tenen dret a accedir a l’expedient i a obtenir una còpia 
dels documents que en formen part. Si els documents 
són en format electrònic, els ciutadans tenen dret a ob-
tenir-ne còpies electròniques.

a) El dret que l’actuació administrativa sigui proporci-
onal a la finalitat perseguida.

b) El dret a participar en la presa de decisions i, es-
pecialment, el dret d’audiència i el dret a presentar al-
legacions en qualsevol fase del procediment administra-
tiu, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

c) El dret que les decisions de les administracions pú-
bliques estiguin motivades, en els supòsits establerts 
legalment, amb una referència succinta als fets i als 
fonaments jurídics, amb la identificació de les normes 
aplicables i amb la indicació del règim de recursos que 
escaigui.

d) El dret a obtenir una resolució expressa i que se’ls 
notifiqui dins del termini legalment establert.

e) El dret a no aportar les dades o els documents que 
estiguin en poder de les administracions públiques o 
dels quals aquestes puguin disposar.

f) El dret a conèixer en qualsevol moment l’estat de 
tramitació dels procediments en què són persones in-
teressades.

2. Les administracions públiques de Catalunya han de 
fomentar la participació ciutadana en les actuacions ad-
ministratives de llur competència, per tal de recollir les 
propostes, els suggeriments i les iniciatives de la ciuta-
dania, mitjançant un procés previ d’informació i debat.

Article 23. Dret a uns serveis públics de qualitat

1. Tots els ciutadans tenen dret a:

a) Accedir en condicions d’igualtat als serveis públics i 
que aquests siguin de qualitat.

b) Plantejar els suggeriments i les queixes relatives al 
funcionament de l’activitat administrativa.

2. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, el 
Govern ha d’establir per decret el procediment espe-
cífic per a l’atenció i la resposta als suggeriments, les 
reclamacions i les queixes amb relació a la prestació 
dels serveis públics de la seva titularitat.

3. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’impulsar l’aplicació de cartes de serveis i altres ins-
truments de qualitat, en els termes que estableixi la 
normativa corresponent.

Article 24. Dret a l’ús dels mitjans electrònics

1. Els ciutadans tenen el dret a relacionar-se amb les 
administracions públiques de Catalunya utilitzant mit-
jans electrònics per a l’exercici dels drets que estableix 
la legislació bàsica, i també per a obtenir informacions, 
realitzar consultes i al·legacions, obtenir una còpia de la 
informació publicada a la seu electrònica, formular sol-
licituds, manifestar consentiment, entaular pretensions, 
efectuar pagaments, realitzar transaccions i oposar-se a 
les resolucions i als actes administratius.

2. Els ciutadans, en els termes de la legislació bàsica i 
d’aquesta llei, tenen dret a escollir, d’entre els canals que 
en cada moment estiguin disponibles, el que volen fer 
servir per a relacionar-se per mitjans electrònics amb 
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Article 30. Deures dels ciutadans

Els ciutadans, en llurs relacions amb les administra-
cions públiques de Catalunya i en l’ús dels serveis pú-
blics, han d’actuar amb la diligència, la responsabilitat 
i el respecte deguts a les persones, les institucions i els 
béns públics.

Capítol II. Principis de l’actuació administrativa

Article 31. Principis generals

1. Les administracions públiques de Catalunya servei-
xen amb objectivitat els interessos generals i actuen, 
sota la direcció dels òrgans de govern respectius, amb 
submissió plena a la llei i al dret.

2. Les administracions públiques de Catalunya complei-
xen les funcions que tenen atribuïdes i actuen d’acord 
amb els principis generals següents:

Primer. Eficàcia i eficiència.

Segon. Bona fe i confiança legítima.

Tercer. Proximitat.

Quart. Imparcialitat.

Cinquè. Proporcionalitat.

Sisè. Simplificació i racionalitat administrativa.

Setè. Transparència i accessibilitat.

Vuitè. Participació ciutadana.

Novè. Lleialtat institucional.

Desè. Col·laboració i cooperació interadministratives.

Article 32. Principis d’actuació amb mitjans elec-
trònics

Amb la finalitat de garantir el manteniment íntegre dels 
drets dels ciutadans davant l’actuació de les administra-
cions públiques que l’ordenament jurídic reconeix, l’ús 
de mitjans electrònics en l’actuació de les administra-
cions públiques de Catalunya és informat pels principis 
generals a què es refereix l’article 31 i, en particular, 
pels principis següents:

Primer. Igualtat en l’accés dels ciutadans a la prestació 
dels serveis públics i a qualsevol actuació o procediment 
administratiu.

Segon. Accessibilitat a la informació i als serveis pú-
blics per mitjans electrònics, d’una manera segura i 
comprensible.

Tercer. Neutralitat tecnològica en l’ús dels mitjans 
electrònics i adaptabilitat al progrés de les tècniques 
i sistemes de comunicacions electròniques, amb inde-
pendència de les alternatives tecnològiques escollides 
pels ciutadans.

Quart. Seguretat amb relació a la identitat, la integritat, 
la conservació i, si escau, la confidencialitat de la infor-
mació i de les transaccions.

Cinquè. Interoperabilitat entre els mitjans electrònics 
de les diverses administracions públiques.

Article 27. Dret d’accés a arxius i registres

1. Els ciutadans tenen dret a accedir, per qualsevol mitjà, 
als registres i als documents que formin part d’un expe-
dient i es trobin en els arxius de les administracions pú-
bliques catalanes, sempre que els expedients correspon-
guin a procediments acabats en la data de la sol·licitud.

2. L’accés als documents que continguin dades referents 
a la intimitat de les persones està reservat a aquestes, 
que, en el supòsit que observin que aquestes dades hi 
figuren incompletes o inexactes, poden exigir que es rec-
tifiquin o es completin, llevat que figurin en expedients 
caducats pel transcurs del temps, d’acord amb els termi-
nis màxims que determinin els diferents procediments, 
dels quals no es pugui derivar cap efecte substantiu.

3. L’autorització i la denegació d’accés als registres i als 
arxius de les administracions públiques catalanes s’ha 
de fer, en els termes que estableix la legislació bàsica, 
per resolució motivada de l’òrgan competent i ponderant 
sempre els drets i interessos de privacitat, confidencia-
litat, protecció de dades i altres que podrien resultar 
afectats.

4. El personal responsable dels registres i els arxius de 
les administracions públiques catalanes ha de vetllar 
perquè no es produeixi cap demora injustificada en 
l’exercici del dret d’accés a arxius i registres.

Article 28. Dret a una informació veraç i de qua-
litat

1. Els ciutadans tenen dret a obtenir informació veraç 
i de qualitat, qualsevol que sigui el suport o mitjà de 
distribució o difusió de la informació.

2. Les administracions públiques de Catalunya, per a 
fer efectiu el dret a una informació veraç i de qualitat, 
han d’informar sobre:

a) La pròpia organització i els principals serveis i pres-
tacions públiques.

b) Els plans i els programes que permeten concretar les 
polítiques públiques que duen a terme.

c) L’existència de bases de dades i arxius que contenen 
la informació directament relacionada amb l’interès dels 
ciutadans, sempre que la legislació vigent ho permeti.

d) Els drets dels ciutadans en les relacions amb l’ad-
ministració.

e) Els procediments administratius de llur competència 
i les convocatòries públiques en matèria de contractació, 
subvencions i selecció de personal.

f) Els mitjans d’impugnació i de reclamació i els òrgans 
competents per a resoldre aquests procediments.

3. Es poden establir per reglament els terminis i les 
condicions en què els ciutadans poden fer efectiu el dret 
a la informació.

Article 29. Garantia dels drets

Les administracions públiques de Catalunya han de ga-
rantir en llur actuació l’exercici i l’efectivitat dels drets 
dels ciutadans, qualsevol que sigui el mitjà de relació.
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2. Sens perjudici dels efectes concrets que en cada cas 
determini la normativa sectorial, la comunicació prèvia 
permet el reconeixement o l’exercici d’un dret o l’inici 
d’una activitat, des del dia de la presentació, i faculta 
l’administració pública corresponent per a verificar la 
conformitat de les dades que s’hi contenen.

Article 37. Models actualitzats de declaració 
responsable i comunicació prèvia

Les administracions públiques de Catalunya han de po-
sar a disposició dels ciutadans models actualitzats de 
declaració responsable i de comunicació prèvia.

Article 38. Inexactitud, falsedat o omissió en les 
dades aportades en la declaració responsable i 
en la comunicació prèvia

1. La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter 
essencial, en qualsevol dada o document que acompa-
nya o consta en una declaració responsable o en una 
comunicació prèvia comporten, amb l’audiència prèvia 
a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit 
corresponent i impedeixen l’exercici del dret o de l’acti-
vitat afectada des del moment en què es coneixen.

2. La resolució administrativa que constata les circums-
tàncies a què fa referència l’apartat 1 pot comportar 
també l’inici de les actuacions corresponents i l’exi-
gència de les responsabilitats que estableix la legislació 
vigent.

Article 39. Inscripcions d’ofici

Les administracions públiques competents, d’acord amb 
la normativa aplicable, han de realitzar d’ofici la ins-
cripció de persones físiques o jurídiques en els registres 
sectorials corresponents en els casos següents:

a) Quan les persones físiques o jurídiques han obtingut 
qualsevol títol administratiu que les habilita per a exer-
cir un dret o iniciar una activitat.

b) Quan la comunicació prèvia o la declaració respon-
sable tenen com a efecte habilitar l’exercici d’un dret o 
l’inici d’una activitat.

Article 40. Finestreta única

1. Els ciutadans poden obtenir la informació relativa 
als serveis públics i als procediments administratius de 
competència de les administracions públiques catala-
nes, i realitzar els tràmits corresponents, per mitjans 
electrònics i a distància mitjançant un lloc web comú 
o finestreta única.

2. En particular, en procediments administratius relatius 
a l’accés a una activitat econòmica i a l’exercici d’aques-
ta, les persones interessades poden realitzar els tràmits 
mitjançant una finestreta única, per mitjans electrònics 
i a distància, i obtenir per aquesta via la informació 
següent:

a) Els requisits, els procediments i els tràmits necessaris 
per a accedir a l’establiment o a l’exercici d’una activitat 
econòmica.

Article 33. Principi d’intervenció mínima

Les administracions públiques de Catalunya que en 
l’exercici de les competències respectives estableixin 
mesures que limitin l’exercici de drets individuals o 
col·lectius, o exigeixin el compliment de requisits per 
al desenvolupament d’una activitat, han d’escollir la 
mesura menys restrictiva, motivar la necessitat de la 
mesura per a la protecció de l’interès general i justi-
ficar-ne l’adequació per a aconseguir les finalitats que 
es persegueixen, sense que en cap cas es produeixin 
diferències de tracte discriminatòries.

Capítol III. Mesures de simplificació administra-
tiva

Article 34. Simplificació administrativa

1. La normativa reguladora dels procediments de les ad-
ministracions públiques de Catalunya pot substituir un 
procediment o un tràmit per alguna de les mesures de 
simplificació administrativa establertes per aquesta llei.

2. En cap cas les mesures de simplificació administrati-
va poden suposar una limitació dels drets i les garanties 
que la legislació vigent reconeix als ciutadans i a ter-
ceres persones interessades en qualsevol procediment 
administratiu. A aquest efecte, la legislació sectorial pot 
establir mecanismes alternatius de resolució de conflic-
tes de conformitat amb l’article 79.

Article 35. Declaració responsable

1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per declaració res·
ponsable el document subscrit per la persona interes-
sada en què declara, sota la seva responsabilitat, que 
compleix els requisits establerts per la normativa vigent 
per a accedir al reconeixement d’un dret o facultat o per 
al seu exercici, que disposa de la documentació acredi-
tativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el 
compliment durant la vigència d’aquest reconeixement 
o exercici.

2. La declaració responsable ha d’incloure les dades re-
latives a la identificació de qui la subscriu i els requisits 
a què es refereix l’apartat 1, que s’han de fer constar, en 
cada cas, de manera expressa, clara i precisa.

3. Sens perjudici dels efectes concrets que en cada cas 
determini la legislació sectorial, la presentació de la de-
claració responsable en el marc d’un procediment admi-
nistratiu faculta l’administració pública competent per a 
verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Article 36. Comunicació prèvia

1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per comunicació 
prèvia el document subscrit per la persona interessada 
amb què posa en coneixement de l’Administració pú-
blica competent fets o elements relatius a l’exercici d’un 
dret o a l’inici d’una activitat, tot indicant els aspectes 
que el poden condicionar, i que s’acompanya, si escau, 
de la documentació necessària per al seu compliment de 
conformitat amb el que estableix la normativa sectorial.
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hi dades o certificacions en qualsevol altre suport. Els 
documents lliurats en format no electrònic poden ésser 
digitalitzats pel mateix registre.

7. L’inici del còmput dels terminis que han de complir 
els òrgans de les administracions públiques és deter-
minat per la data i l’hora d’entrada en el registre de 
l’òrgan competent per a la tramitació del procediment. 
En el cas que es presenti un document electrònic nor-
malitzat, si correspon als serveis, els procediments i els 
tràmits establerts per la norma de creació del registre 
i s’adequa als formats preestablerts, l’inici del còmput 
és determinat per la data i l’hora de presentació en el 
registre electrònic.

8. Els registres administratius electrònics han de per-
metre la presentació dels documents tots els dies de 
l’any, les vint-i-quatre hores del dia. A l’efecte del còm-
put legal dels terminis, la presentació en un dia inhàbil 
s’entén efectuada a la primera hora del primer dia hàbil 
següent, excepte que una norma en permeti la recepció 
en dia inhàbil.

9. El servei de registre electrònic es pot interrompre 
per motius justificats de caràcter tècnic, operatiu o rela-
tius al manteniment. La interrupció s’ha d’anunciar als 
usuaris i a la seu electrònica amb la màxima antelació 
possible, indicant el sistema alternatiu de registre que 
es pot utilitzar mentre duri la interrupció.

Article 42. Interconnexió i col·laboració entre 
registres

1. Els òrgans administratius que, a l’efecte de l’anota-
ció en un registre, reben els documents dirigits a altres 
administracions públiques tenen l’obligació de traslla-
dar-los a l’administració competent que pertoqui perquè 
conegui dels assumptes a què es refereixen.

2. Les administracions públiques de Catalunya han d’es-
tablir, mitjançant convenis de col·laboració, els meca-
nismes d’intercomunicació i coordinació dels registres 
que facilitin la transmissió electrònica de les anotacions 
registrals i habilitin la recepció dels documents relatius 
a assumptes de la competència de l’altra administració 
que s’hi determinin.

Títol III. Procediment administratiu

Capítol I. Disposicions generals

Article 43. Tramitació electrònica del procedi-
ment administratiu

1. Les administracions públiques catalanes han d’uti-
litzar preferentment els mitjans electrònics en els pro-
cediments administratius mitjançant la tramitació per 
aquesta via de les comunicacions, els tràmits, els infor-
mes, les resolucions i altres actuacions, tant de l’admi-
nistració competent com de les persones interessades, 
sens perjudici del dret dels ciutadans a utilitzar altres 
mitjans i a ésser-hi atesos.

2. Les administracions públiques poden establir per 
reglament l’obligatorietat de comunicar-s’hi utilitzant 

b) Les dades dels òrgans de les respectives adminis-
tracions públiques competents en matèria d’accés a les 
diferents activitats econòmiques.

c) Els mitjans i les condicions d’accés als registres i 
bases de dades públics relatius a les activitats econò-
miques.

d) Les vies de reclamació i de recurs en cas de contro-
vèrsia.

e) Les dades d’associacions sectorials i altres organitza-
cions que presten assistència pràctica sobre les diferents 
activitats econòmiques.

3. La finestreta única pot funcionar en xarxa interadmi-
nistrativa per a facilitar l’accés als tràmits dels proce-
diments administratius de competència de les diferents 
administracions públiques.

Capítol IV. Registres

Article 41. Els registres administratius

1. Els òrgans de les administracions públiques catala-
nes han de disposar, en la forma determinada per les 
disposicions reguladores corresponents, d’un registre 
general d’entrada i sortida de documents i, si escau, dels 
registres auxiliars que es considerin necessaris.

2. Els registres administratius han de permetre l’anota-
ció fidedigna de la presentació dels documents adreçats 
a les administracions públiques de Catalunya i dels que 
aquestes adrecen a altres administracions o als parti-
culars.

3. Tot registre administratiu té l’obligació d’admetre, 
anotar i trametre a l’òrgan que correspongui els escrits 
que s’hi presenten i els documents que s’hi acompanyen, 
si es donen les condicions següents:

a) A l’escrit hi consten la identificació i la signatura de 
la persona que el subscriu.

b) L’escrit s’adreça a un òrgan de la mateixa administra-
ció pública, o bé a un òrgan d’una altra administració si 
el registre pertany a l’Administració de la Generalitat, 
als organismes i entitats públiques que en depenen, i a 
les entitats que integren l’Administració local si aques-
tes han subscrit el conveni corresponent.

4. Els registres administratius electrònics són els que 
permeten a les persones interessades presentar qualse-
vol document o comunicar-se amb les administracions 
públiques en suport electrònic i a distància. A cada ad-
ministració pública ha d’existir, almenys, un sistema 
de registres administratius electrònics suficient per a la 
recepció dels documents que se li adrecen.

5. Les seus electròniques dels òrgans i de les adminis-
tracions públiques han d’oferir a qualsevol persona in-
teressada, directament o mitjançant un enllaç, el servei 
de registre electrònic.

6. Sens perjudici que el sistema d’anotació i enregis-
trament i de tractament i gestió de la informació i el 
funcionament dels registres siguin en suport electrònic, 
els ciutadans poden presentar-hi documents i sol·licitar-
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ons que es realitzen per mitjans electrònics en què se’n 
requereix la identificació o l’autenticació. Amb aquest 
objecte cada administració ha de mantenir actualitzat 
un registre del personal habilitat.

4. Les administracions públiques, mitjançant conveni, 
poden reconèixer eficàcia jurídica a la identificació i a 
l’autenticació realitzades per personal funcionari d’al-
tres administracions, en els termes que estableixi el dit 
conveni.

5. Per a l’eficàcia del que disposen els apartats 3 i 4, els 
ciutadans s’han d’identificar i prestar el consentiment 
exprés, i n’ha de quedar constància per als casos de 
discrepància o de litigi.

Article 46. Expedient administratiu

1. L’expedient administratiu és integrat pel conjunt de 
documents corresponents a un procediment adminis-
tratiu, qualssevol que siguin el suport i el tipus d’infor-
mació que continguin. Un mateix document pot formar 
part d’expedients electrònics diferents.

2. Els documents que integren l’expedient han d’estar 
degudament indexats, numerats i ordenats cronològi-
cament.

3. La foliació dels expedients en suport electrònic s’ha 
de portar a terme mitjançant un índex electrònic, el qual:

a) Ha d’ésser signat per l’administració, òrgan, organis-
me o entitat pública actuant, segons que escaigui.

b) Ha de garantir la integritat de l’expedient electrònic 
i permetre recuperar-lo sempre que calgui.

4. Els documents administratius en suport electrònic:

a) Són vàlidament emesos per les administracions pú-
bliques si tenen incorporat algun dels sistemes admesos 
de signatura electrònica.

b) Han d’incloure una referència temporal.

c) Poden tenir la consideració de documents originals o 
de còpia i han d’indicar aquesta circumstància.

5. La tramesa d’expedients pot ésser substituïda a tots 
els efectes legals per la posada a disposició de l’expedi-
ent electrònic, i la persona interessada té dret a obtenir-
ne còpia.

Article 47. Certificats administratius

1. Els certificats administratius es lliuren a sol·licitud 
de la persona interessada o a instància de l’òrgan com-
petent, i requereixen el consentiment de la persona in-
teressada si és preceptiu en virtut d’una norma legal.

2. Els certificats administratius han de contenir les 
dades objecte de certificació i la signatura de l’òrgan 
competent per a lliurar-los.

Capítol II. Iniciació i instrucció del procediment

Article 48. Iniciació

1. El procediment es pot iniciar d’ofici o a sol·licitud 
d’una o diverses persones interessades.

només mitjans electrònics, quan els interessats siguin 
persones jurídiques o col·lectius de persones físiques 
que, amb motiu de llur capacitat econòmica o tècnica, 
dedicació professional o altres motius acreditats, tinguin 
garantits l’accés als mitjans tecnològics necessaris i llur 
disponibilitat.

3. Les administracions públiques catalanes han d’utilit-
zar mitjans electrònics en llurs comunicacions amb els 
ciutadans sempre que aquests així ho hagin sol·licitat o 
consentit expressament. La sol·licitud i el consentiment 
es poden emetre i demanar per mitjans electrònics.

4. En els procediments iniciats d’ofici, l’administració 
pública només pot utilitzar i requerir les comunicacions 
electròniques en les relacions amb les persones interes-
sades si aquestes ho accepten.

5. La persona interessada, sens perjudici del que dis-
posen els apartats 1, 2, 3 i 4, pot exercir en qualsevol 
moment del procediment el dret a utilitzar un mitjà no 
electrònic i a revocar el consentiment per a les comuni-
cacions electròniques. L’exercici d’aquest dret requereix 
una sol·licitud expressa de la persona interessada.

6. Si en un mateix procediment hi ha diverses persones 
interessades, la sol·licitud o l’acceptació de l’ús de mit-
jans electrònics per part d’una d’elles no pressuposa les 
de la resta, que poden exercir llur dret a comunicar-se 
amb l’administració per altres mitjans.

Article 44. Actuació administrativa automatit-
zada

1. Les administracions públiques catalanes poden fer 
actuacions automatitzades per a constatar la concur-
rència dels requisits que estableix l’ordenament jurídic, 
declarar les conseqüències previstes, adoptar les reso-
lucions i comunicar o certificar les dades, els actes, les 
resolucions o els acords que constin en llurs sistemes 
d’informació, mitjançant la utilització del sistema de 
signatura electrònica que determinin.

2. Només són susceptibles d’actuació administrativa 
automatitzada els actes que es puguin adoptar amb una 
programació basada en criteris i paràmetres objectius.

3. L’actuació administrativa automatitzada no afecta la 
titularitat de la competència dels òrgans administratius 
ni les competències atribuïdes per a resoldre els recur-
sos administratius.

Article 45. Sistemes de signatura electrònica

1. Les persones físiques poden fer servir sempre, en 
les relacions amb les administracions, els sistemes de 
signatura electrònica incorporats en el document naci-
onal d’identitat.

2. Sens perjudici del que disposa l’apartat 1, les perso-
nes físiques poden utilitzar també algun dels sistemes 
de signatura electrònica, avançada o reconeguda, ad-
mesos per les administracions públiques.

3. Les administracions públiques catalanes poden ha-
bilitar un determinat personal a llur servei a l’efecte 
d’identificar les persones que no disposen de cap siste-
ma de signatura electrònica, amb relació a les operaci-
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f) Facilitar la participació ciutadana d’acord amb la 
normativa aplicable.

g) Formular la proposta de resolució, si escau.

h) Autoritzar, limitar o denegar, en aquests darrers dos 
casos de manera motivada, l’accés a l’expedient admi-
nistratiu.

2. En la tramitació del procediment per mitjans elec-
trònics, les aplicacions i els sistemes utilitzats han de 
garantir la identificació de l’instructor o instructora del 
procediment.

Article 51. Audiència a les persones interessades

1. Un cop s’ha instruït el procediment i immediatament 
abans de redactar la proposta de resolució, s’ha de posar 
l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés, 
en coneixement de les persones interessades, o de llurs 
representants, perquè puguin formular les al·legacions i 
aportar els documents que considerin procedents en un 
termini no inferior a deu dies ni superior a quinze dies, 
llevat que se’n fixi un altre a la normativa corresponent.

2. L’audiència es pot fer per escrit, oralment mitjançant 
la compareixença de la persona interessada, o per mit-
jans electrònics i a distància, en els termes fixats per 
reglament. Si l’audiència és duu a terme per mitjans 
electrònics, se n’ha d’estendre una acta signada electrò-
nicament per la persona interessada i per l’instructor o 
instructora del procediment.

3. Es pot prescindir del tràmit d’audiència si no figuren 
en el procediment ni s’han de tenir en compte a la re-
solució altres fets ni altres al·legacions i proves que les 
adduïdes per la persona interessada.

Article 52. Informació pública

1. El tràmit d’informació pública es duu a terme en els 
supòsits següents:

a) Si la normativa reguladora dels procediments admi-
nistratius corresponents ho preveu.

b) Si l’òrgan competent per a la resolució ho acorda 
perquè la naturalesa del procediment ho aconsella.

2. El tràmit d’informació pública, que no pot ésser infe-
rior a vint dies, es realitza, en tots els casos, mitjançant 
l’anunci publicat en el diari o butlletí oficial correspo-
nent, i també per mitjans electrònics amb la publicació 
a la seu electrònica, llevat que el procediment específic 
determini una altra cosa.

3. Durant el tràmit d’informació pública qualsevol 
persona pot consultar l’expedient, llevat de les dades 
excloses del dret d’accés. Aquesta consulta es pot fer 
directament, en el lloc indicat per l’anunci, o a distàn-
cia, per mitjà de la seu electrònica de l’administració 
corresponent.

4. Mentre estigui obert el termini d’informació pública, 
qualsevol persona pot formular al·legacions per escrit, 
per qualsevol mitjà. Les al·legacions formulades s’inte-
gren en l’expedient administratiu, han d’ésser valorades 
expressament i singularment per l’instructor o instruc-
tora i, si escau, per l’òrgan tècnic competent, i poden 

2. El procediment s’inicia d’ofici per acord o resolu-
ció de l’òrgan competent, per iniciativa pròpia o com 
a conseqüència d’una ordre superior, a petició raonada 
d’altres òrgans o per denúncia.

3. La resolució per la qual s’inicia el procediment s’ha 
de notificar a la persona interessada, i ha d’incloure la 
designació de la persona responsable d’instruir-lo, llevat 
que la instrucció sigui determinada per la normativa 
aplicable al procediment.

Article 49. Contingut de la sol·licitud

1. Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol su-
port i sempre han de tenir almenys el contingut següent:

a) Les dades personals i, si escau, l’acreditació de la 
representació.

b) La determinació del mitjà preferent i de l’adreça, 
postal o electrònica, als efectes de les notificacions.

c) Els fets, les raons i la petició en què es concreta la 
sol·licitud.

d) El lloc i la data.

e) L’òrgan, organisme o entitat pública al qual s’adreça 
la sol·licitud. El desconeixement de l’òrgan al qual s’ha 
de dirigir la sol·licitud no constitueix en cap cas un obs-
tacle per a la tramitació d’aquesta.

f) La signatura de la persona interessada o del represen-
tant o la representant d’aquesta, que ha d’ésser electrò-
nica si el mitjà d’iniciació escollit és electrònic.

2. Les persones sol·licitants poden acompanyar la sol-
licitud amb els documents i les dades, en qualsevol su-
port, que considerin necessaris per a completar-la o jus-
tificar els fets, les raons i les peticions que s’hi contenen.

Article 50. Funcions de l’instructor o instruc-
tora

1. L’instructor o instructora del procediment compleix, 
en particular, les funcions següents:

a) Identificar les persones interessades en el procedi-
ment, notificar-los la iniciació d’aquest i informar-los de 
la data en què l’òrgan competent ha rebut la sol·licitud, 
del termini per a resoldre expressament el procediment 
i notificar-ne la resolució, i també dels efectes del silenci 
administratiu.

b) Disposar l’obertura del procediment a prova i acor-
dar la pràctica de les proves que consideri necessàries, 
disposar-ne l’admissió o, de manera motivada, la dene-
gació, i també la pràctica de les que proposi la persona 
interessada.

c) Sol·licitar els informes preceptius, i també els altres 
informes i dades necessaris per a la resolució del pro-
cediment, tret que la normativa aplicable determini que 
un altre òrgan n’ha de fer la sol·licitud.

d) Atorgar el tràmit d’audiència.

e) Promoure el tràmit d’informació pública quan sigui 
preceptiu o quan ho aconselli la naturalesa del proce-
diment.
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sona interessada o a terceres persones de facultats rela-
tives al domini públic o al servei públic.

d) Les sol·licituds que tenen com a conseqüència la 
transferència de facultats relatives als béns o als drets 
de caràcter patrimonial de les administracions afectes 
materialment a l’ús públic o al servei públic.

e) Els procediments l’estimació de la sol·licitud dels 
quals pot comportar la concessió d’ajuts i subvencions 
públiques, i, en general, els procediments que tenen per 
objecte o es refereixen a la reclamació de quantitats que 
impliquen el pagament a càrrec de les administracions 
públiques.

f) Els recursos d’alçada, excepte en els casos en què 
s’interposin contra la desestimació per silenci admi-
nistratiu d’una sol·licitud no resolta expressament en el 
termini establert per la normativa aplicable.

g) Els recursos potestatius de reposició i els recursos ex-
traordinaris de revisió, i també els altres procediments 
d’impugnació d’actes i disposicions.

h) Les sol·licituds relatives als procediments per a la 
revisió d’actes administratius nuls.

i) Les sol·licituds d’indemnització relatives a reclama-
cions de responsabilitat patrimonial de les administra-
cions públiques catalanes.

Article 55. Falta de resolució expressa en proce-
diments iniciats d’ofici

1. En els procediments iniciats d’ofici, el venciment del 
termini establert sense que se n’hagi dictat i notificat la 
resolució expressa no eximeix l’Administració del com-
pliment de l’obligació legal de resoldre, i té els efectes 
següents:

a) En el cas dels procediments dels quals pot derivar 
el reconeixement o, si escau, la constitució de drets o 
altres situacions jurídiques individualitzades, les perso-
nes interessades que hagin comparegut poden entendre 
desestimades llurs pretensions per silenci administratiu.

b) En els procediments en què l’Administració exer-
ceixi potestats sancionadores o, en general, d’interven-
ció, susceptibles de produir efectes desfavorables o de 
gravamen, es produeix la caducitat. En aquests casos, 
la resolució que declara la caducitat ha d’ordenar l’arxi-
vament de les actuacions, amb els efectes que estableix 
la legislació bàsica.

2. Si el procediment es troba paralitzat per una causa 
imputable a la persona interessada, s’interromp el còm-
put del termini per a emetre o notificar la resolució.

Capítol IV. Notificació i publicació dels actes 
administratius

Article 56. Pràctica de la notificació

1. Les notificacions dels actes administratius s’han 
d’efectuar per qualsevol mitjà que permeti tenir cons-
tància de la recepció per part de la persona interessada, 
o del representant o la representant d’aquesta, i també 
de la data, la identitat i el contingut de l’acte notificat.

ésser incorporades a la resolució del procediment. Les 
persones que formulen al·legacions tenen dret a conèixer 
la valoració de què han estat objecte, mitjançant una 
resposta raonada, que pot ésser comuna per a totes les 
al·legacions que plantegin qüestions substancialment 
iguals.

5. Les persones que formulen al·legacions en el tràmit 
d’informació pública no adquireixen, per aquest fet, la 
condició d’interessades.

Capítol III. Finalització del procediment i silenci 
administratiu

Article 53. Obligació de resoldre

1. Les administracions públiques catalanes estan obli-
gades a dictar una resolució expressa en tots els proce-
diments i a notificar-la siguin els que siguin la forma 
i el mitjà d’iniciació, sens perjudici del que estableix 
l’apartat 3.

2. En els casos de prescripció, renúncia del dret, cadu-
citat del procediment o desistiment de la sol·licitud, i 
també de desaparició sobrevinguda de l’objecte del pro-
cediment, la resolució consisteix en la declaració de la 
circumstància que concorri en cada cas, amb indicació 
dels fets produïts i les normes aplicables.

3. S’exceptuen de l’obligació a què es refereix l’apartat 
1 els supòsits de finiment del procediment per pacte o 
conveni, i també els procediments relatius a l’exercici 
de drets sotmesos únicament al deure de comunicació 
prèvia a l’Administració.

4. Les administracions públiques de Catalunya poden 
establir, per normativa sectorial, mecanismes de resolu-
ció immediata per a procediments administratius sim-
ples, amb les garanties establertes per aquesta i altres 
lleis.

Article 54. Silenci administratiu en els proce-
diments iniciats a sol·licitud d’una persona in-
teressada

1. En els procediments iniciats a sol·licitud d’una per-
sona interessada, sens perjudici de l’obligació de les 
administracions públiques de resoldre expressament, 
el venciment del termini sense que se n’hagi notificat 
la resolució expressa legitima la persona interessada per 
a entendre estimada per silenci administratiu la seva 
sol·licitud.

2. S’exceptuen de la previsió a què fa referència l’apartat 
1 els supòsits següents, en què el silenci té un efecte 
desestimatori:

a) Els procediments relatius a l’exercici del dret de pe-
tició a què es refereixen l’article 29 de la Constitució i 
l’article 29.5 de l’Estatut d’autonomia.

b) Els casos en què una norma amb rang de llei, per 
raons imperioses d’interès general, o una norma de dret 
europeu estableixen el contrari.

c) Els procediments l’estimació de la sol·licitud dels 
quals té com a conseqüència la transferència a la per-



Núm. 785 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de juliol de 2010

37

TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

a) Quan la notificació s’ha de practicar per mitjà d’anun-
cis en el tauler d’edictes de l’ajuntament de l’últim do-
micili en els casos en què les persones interessades en 
un procediment són desconegudes, s’ignora el mitjà o el 
lloc de la notificació i aquesta no s’ha pogut practicar, 
malgrat que s’ha intentat.

b) Quan les persones destinatàries de l’acte són una plu-
ralitat indeterminada.

c) Quan es tracta d’actes integrants d’un procediment se-
lectiu o de concurrència competitiva de qualsevol tipus. 
En aquest supòsit, les convocatòries successives s’han de 
publicar almenys a la seu electrònica corresponent i amb 
els mateixos efectes. Aquesta circumstància s’ha d’indi-
car en la convocatòria del procediment, i no tenen va-
lidesa les publicacions que s’efectuïn en llocs diferents.

5. Si l’òrgan competent aprecia que la notificació per 
mitjà d’anuncis o la publicació d’un acte lesiona drets o 
interessos legítims, s’ha de limitar a publicar en el diari 
o butlletí oficial que correspongui una mera indicació 
del contingut de l’acte i del lloc on les persones interes-
sades poden comparèixer, en el termini que s’estableixi, 
per a conèixer el contingut íntegre de l’acte i deixar 
constància d’aquest coneixement.

Títol IV. Procediment d’elaboració de disposici-
ons reglamentàries

Capítol I. Disposicions generals

Article 59. Àmbit

1. El procediment regulat per aquest títol s’aplica a les 
disposicions reglamentàries que s’elaboren en l’àmbit 
competencial de l’Administració de la Generalitat.

2. El procediment regulat per aquest títol és aplicable 
supletòriament a les disposicions reglamentàries que 
tenen establert, per una norma amb rang de llei, un 
procediment d’elaboració específic.

Article 60. Concepte

1. Als efectes del que estableix aquest títol, s’entén per 
disposicions reglamentàries les disposicions de caràc-
ter general amb rang inferior al de llei dictades pel 
Govern o pels consellers dels departaments de l’Admi-
nistració de la Generalitat que, qualsevol que sigui la 
matèria de què tractin, continguin normes que innovin 
l’ordenament jurídic.

2. Als efectes del que estableix aquest títol, resten ex-
closes del concepte de disposició reglamentària les ins-
truccions i les circulars o ordres de servei emeses pels 
òrgans de l’Administració de la Generalitat.

Capítol II. Procediment d’elaboració

Article 61. Iniciació

1. El procediment d’elaboració d’un projecte de dispo-
sició reglamentària s’inicia per resolució del conseller o 
consellera del departament competent en la matèria del 
projecte. Si es tracta de matèries de competència de més 

2. L’acreditació de la notificació s’ha d’incorporar a 
l’expedient.

3. La notificació per mitjans electrònics s’ha de dur a 
terme de conformitat amb el règim que estableix l’ar-
ticle 43.

4. La notificació per mitjans electrònics s’entén re-
butjada a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la 
constància de la posada a disposició de la persona inte-
ressada o del representant o la representant d’aquesta, 
han transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al 
contingut, llevat que, d’ofici o a instància del destinatari 
o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o 
material d’accedir-hi.

Article 57. Requisits tècnics del mitjà electrònic 
a l’efecte de la notificació

Els sistemes que les administracions públiques han 
d’emprar per a la pràctica de notificacions electròni-
ques han de garantir el compliment dels requisits tèc-
nics següents:

a) Habilitar mecanismes per a permetre que la persona 
interessada conegui d’una manera efectiva que ha rebut 
notificacions a la seva bústia.

b) Garantir la identificació de la persona interessada 
que rep la notificació.

c) Acreditar l’acusament de recepció de la notificació 
per part de la persona interessada, i també l’acceptació 
o el rebuig.

d) Disposar de mecanismes de xifratge de la via tele-
màtica mitjançant la qual es produeix la notificació, per 
a protegir la necessària confidencialitat de les dades.

e) Garantir l’acceptació o el rebuig de la notificació, 
mitjançant els mecanismes de signatura electrònica.

Article 58. Publicació dels actes administratius

1. Els actes administratius es publiquen en el diari o 
butlletí oficial corresponent en els supòsits establerts per 
aquesta llei o per la norma reguladora de cada procedi-
ment, o si l’òrgan competent hi aprecia raons d’interès 
públic.

2. Sens perjudici de la publicació en el diari o butlletí 
oficial corresponent, les administracions públiques han 
de publicar per mitjans electrònics les convocatòries 
públiques i les resolucions sobre procediments que pro-
mouen la concurrència pública o tenen una pluralitat de 
persones interessades, per a garantir-ne el coneixement 
general.

3. Les administracions públiques poden substituir o 
complementar la publicació dels actes i les comunica-
cions que, per disposició legal o reglamentària, s’han de 
publicar en el tauler d’anuncis o per mitjà d’edictes per 
la publicació a la seu electrònica corresponent.

4. La publicació de l’acte a la seu electrònica i en el diari 
o butlletí oficial corresponent substitueix la notificació, 
si conté els elements de la notificació determinats per la 
legislació bàsica, en els supòsits següents:
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3. La memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures 
proposades ha de tenir el contingut que s’estableixi per 
reglament. En tot cas, aquesta memòria integra, com a 
mínim, els informes següents:

a) Un informe d’impacte pressupostari, en què s’ava-
lua la repercussió de la disposició reglamentària en els 
recursos personals i materials i en els pressupostos de 
la Generalitat, i també les fonts i els procediments de 
finançament, si escau.

b) Un informe d’impacte econòmic i social, en què 
s’avaluen els costos i els beneficis que implica el projec-
te de disposició reglamentària per als seus destinataris 
i per a la realitat social i econòmica.

c) Un informe d’impacte normatiu, en què s’avalua la 
incidència de les mesures proposades per la disposi-
ció reglamentària en termes d’opcions de regulació, de 
simplificació administrativa i de reducció de càrregues 
administratives per als ciutadans i les empreses.

d) Un informe d’impacte de gènere.

4. En els supòsits en què la unitat directiva que tramita 
la disposició reglamentària consideri que aquesta no 
té cap incidència en els pressupostos de la Generalitat, 
l’informe d’impacte pressupostari, subscrit pel titular o 
la titular de la unitat directiva, ha de justificar de mane-
ra motivada l’absència de despesa pública.

5. L’expedient ha d’incloure una memòria de les ob-
servacions i les al·legacions presentades en els tràmits 
de consulta interdepartamental, audiència, informació 
pública i informes, si escau, i també de les raons que 
han dut a desestimar-les, si és el cas.

Article 65. Informes jurídics

1. Els projectes de disposicions reglamentàries s’han de 
sotmetre a informe jurídic de la unitat departamental 
corresponent o de la central, del Gabinet Jurídic de la 
Generalitat.

2. L’informe jurídic s’ha d’emetre en el termini de quin-
ze dies.

Article 66. Consulta interdepartamental

1. Si l’aprovació de la disposició reglamentària corres-
pon al Govern, la iniciativa s’ha de posar en coneixe-
ment dels diferents departaments perquè formulin les 
observacions que estimin convenients, durant un termi-
ni no inferior a quinze dies i prèviament, si escau, als 
tràmits d’audiència i d’informació pública.

2. El tràmit de consulta interdepartamental s’instrumen-
ta per mitjans electrònics.

Article 67. Audiència

1. Els projectes de disposició reglamentària que afecten 
els drets o interessos legítims dels ciutadans se sotmeten 
al tràmit d’audiència de les persones interessades, i es 
posa a disposició d’aquestes la documentació preceptiva.

2. Només es pot prescindir del tràmit d’audiència si 
existeixen raons greus d’interès públic degudament 
acreditades.

d’un departament, la resolució ha d’ésser conjunta o del 
titular o la titular del Departament de la Presidència.

2. El Govern ha d’establir per decret els supòsits en què 
la tramitació d’un projecte de disposició reglamentària 
requereix un acord previ del Govern sobre l’oportunitat 
de la iniciativa, a proposta del departament o departa-
ments interessats.

Article 62. Tramitació

1. La tramitació d’un projecte de disposició reglamen-
tària correspon a la unitat directiva corresponent del 
departament proposant i, en els casos de tramitació 
conjunta, a les unitats directives designades pels de-
partaments.

2. Els informes preceptius i els dictàmens dels òrgans 
consultius se sol·liciten en el moment i en la forma que 
determina la normativa reguladora.

3. El termini per a l’emissió dels informes i els dictà-
mens, a manca de previsió expressa, és de deu dies. 
El còmput del termini s’inicia l’endemà del dia en què 
es rep la sol·licitud i en l’expedient d’elaboració ha de 
quedar constància de la data d’entrada de la sol·licitud 
en l’òrgan que ha d’emetre l’informe.

Article 63. Expedient

1. L’expedient de tramitació d’un projecte de disposició 
reglamentària comprèn el conjunt de documentació pre-
ceptiva, numerada i ordenada cronològicament.

2. Els documents que formen part de l’expedient de 
tramitació han d’ésser signats i datats pels òrgans com-
petents per a llur emissió.

3. Quan cal remetre l’expedient per a l’emissió d’infor-
mes o per a l’aprovació del projecte de disposició regla-
mentària, s’ha d’incloure un índex de la documentació 
que integra.

Article 64. Memòries

1. Els projectes de disposicions reglamentàries han 
d’anar acompanyats sempre d’una memòria general, 
d’una memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures 
proposades, i també dels informes preceptius i els que 
sol·liciti l’òrgan instructor.

2. La memòria general ha de contenir, com a mínim:

a) La justificació de la necessitat de la disposició regla-
mentària i l’adequació d’aquesta als fins que es perse-
gueixen.

b) El marc normatiu en què s’insereix el projecte de 
disposició reglamentària.

c) La relació de les disposicions afectades pel projecte 
de disposició reglamentària i la taula de vigències i de-
rogacions resultants.

d) La competència de la Generalitat sobre la matèria.

e) La relació motivada de les persones i les entitats a les 
quals s’ha d’atorgar el tràmit d’audiència.

f) La procedència, si escau, de sotmetre l’expedient a 
informació pública.
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i per a iniciar el de revisió d’actes nuls correspon a l’òr-
gan que els ha aprovat o dictat.

2. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, la 
competència per a resoldre els procediments de revisió 
d’ofici d’actes nuls que provenen del president o pre-
sidenta de la Generalitat, del Govern i dels consellers 
correspon a l’òrgan que els ha dictat, i en el cas dels 
actes que provenen d’altres òrgans, inclosos els dictats 
pels òrgans de govern dels organismes o les entitats 
públiques, correspon al conseller o consellera del de-
partament competent per raó de la matèria.

3. La competència per a resoldre els procediments de re-
visió d’ofici d’actes nuls dictats pels ens locals correspon 
als òrgans que determina la normativa de règim local.

Article 72. Dictamen de la Comissió Jurídica As-
sessora

El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora és pre-
ceptiu en els expedients de l’Administració de la Ge-
neralitat o de l’Administració local relatius a la revisió 
d’ofici d’actes nuls de ple dret i de disposicions regla-
mentàries.

Article 73. Òrgans competents per a la declara-
ció de lesivitat dels actes anul·lables

1. La competència per a iniciar els procediments per a 
la declaració de lesivitat dels actes anul·lables correspon 
a l’òrgan que ha dictat l’acte.

2. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, la 
competència per a declarar la lesivitat dels actes anul-
lables correspon als òrgans establerts per l’article 71.2.

3. La competència per a la declaració de lesivitat d’actes 
dictats pels ens locals correspon als òrgans que deter-
mina la normativa de règim local.

Article 74. Òrgans competents per a la revocació 
d’actes i la rectificació d’errors

1. La competència per a revocar un acte de gravamen o 
desfavorable correspon a l’òrgan que l’ha dictat.

2. La competència per a rectificar errors materials, de 
fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamen-
tàries correspon a l’òrgan que els ha dictat.

Capítol II. Els recursos administratius i les re-
clamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i 
laborals

Article 75. Fi de la via administrativa

1. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, posen 
fi a la via administrativa els actes administratius dels 
òrgans següents:

a) El president o presidenta de la Generalitat, el Govern, 
els consellers i, si escau, el conseller primer o consellera 
primera, i el vicepresident o vicepresidenta.

b) Els secretaris generals, els directors generals i els 
òrgans directius dels organismes i entitats públiques de-

3. L’audiència es realitza directament amb els ciutadans 
o mitjançant les entitats reconegudes per llei que els 
agrupen o els representen, si les finalitats d’aquestes 
tenen una relació directa amb l’objecte de la disposició 
reglamentària.

4. El tràmit d’audiència es pot instrumentar per qualse-
vol mitjà que l’instructor o instructora acordi de manera 
motivada i per un termini no inferior a quinze dies hà-
bils. Per raons justificades i degudament motivades, el 
termini es pot reduir fins a un mínim de set dies hàbils.

5. El tràmit d’audiència també es pot instrumentar per 
mitjans electrònics publicant el text del projecte de dis-
posició reglamentària a la seu electrònica, facilitant una 
adreça electrònica per a la presentació d’observacions, 
suggeriments o al·legacions, i indicant la data límit.

Article 68. Informació pública

1. Els projectes de disposició reglamentària es poden 
sotmetre a informació pública per un termini no inferior 
a quinze dies hàbils, que es pot reduir fins a un mínim 
de set dies hàbils si raons degudament motivades així 
ho justifiquen.

2. El tràmit d’informació pública pot coincidir tempo-
ralment amb el d’audiència i s’ha de posar a disposició 
de les persones que ho sol·licitin la documentació pre-
ceptiva.

3. El tràmit d’informació pública es pot instrumentar 
per mitjans electrònics, indicant el termini, publicant 
el text del projecte de disposició reglamentària a la seu 
electrònica i presentant les al·legacions en el registre 
electrònic corresponent.

Article 69. Dictamen de la Comissió Jurídica As-
sessora

Els projectes de disposicions reglamentàries que es 
dictin per a desplegar les lleis o el dret europeu i llurs 
modificacions s’han de sotmetre amb caràcter preceptiu 
al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

Article 70. Intervenció de les entitats que inte-
gren l’Administració local

L’òrgan responsable de la tramitació d’un projecte de 
disposició reglamentària ha d’adoptar les mesures ne-
cessàries per a fer possible la participació de les entitats 
locals de Catalunya en el procediment d’elaboració quan 
el projecte de disposició reglamentària les afecti de ma-
nera específica.

Títol V. La revisió i la reclamació prèvia en via 
administrativa

Capítol I. La revisió d’ofici de les disposicions re-
glamentàries i dels actes administratius

Article 71. Òrgans competents per a la revisió de 
les disposicions i els actes nuls

1. La competència per a iniciar i resoldre els procedi-
ments de revisió d’ofici de disposicions reglamentàries 
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2. La llei que substitueix els recursos ha d’establir el 
procediment administratiu d’actuació, la composició i el 
funcionament de l’òrgan col·legiat, de conformitat amb 
els principis, les garanties i els terminis que estableix 
la legislació bàsica.

Article 80. Reclamació prèvia a la via judicial 
civil i laboral

1. La reclamació en via administrativa és un requisit 
previ per a l’exercici d’accions judicials civils o laborals 
contra qualsevol administració pública catalana, sens 
perjudici de les excepcions establertes per una llei.

2. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, la 
reclamació prèvia a la via judicial civil s’ha de plantejar 
davant el conseller o consellera del departament compe-
tent per raó de la matèria objecte de la reclamació. En 
els organismes i entitats públiques que hi estan vinculats 
o en depenen, es planteja davant l’òrgan establert per la 
llei de regulació o els estatuts, i a manca de disposició 
específica, davant el president o presidenta.

3. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, la re-
clamació prèvia a la via judicial laboral s’ha de plantejar 
davant el secretari o secretària general del departament 
d’adscripció. En els organismes i entitats públiques que 
hi estan vinculats o en depenen, es planteja davant l’òr-
gan establert per la llei de regulació o els estatuts, i 
a manca de disposició específica, davant el director o 
directora o l’òrgan assimilable.

4. El termini per a resoldre i notificar les reclamacions 
prèvies a la via judicial civil és de tres mesos, i d’un mes 
en les prèvies a la via judicial laboral.

Títol VI. Responsabilitat patrimonial

Capítol I. Disposicions generals

Article 81. Principis generals

1. Els ciutadans tenen dret, en els termes que estableixen 
la legislació bàsica, aquesta llei i la normativa de des-
envolupament, a ésser indemnitzats per les administra-
cions públiques de Catalunya de tota lesió que pateixin 
en qualsevol de llurs béns i drets, sempre que la lesió 
sigui conseqüència del funcionament normal o anormal 
dels serveis públics, excepte en els casos de força major 
o de danys que els ciutadans tinguin el deure jurídic de 
suportar d’acord amb la llei.

2. El dany al·legat ha d’ésser efectiu, avaluable econò-
micament i individualitzat amb relació a una persona o 
un grup de persones.

3. El dany al·legat pels ciutadans no pot ésser conse-
qüència de l’incompliment dels deures establerts per 
l’article 30 i altra normativa vigent.

Article 82. Indemnització

Les lesions produïdes al ciutadà o ciutadana provinents 
de danys derivats de fets o circumstàncies que no s’han 
pogut preveure o evitar amb els coneixements científics 

pendents de l’Administració de la Generalitat en matèria 
de personal.

c) Qualsevol altre òrgan, si actua per delegació d’un 
òrgan l’actuació del qual posa fi a la via administrativa.

d) Els òrgans que no tenen superior jeràrquic, llevat que 
una llei estableixi el contrari.

e) Altres òrgans, si així ho estableix una norma.

2. Els actes que exhaureixen la via administrativa són:

a) La resolució d’un recurs d’alçada.

b) La resolució dels procediments de reclamació o d’im-
pugnació que estableix l’article 79.

c) Els acords, els pactes, els convenis o els contractes 
que tinguin com a efecte la finalització del procediment.

3. A l’efecte de la interposició de recursos, s’entén que 
els òrgans de govern dels organismes o les entitats pú-
bliques dependents de l’Administració de la Generali-
tat tenen com a superior el conseller o consellera del 
departament al qual estan adscrits, llevat que una llei 
estableixi el contrari.

4. Els acords i les resolucions adoptats per les entitats 
que integren l’Administració local exhaureixen la via 
administrativa en els supòsits que estableix la normativa 
de règim local.

Article 76. Recurs d’alçada

Contra els actes que no posen fi a la via administrati-
va les persones interessades poden interposar el recurs 
d’alçada en els termes i en els supòsits que estableix la 
legislació bàsica.

Article 77. Recurs potestatiu de reposició

Contra els actes que posen fi a la via administrativa les 
persones interessades poden interposar el recurs po-
testatiu de reposició davant del mateix òrgan que els 
ha dictat o impugnar-los directament davant l’ordre ju-
risdiccional contenciós administratiu en els termes que 
estableix la legislació bàsica.

Article 78. Recurs extraordinari de revisió

Contra els actes ferms en via administrativa les perso-
nes interessades poden interposar el recurs extraordina-
ri de revisió davant de l’òrgan administratiu que els ha 
dictat, que també és el competent per a resoldre’l, amb 
el dictamen previ de la Comissió Jurídica Assessora, en 
els termes que estableix la normativa vigent.

Article 79. Substitució dels recursos adminis-
tratius

1. Els recursos d’alçada i el potestatiu de reposició es 
poden substituir, en els supòsits establerts per una llei, 
per altres procediments d’impugnació i reclamació, 
conciliació, mediació i arbitratge davant d’un òrgan 
col·legiat no sotmès a instruccions jeràrquiques. Res-
ten exclosos del procediment d’arbitratge els recursos 
de reposició respecte als quals l’òrgan competent per a 
resoldre és el president o presidenta de la Generalitat 
o el Govern.
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Article 86. Dictamen de la Comissió Jurídica  
Assessora

1. Una vegada finalitzat el tràmit d’audiència, l’òrgan 
instructor del procediment general de responsabilitat 
patrimonial ha de proposar, en el termini de deu dies 
i per al cas que sigui preceptiu, l’emissió del dictamen 
per part de la Comissió Jurídica Assessora.

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’ha de re-
metre a la Comissió Jurídica Assessora tot l’expedient 
acompanyat de la proposta de resolució o de l’acord 
d’acabament convencional del procediment.

Article 87. Procediment abreujat

Una vegada iniciat el procediment general de respon-
sabilitat patrimonial, si l’òrgan instructor entén que la 
relació de causalitat entre la lesió i el funcionament del 
servei públic, la valoració del dany i el càlcul de la quan-
tia de la indemnització són inequívocs, pot proposar a 
l’òrgan competent per a resoldre la suspensió del proce-
diment general i la iniciació d’un procediment abreujat.

Títol VII. Potestats d’inspecció i control

Capítol I. Finalitat i exercici

Article 88. Finalitat

1. Les administracions públiques de Catalunya vetllen 
per la legalitat vigent mitjançant les potestats d’inspec-
ció i control del compliment dels requisits aplicables 
d’acord amb la normativa sectorial. A aquest efecte, 
poden comprovar, verificar, investigar i inspeccionar 
fets, elements, activitats, accions i altres circumstàncies 
que hi concorrin.

2. El contingut i l’abast de les funcions públiques d’ins-
pecció i control són concretats per la normativa sec-
torial, atenent les especificitats dels diferents àmbits 
materials d’intervenció.

Article 89. Exercici

1. Els òrgans competents de les administracions pú-
bliques catalanes exerceixen les funcions públiques 
d’inspecció i control, d’ofici o a instància de part, en 
els termes establerts per aquesta llei i per la legislació 
sectorial.

2. El personal de l’Administració encarregat de les fun-
cions públiques d’inspecció i control:

a) Té la consideració d’autoritat.

b) Resta obligat, en l’exercici de les seves funcions, a 
identificar-se degudament.

c) Resta obligat, en l’exercici de les seves funcions, a 
mantenir el secret professional.

3. Les persones físiques i jurídiques que siguin inspec-
cionades o controlades resten obligades a prestar la mà-
xima col·laboració en les tasques d’inspecció i control, 
i també a proporcionar les dades necessàries que els 
siguin sol·licitades.

o tècnics existents en el moment de la producció dels 
danys no són indemnitzables, sens perjudici de les pres-
tacions assistencials o econòmiques que les lleis puguin 
establir per a aquests casos.

Article 83. Òrgans competents

1. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, els 
òrgans competents per a iniciar i instruir els procedi-
ments de responsabilitat són els que determinen les 
disposicions reglamentàries de caràcter organitzatiu i, 
a manca d’aquesta previsió, els òrgans que en cada cas 
designi el conseller o consellera del departament. En 
tot cas, la competència per a dictar la resolució que fi-
nalitza el procediment o, si escau, per a aprovar l’acord 
convencional correspon al conseller o consellera del 
departament.

2. Els òrgans competents per a iniciar, instruir i resoldre 
els procediments de responsabilitat dels organismes i 
entitats públiques dependents o vinculats a l’Adminis-
tració de la Generalitat són els que determina la norma 
reguladora corresponent. A manca d’aquesta previsió, 
la iniciació i la instrucció corresponen als òrgans que 
designi en cada cas l’òrgan de direcció de l’organisme 
o entitat pública, i la resolució correspon a l’òrgan de 
govern.

Capítol II. Procediment de responsabilitat patri-
monial

Article 84. Procediments de responsabilitat pa-
trimonial

1. Els procediments de responsabilitat patrimonial de 
les administracions públiques de Catalunya s’inicien 
d’ofici o per reclamació de les persones interessades.

2. El Govern, per a determinar la responsabilitat patri-
monial, ha de regular per decret un procediment general 
i un procediment abreujat.

3. Els procediments de responsabilitat poden finalitzar 
mitjançant resolució o per acord indemnitzatori.

4. L’administració pública que inicia un procediment de 
responsabilitat patrimonial té el deure de comunicar-ho 
a les administracions públiques que hagin pogut con-
córrer en la producció del dany al·legat per la persona 
interessada.

Article 85. Audiència

1. Un cop instruït el procediment de responsabilitat pa-
trimonial, i immediatament abans de redactar la pro-
posta de resolució, aquest s’ha de donar a conèixer a les 
persones interessades perquè en un termini no inferior 
a deu dies ni superior a quinze dies formulin les al-
legacions que considerin convenients.

2. En el tràmit d’audiència, les persones interessades 
poden proposar la terminació convencional fixant els 
termes definitius de l’acord indemnitzatori que estan 
disposades a subscriure.

Fascicle segon
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l’àmbit de les respectives competències d’inspecció i 
control. La inscripció en aquests registres es fa, en tot 
cas, d’ofici.

Article 94. Obligacions de les entitats col-
laboradores

Les obligacions de les entitats col·laboradores són:

a) Complir i mantenir els requisits en funció dels quals 
se’ls ha atorgat l’habilitació, i també informar l’òrgan 
administratiu competent de qualsevol canvi en aquests 
requisits.

b) Complir adequadament les funcions d’inspecció i 
control per a les quals se’ls ha atorgat l’habilitació i ga-
rantir la confidencialitat de la informació que obtinguin 
en l’exercici d’aquestes funcions.

c) No subcontractar actuacions vinculades a l’exercici 
de les funcions d’inspecció i control per a les quals se’ls 
ha atorgat l’habilitació.

d) Sotmetre’s en qualsevol moment a la supervisió de 
l’òrgan competent en matèria d’habilitació.

e) Lliurar còpia de les actes, els informes i les certifica-
cions emesos, i també qualsevol informació que els sigui 
sol·licitada, a l’òrgan competent en matèria d’habilitació.

f) Tenir dependències d’atenció al públic, ja sigui en 
llurs oficines o en seus electròniques.

g) Tenir un sistema de reclamacions a disposició de les 
persones físiques i jurídiques que siguin inspeccionades 
o controlades.

h) Complir qualsevol altra obligació que imposi la nor-
mativa sectorial que els sigui aplicable.

Article 95. Actes, informes i certificacions

1. Els fets constatats pel personal tècnic habilitat de 
les entitats col·laboradores en l’exercici de les funcions 
d’inspecció i control, i també qualsevol actuació tècnica 
que els sigui encarregada, es documenten en les actes, 
els informes i les certificacions corresponents, en els 
termes fixats per la normativa sectorial.

2. En les actes, els informes i les certificacions s’ha 
de fer constar expressament la condició d’entitat col-
laboradora de l’Administració pública en l’àmbit mate-
rial concret d’actuació.

3. Les actes, els informes i les certificacions emesos pel 
personal tècnic habilitat de les entitats col·laboradores 
en l’exercici de les funcions d’inspecció i control tenen 
la mateixa validesa jurídica que els emesos pel personal 
de l’Administració encarregat d’aquestes funcions.

Article 96. Supervisió administrativa

1. L’òrgan administratiu competent en matèria d’ha-
bilitació està facultat per a supervisar les actuacions 
de les entitats col·laboradores en l’exercici de funcions 
d’inspecció i control, en els termes establerts per la nor-
mativa sectorial i per aquesta llei.

2. Les persones afectades per les actuacions de les en-
titats col·laboradores poden presentar reclamacions en 

Article 90. Valor probatori

1. Els fets constatats pel personal de l’Administració en-
carregat de les funcions públiques d’inspecció i control, 
i que es formalitzen en un document públic observant 
els requisits legalment establerts, tenen valor probatori, 
sens perjudici de les proves que puguin aportar les per-
sones interessades en defensa de llurs drets i interessos.

2. El valor probatori es limita als fets constatats direc-
tament pel personal d’inspecció i control.

Capítol II. Entitats col·laboradores

Article 91. Entitats col·laboradores

1. Les administracions públiques de Catalunya poden 
encomanar l’exercici de funcions d’inspecció i control 
a entitats col·laboradores degudament habilitades en 
els termes establerts per aquesta llei i per la normativa 
sectorial.

2. Les entitats col·laboradores són entitats tècniques 
especialitzades, públiques o privades, amb personali-
tat jurídica pròpia, que han de disposar dels mitjans 
materials i personals, i també complir els requisits de 
solvència tècnica i financera establerts per reglament.

3. Les entitats col·laboradores actuen amb imparcialitat, 
confidencialitat i responsabilitat, i se subjecten al règim 
d’incompatibilitats establert per la normativa sectorial, 
amb la finalitat de garantir llur independència en l’exer-
cici de les funcions encomanades.

4. Les entitats col·laboradores resten obligades a subs-
criure pòlisses d’assegurances que cobreixin els riscos 
de llur activitat, en la quantia que determini la norma-
tiva sectorial.

5. La valoració del compliment dels requisits establerts 
per aquest article es duu a terme mitjançant el sistema 
d’habilitació d’entitats col·laboradores.

Article 92. Sistema d’habilitació

1. La finalitat del sistema d’habilitació és garantir que 
les entitats col·laboradores i llur personal tècnic com-
pleixen els requisits de capacitat, independència, impar-
cialitat i responsabilitat, i també els altres requisits que 
es puguin establir per reglament.

2. S’entén per habilitació la resolució administrativa 
dictada per l’òrgan competent per la qual es declara l’ap-
titud i la capacitat d’una entitat col·laboradora, i del seu 
personal tècnic, per a exercir les funcions d’inspecció i 
control en un àmbit material que la legislació aplicable 
reserva a l’Administració pública. L’habilitació atorga 
la condició d’entitat col·laboradora.

3. Els òrgans administratius competents per a l’habi-
litació d’entitats col·laboradores de l’Administració de 
la Generalitat són designats per la normativa sectorial.

Article 93. Registre d’entitats col·laboradores

Les administracions públiques de Catalunya poden 
crear registres sectorials d’entitats col·laboradores en 
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a) Incomplir les condicions que, si s’escau, estableixi la 
resolució administrativa d’habilitació.

b) Incomplir les obligacions a què resta subjecta l’entitat 
com a entitat col·laboradora habilitada.

c) Exercir funcions per a les quals l’entitat col·laboradora 
no disposa d’habilitació.

d) Exercir funcions d’inspecció i control havent modifi-
cat els requisits preceptius per a l’habilitació.

e) Modificar els requisits preceptius per a l’habilitació 
sense comunicar-ho a l’òrgan competent en matèria 
d’habilitació.

f) Fer actuacions d’inspecció i control mitjançant per-
sonal tècnic no habilitat o emprant aparells, mitjans, 
equips o metodologies inadequats.

g) Emetre informes, certificacions o actes que contin-
guin falsedats o inexactituds greus o que donin lloc a 
una interpretació confusa o errònia.

h) Fer actuacions que vulnerin els requisits de confiden-
cialitat, imparcialitat i independència.

i) Incomplir els requisits d’incompatibilitat establerts 
per reglament.

j) No facilitar la informació requerida per part de l’òr-
gan competent en matèria d’habilitació.

k) Obstaculitzar les actuacions de supervisió adminis-
trativa de l’òrgan administratiu competent.

2. Són infraccions lleus:

a) Utilitzar de manera incorrecta la condició d’entitat 
col·laboradora de l’Administració pública.

b) Emetre informes, certificacions o actes amb inexac-
tituds no substancials.

3. Les infraccions que estableix aquesta llei se sancio-
nen d’acord amb la classificació següent:

a) Les infraccions greus són sancionades amb multes de 
100.001 euros fins a 1.000.000 euros i poden comportar 
la retirada de l’habilitació de l’entitat col·laboradora o 
del personal tècnic infractor establerta per l’article 97, 
amb la impossibilitat de tornar-la a sol·licitar en un ter-
mini de dos anys.

b) Les infraccions lleus són sancionades amb multes de 
10.000 euros fins a 100.000 euros.

Article 101. Mesura cautelar

L’òrgan instructor del procediment administratiu san-
cionador pot adoptar la mesura cautelar de suspensió de 
l’habilitació de l’entitat col·laboradora o del seu personal 
tècnic presumptament responsable de la infracció.

Títol VIII. Potestat sancionadora

Article 102. Principis de la potestat sancionadora

1. La potestat sancionadora de les administracions pú-
bliques de Catalunya s’exerceix quan hagi estat expres-
sament atribuïda per una norma amb rang de llei.

cas d’incompliment de les obligacions que estableix 
l’article 94. En els casos de resolució desfavorable o de 
manca de resolució dins del termini, les persones afec-
tades poden traslladar la reclamació davant de l’òrgan 
administratiu competent en matèria d’habilitació.

Article 97. Suspensió i retirada de l’habilitació

1. La constatació, com a resultat de la supervisió ad-
ministrativa establerta per l’article 96, de l’incompli-
ment greu de les obligacions a què estan subjectes 
les entitats habilitades o llurs tècnics faculta l’òrgan 
competent per a acordar la suspensió o la retirada 
definitiva de l’habilitació a l’entitat col·laboradora o, 
si escau, al personal tècnic responsable, sens perjudici 
del règim sancionador establert per aquesta llei i per 
altres lleis sectorials.

2. L’acord de suspensió de l’habilitació es dicta amb 
l’audiència prèvia de l’entitat col·laboradora o del per-
sonal tècnic afectat, i ha d’indicar-ne els motius i la 
durada, que en cap cas no pot ésser superior a sis 
mesos.

3. El transcurs del termini de suspensió de l’habilita-
ció sense que l’entitat col·laboradora o el personal tèc-
nic responsable hagin adoptat mesures correctores de 
l’incompliment greu comporta la retirada definitiva de 
l’habilitació, amb l’audiència prèvia de l’entitat o del 
personal tècnic afectat.

4. Als efectes del que estableix aquest article, s’entén 
per incompliment greu:

a) La reiteració en l’incompliment de les obligacions a 
què resten subjectes les entitats i llurs tècnics habilitats.

b) L’incompliment dels requisits preceptius per a l’ha-
bilitació de l’entitat o dels seus tècnics.

Article 98. Suspensió i pèrdua de l’habilitació

1. Les entitats col·laboradores de les administracions 
públiques de Catalunya han de sol·licitar la suspensió, 
parcial o total, de llur habilitació quan es modifiquin els 
requisits que van justificar-ne l’atorgament.

2. La suspensió s’acorda per resolució de l’òrgan com-
petent en matèria d’habilitació, al qual correspon també 
aixecar la suspensió a petició de l’entitat col·laboradora 
i amb la comprovació prèvia que han desaparegut les 
causes que la van motivar. La suspensió no pot tenir una 
durada superior a un any.

3. El transcurs del termini de suspensió de l’habilitació 
sense que l’entitat col·laboradora compleixi amb els re-
quisits preceptius comporta la pèrdua de l’habilitació.

Article 99. Règim sancionador

Les entitats col·laboradores de les administracions 
públiques de Catalunya resten sotmeses al règim san-
cionador que estableix aquest capítol, que és aplicable 
supletòriament al règim d’infraccions i sancions que 
estableix la legislació sectorial.

Article 100. Infraccions i sancions

1. Són infraccions greus:
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sobre procediment administratiu i, a més, en els supòsits 
següents:

a) Si s’està tramitant un procés judicial penal pels ma-
teixos fets, o per altres fets racionalment impossibles 
de separar-los, i s’ha acordat suspendre el procediment.

b) Si el procediment queda paralitzat per una causa im-
putable al presumpte infractor o infractora, mentre no 
desapareguin les causes que van motivar la paralització 
del procediment.

Títol IX. Relacions interadministratives

Capítol I. Disposicions generals

Article 107. Principis que regeixen les relacions 
interadministratives

1. Les relacions de les administracions públiques inclo-
ses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei es regeixen pel 
que disposa l’Estatut d’autonomia, la legislació especí-
fica aplicable a cadascuna i aquesta llei.

2. Les relacions que mantenen cadascuna de les admi-
nistracions públiques amb els organismes i entitats pú-
bliques que hi estan vinculats o en depenen es regeixen 
per la legislació específica, i no els són aplicables les 
disposicions d’aquest títol.

3. Les administracions públiques actuen i es relacionen 
amb les altres administracions d’acord amb el principi 
de lleialtat institucional.

4. Les administracions públiques, sens perjudici del 
que estableix la legislació específica, poden establir o 
formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol instru-
ment jurídic o organitzatiu que considerin adequat per 
a l’acompliment dels objectius d’interès comú.

5. Les administracions públiques utilitzen normalment 
els mitjans electrònics en les relacions i les comunicaci-
ons amb les altres administracions, amb ple respecte al 
principi d’interoperabilitat. Les condicions que regeixen 
aquestes comunicacions s’han de determinar entre les 
administracions públiques participants.

Capítol II. Convenis de col·laboració

Article 108. Característiques generals

1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per conveni de col·
laboració tot acord subjecte al dret públic, del qual es 
deriven obligacions jurídiques directes per a les parts, 
amb independència de la denominació de l’instrument 
que el contingui.

2. Els instruments que es limiten a establir acords ge-
nerals de caràcter programàtic o declaratiu, sense eficà-
cia obligatòria directa i el compliment dels quals no és 
susceptible d’ésser exigit jurídicament, són considerats 
protocols, amb independència de llur denominació.

3. Les administracions públiques de Catalunya poden 
subscriure convenis i protocols amb altres administra-

2. D’acord amb la legislació bàsica, l’exercici de la po-
testat sancionadora es regeix pels principis d’irretroac-
tivitat, tipicitat, responsabilitat i proporcionalitat, i amb 
respecte dels terminis de prescripció i no-duplicitat de 
sancions.

Article 103. Òrgans competents

1. L’exercici de la potestat sancionadora de les adminis-
tracions públiques de Catalunya correspon als òrgans 
administratius que la tenen atribuïda expressament, per 
disposició legal o reglamentària.

2. Les competències d’instrucció i de resolució del pro-
cediment sancionador no es poden atribuir a un mateix 
òrgan.

Article 104. Procediment sancionador

1. L’exercici de la potestat sancionadora requereix un 
procediment establert per llei o per reglament que ga-
ranteixi els drets reconeguts per aquesta llei i per la le-
gislació bàsica a la persona presumptament responsable.

2. El Govern ha de regular per decret el procediment 
sancionador de l’Administració de la Generalitat, que 
té caràcter supletori per a les entitats que integren l’Ad-
ministració local.

3. Amb subjecció al principi de legalitat, les entitats que 
integren l’Administració local de Catalunya poden esta-
blir per ordenança el procediment sancionador aplicable 
en l’àmbit de llurs competències.

4. La regulació de procediments abreujats ha de garan-
tir el respecte dels drets legals reconeguts a la persona 
presumptament responsable.

Article 105. Mesures de caràcter provisional

Si les normes legals o reglamentàries que regulen els 
procediments sancionadors de les administracions 
públiques de Catalunya així ho estableixen, es poden 
adoptar, per mitjà d’un acord motivat, mesures de ca-
ràcter provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució 
final que es pugui dictar.

Article 106. Resolució

1. La resolució que posa fi al procediment ha d’ésser 
motivada i ha de resoldre totes les qüestions plantejades 
en l’expedient.

2. A manca de regulació específica, el termini per a 
dictar i notificar la resolució és de sis mesos, que es 
comença a comptar des de la data en què es dicta l’acord 
d’incoació del procediment sancionador.

3. De conformitat amb el que disposa la legislació bàsi-
ca sobre procediment administratiu, l’òrgan competent 
per a resoldre, d’ofici o a instància de l’instructor o ins-
tructora, pot acordar per mitjà d’una resolució motivada 
una ampliació del termini aplicable que no excedeixi la 
meitat del termini inicialment establert. Aquesta resolu-
ció s’ha de notificar a la persona interessada.

4. El termini per a dictar i notificar la resolució queda 
suspès en els casos que estableix la legislació bàsica 
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l) Els òrgans i els procediments a què se sotmeten les 
diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el 
compliment del conveni, sens perjudici de la competèn-
cia de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

3. Els protocols han de contenir, si escau, els aspectes 
establerts per les lletres a, b, c, d, e, g, h, i, j i l de 
l’apartat 2.

Article 111. Procediment i expedient

1. Cada administració, organisme o entitat pública que 
subscriu un conveni o un protocol ha de seguir prèvia-
ment el procediment establert per la normativa que els 
sigui aplicable.

2. En el cas que l’administració, l’organisme o l’enti-
tat pública s’obligui, mitjançant el conveni, a assumir 
despeses específiques amb càrrec al seu pressupost, és 
preceptiu l’informe de la respectiva intervenció de fons, 
o de l’òrgan econòmic financer de l’entitat si no hi ha 
cap intervenció prèvia.

3. En el cas de l’Administració de la Generalitat i dels 
organismes i entitats públiques que hi estan vinculats 
o en depenen, el projecte de conveni ha d’anar acom-
panyat dels antecedents, la memòria justificativa, la 
memòria econòmica, l’informe jurídic i, si escau, l’in-
forme de la intervenció de fons, i també de l’informe del 
departament al qual s’adscriu el Registre de convenis 
de col·laboració i cooperació en els casos establerts per 
reglament.

Article 112. Eficàcia i publicitat

1. Els convenis obliguen des del moment de la signatura 
si no s’hi disposa una altra cosa.

2. Els convenis que afectin terceres persones, els que 
comportin una alteració de l’exercici de les compe-
tències de les administracions, organismes o entitats 
públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en 
què així s’estableixi per llei o per reglament només són 
eficaços si, un cop signats, són publicats íntegrament 
en els diaris o butlletins oficials corresponents de les 
administracions implicades.

Capítol III. Consorcis

Article 113. Caràcter

1. Les administracions públiques de Catalunya poden 
constituir consorcis, o bé adherir-se a d’altres ja exis-
tents, amb altres administracions, organismes o entitats 
públiques, o amb entitats privades sense ànim de lucre, 
que tinguin finalitats d’interès públic concurrents.

2. Els consorcis són entitats de dret públic, tenen caràc-
ter associatiu, naturalesa voluntària, personalitat jurí-
dica pròpia i capacitat per a crear i gestionar serveis i 
realitzar activitats i obres en els termes que estableix la 
normativa aplicable als organismes, administracions i 
entitats públiques consorciats.

cions públiques i amb els organismes i entitats públi-
ques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de 
les competències respectives i per a la consecució de 
finalitats d’interès comú.

Article 109. Règim jurídic

1. Els convenis i els protocols tenen caràcter voluntari 
i s’han d’estipular en termes d’igualtat entre les parts. 
En cap cas no els són aplicables les prerrogatives que la 
legislació de contractes del sector públic atribueix als 
òrgans de contractació.

2. Els convenis es regeixen per les seves clàusules, per 
aquesta llei, per la legislació de règim local o per la 
legislació sectorial corresponent, i també, per a resol-
dre’n els dubtes i les llacunes que es puguin plantejar, 
pels principis de la legislació sobre contractes del sector 
públic, sens perjudici del que disposa l’apartat 1.

3. Els convenis que comporten l’atorgament d’una sub-
venció per part de les administracions públiques s’han 
d’ajustar, a més, a les normes que en regulen l’atorgament.

Article 110. Forma i contingut

1. Els convenis i els protocols es formalitzen per escrit.

2. Els convenis, si escau, han de contenir els aspectes 
següents:

a) Les administracions i els òrgans que subscriuen el 
conveni i la capacitat jurídica amb què actua cada part.

b) La competència en virtut de la qual actua cada part.

c) La referència expressa a l’aprovació pel Parlament 
o per les Corts Generals o a l’acord del Govern de la 
Generalitat o del ple de l’entitat local o de l’òrgan de 
govern que autoritza el conveni en els supòsits en què 
siguin preceptius.

d) L’objecte del conveni i les actuacions que s’acorda 
realitzar per a complir-lo.

e) El finançament, si l’objecte del conveni ho requereix, 
amb indicació de les partides pressupostàries que auto-
ritzen la despesa.

f) Els compromisos que assumeixen les parts.

g) El termini de vigència del conveni i, si escau, el rè-
gim de pròrroga. Si el conveni comporta compromisos 
de despesa econòmica, les pròrrogues han d’ésser ex-
presses.

h) Les causes i les formes d’extinció diferents de l’expi-
ració del termini de vigència, i la forma de finalitzar les 
actuacions en curs en cas d’extinció anticipada.

i) L’establiment de les responsabilitats per a la gestió del 
conveni, inclosa, si escau, una organització específica 
a aquests efectes.

j) L’establiment de les responsabilitats de seguiment 
i control de les actuacions que s’acordi desenvolupar, 
inclosa la possibilitat d’establir un òrgan específic per 
a complir aquestes funcions.

k) Les mesures que es poden adoptar en cas d’incompli-
ment dels compromisos establerts pel conveni.
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2. L’adhesió a un consorci que ja estigui constituït s’ha 
de realitzar seguint el mateix procediment que establei-
xen les lletres a, b, c i d de l’apartat 1.

3. En el cas de l’Administració de la Generalitat i dels 
organismes i entitats públiques que hi estan vinculats 
o en depenen, l’expedient de constitució o adhesió a 
un consorci ha de contenir els antecedents, la memòria 
justificativa, l’informe jurídic i la memòria econòmi-
ca amb la concreció de les aportacions dels membres 
del consorci i, si escau, les regles d’actualització del 
consorci.

Capítol IV. Altres instruments de col·laboració 
interadministrativa

Article 116. Delegacions i encàrrecs de gestió

1. Les administracions públiques catalanes, els orga-
nismes i les entitats públiques poden delegar les com-
petències de llur titularitat a altres administracions o 
entitats en els termes que estableix la normativa sec-
torial aplicable.

2. Les administracions públiques catalanes, els organis-
mes i les entitats públiques poden encarregar la realitza-
ció d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis a 
altres administracions, organismes o entitats públiques, 
de conformitat amb el que disposa l’article 10.

Article 117. Participació en òrgans de cooperació

Les administracions públiques poden crear específica-
ment òrgans de cooperació, que no tenen personalitat 
jurídica, amb la integració d’altres administracions, 
organismes o entitats públiques, o determinar-ne la 
participació en els ja existents, quan les actuacions 
respectives puguin afectar llurs competències o in-
teressos.

Disposicions addicionals

Primera. Règim de les corporacions de dret públic

Les corporacions de dret públic de Catalunya es regei-
xen per llur legislació específica i, amb caràcter suple-
tori, per aquesta llei quan exerceixen potestats admi-
nistratives.

Segona. Òrgans col·legiats de govern

Les disposicions del capítol II del títol II d’aquesta llei 
no són aplicables al Govern de la Generalitat ni al ple 
ni, si s’escau, a la comissió de govern de les entitats que 
integren l’Administració local.

Tercera. Consorcis legals del règim especial de 
Barcelona

Els consorcis legals que regula la Llei 22/1998, del 30 
de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, es 
regeixen per llur legislació específica i apliquen aquesta 
llei amb caràcter supletori de conformitat amb el que 
disposen llurs estatuts.

Article 114. Naturalesa i contingut dels esta-
tuts

Els estatuts són la norma reguladora dels consorcis i, 
com a mínim, han d’establir els elements següents:

a) La composició del consorci, amb indicació singu-
laritzada de les entitats, públiques o privades, que el 
constitueixen i amb el règim i el procediment aplicables 
a les eventuals baixes i les futures incorporacions.

b) Els òrgans de govern i administració del consorci, 
amb les atribucions respectives. En qualsevol cas s’ha 
de garantir la representació de totes les entitats consor-
ciades en el màxim òrgan de govern, amb les regles de 
proporcionalitat que, si escau, es determinin.

c) Les funcions del consorci, que en qualsevol cas han 
de formar part de l’àmbit de les competències de les 
entitats consorciades.

d) El règim jurídic aplicable a les relacions del consorci 
amb les entitats consorciades.

e) La forma de gestió de les activitats i els serveis del 
consorci, inclosa la possibilitat de crear o participar en 
societats mercantils o altres ens instrumentals.

f) El règim del personal del consorci, que pot ésser 
funcionari o laboral. Els consorcis també poden tenir 
adscrit personal de les entitats consorciades.

g) El règim jurídic i la gestió dels béns del consorci i 
dels que li hagin estat adscrits per les entitats consorci-
ades, que poden ésser patrimonials o de domini públic.

h) Les potestats que el consorci pot exercir. Els con-
sorcis poden exercir qualsevol potestat administrativa, 
inclosa la sancionadora i les tributàries.

i) Els recursos econòmics i el règim aplicable a l’ob-
tenció, l’administració i el control d’aquests recursos.

j) El procediment i el règim aplicables a la modificació 
dels estatuts i a l’extinció i liquidació del consorci i, en 
aquest cas, la destinació dels béns i actius del consorci 
i les responsabilitats amb relació als deutes.

Article 115. Procediment i expedient

1. La constitució dels consorcis segueix el procediment 
següent:

a) L’òrgan competent de cada una de les entitats inte-
ressades a constituir el consorci aprova l’acord d’inici 
del procediment.

b) El projecte d’estatuts del consorci se sotmet als trà-
mits d’audiència i d’informació pública.

c) Els estatuts del consorci són aprovats per totes i cada 
una de les entitats consorciades, de conformitat amb el 
procediment i els requisits establerts per la normativa 
respectiva.

d) Els estatuts del consorci es publiquen en el diari o 
butlletí oficial que correspongui, en atenció a les entitats 
consorciades.

e) L’acte de constitució formal del consorci es duu a 
terme mitjançant una reunió del màxim òrgan de govern 
del consorci.
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en qualsevol procés de certificació, es fa mitjançant la 
introducció d’una altra identitat digital, i en concret d’un 
identificador d’usuari o usuària i d’una contrasenya, en 
els casos en què el procediment inicial d’identificació 
i lliurament de la contrasenya equival al de subminis-
trament de la signatura electrònica avançada per part 
de l’entitat pública prestadora de serveis de certificació.

Vuitena. Automatització progressiva de les ofi-
cines de registre

En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, s’ha 
de procedir a l’automatització de les oficines de regis-
tre físiques per a garantir la interconnexió de totes les 
oficines i possibilitar l’accés per mitjans electrònics als 
assentaments registrals i a les còpies electròniques dels 
documents presentats.

Novena. Entitat pública prestadora de serveis de 
certificació

1. L’Agència Catalana de Certificació és l’entitat pública 
prestadora de serveis de certificació en l’àmbit de l’Ad-
ministració de la Generalitat.

2. L’Agència Catalana de Certificació pot prestar els 
seus serveis a totes les administracions públiques de 
Catalunya, i també a les entitats que en depenen, pú-
bliques o privades.

Desena. Mitjans electrònics i societats i funda-
cions del sector públic

Les societats i les fundacions del sector públic depen-
dents o vinculades a les administracions públiques de 
Catalunya han d’adoptar les mesures oportunes, d’acord 
amb els principis d’aquesta llei, per a aconseguir les 
finalitats següents:

a) Possibilitar la comunicació amb les persones per mit-
jans electrònics.

b) Possibilitar, si escau, la prestació de llurs serveis per 
mitjans electrònics.

c) Informar sobre llurs serveis i activitats per mitjà d’un 
web propi.

Onzena. Gestió de la documentació i arxiu dels 
documents electrònics

1. Els documents electrònics s’han de gestionar i conser-
var en expedients electrònics d’acord amb les prescrip-
cions de la normativa en matèria d’arxius i documents.

2. L’arxiu dels documents i expedients electrònics ha 
d’assegurar la identitat i la integritat a llarg termini de 
la informació que contenen.

3. Els documents públics electrònics han de tenir garan-
tides l’autenticitat i la integritat dels continguts, i també 
la conservació de l’aparença i la funcionalitat originals 
i, quan escaigui, llur confidencialitat, durant el termini 
establert per la normativa vigent en matèria d’arxius i 
documents.

4. Sens perjudici del que disposa l’apartat 3, les ad-
ministracions públiques han d’assegurar la possibilitat 
de transformar els documents per raons tecnològiques, 

Quarta. Convenis i acords amb l’Estat i les comu-
nitats autònomes i acords per a l’acció exterior

Els òrgans de les administracions públiques catalanes i 
els organismes i entitats públiques que en depenen, quan 
promoguin la subscripció de convenis de col·laboració 
i acords de cooperació amb l’Estat i amb les comu-
nitats autònomes, i també la subscripció d’acords de 
col·laboració amb ens públics d’altres estats i organis-
mes internacionals, han de vetllar perquè el contingut 
d’aquests convenis i acords s’adeqüi a les disposicions 
de l’article 110. L’elaboració i la tramitació d’aquests 
convenis i acords s’han de subjectar al que disposa l’ar-
ticle 111 i la normativa específica que els regula.

Cinquena. Convenis amb persones físiques o jurí-
diques subjectes al dret privat

Els convenis que les administracions públiques de Cata-
lunya subscriuen amb les persones físiques o jurídiques 
subjectes al dret privat es regeixen per la legislació es-
pecífica i, si no n’hi ha, per les disposicions del capítol 
II del títol IX en els aspectes en què sigui aplicable.

Sisena. Signatura electrònica per als òrgans i el 
personal de les administracions públiques

1. El Govern ha de promoure que l’entitat pública pres-
tadora de serveis de certificació subministri i administri 
la signatura electrònica reconeguda, si és necessària, 
als òrgans administratius i al personal de les adminis-
tracions, i n’ha de determinar les condicions d’ús cor-
responents.

2. L’expedició, la renovació, la modificació i l’actualit-
zació dels certificats reconeguts s’han de realitzar amb 
la comprovació prèvia de la identitat i de les dades per-
sonals amb els registres administratius o de personal 
corresponents, sense necessitat de comparèixer perso-
nalment.

3. Sens perjudici del que estableix l’apartat 2, el lliu-
rament dels dispositius segurs de signatura electrònica 
s’ha d’efectuar sempre de manera presencial als òrgans 
administratius i al personal de l’administració que sol-
licita els certificats.

Setena. Signatura electrònica per als ciutadans

1. L’entitat pública prestadora de serveis de certificació 
pot subministrar i administrar la signatura electròni-
ca avançada i el certificat reconegut en què aquesta es 
basa, en règim de lliure concurrència, a les persones que 
ho sol·licitin, amb la comprovació prèvia específica de 
llur identitat per part d’una entitat pública de l’Admi-
nistració de la Generalitat o d’altres entitats de registre 
col·laboradores, públiques o privades.

2. La renovació, la modificació o l’actualització del 
certificat reconegut no requereix la compareixença del 
ciutadà o ciutadana, amb independència del termini que 
hagi transcorregut des de l’emissió del primer certificat 
reconegut, excepte quan aquest hagi estat revocat o hagi 
expirat.

3. La compareixença del ciutadà o ciutadana tampoc no 
es requereix quan la comprovació de la seva identitat, 
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Disposició transitòria. Règim transitori d’actua-
cions i procediments anteriors

Les actuacions i els procediments, siguin o no electrò-
nics, iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es 
regeixen per la normativa anterior fins a llur finalització.

Disposicions derogatòries

Primera. Derogació parcial de la Llei 13/1989

Es deroguen els articles 1 i 3, en els aspectes relatius al 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, i els 
articles 2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 
40, 41, 43, 42, 44, 54.2, 55 tret de l’apartat 1, 63, 64, 65, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 i 89 de la Llei 13/1989, del 14 
de desembre, d’organització, procediment i règim jurí-
dic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Segona. Derogació parcial de la Llei 23/2002

Es deroga, excepte els annexos, la Llei 23/2002, del 18 
de novembre, d’adequació de procediments administra-
tius en relació amb el règim de silenci administratiu i el 
termini de resolució i notificació, i de primera modifica-
ció dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989.

Disposicions finals

Primera. Reproducció de legislació bàsica

1. Els articles 6.1, 6.3, 6.4, 7.3, 8.1, 8.5, 8.9, 9.1, 11.3, 
11.6, 12.3, 14.2 primer incís, 17 apartats 4 i 5, 18.4, 
19.3, 22.1.f, 27.2, 48.1, 48.2, 51.3, 53 apartats 1, 2 i 3, 
55, 77, 103.2, 104.1, 106.1 i 107.3 reprodueixen, respec-
tivament, els articles 12.1 primer paràgraf, 12.2, 12.3, 
21.2, 13.1, 13.6, 13.7, 14.1, 16.4, 16.2, 20.2, 25.1, 26.1, 
26.3, 27.4, 35.a primer incís, 37.2, 68, 69.1, 84.4, 42.1, 
44, 116.1, 134.2, 134.1, 138.1 i 4.1 de la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

2. Els articles 24.1, 24.2, 41.8 primer incís, 43.2, 43.3, 
45.1, 46.3 i 46.5 reprodueixen, respectivament, els ar-
ticles 6.1, 6.2.a, 26.2, 27.6, 27.2, 14 primer incís, 32.2 i 
32.3 de la Llei de l’Estat 11/2007, del 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics.

3. Qualsevol modificació dels articles de la legislació 
bàsica que reprodueix aquesta llei implica la modifi-
cació, en els mateixos termes, dels articles respectius.

Segona. Adaptació de les administracions pú-
bliques de Catalunya per a la incorporació de 
mitjans electrònics i per a l’exercici dels drets 
dels ciutadans

1. Des de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei, els 
drets que hi són reconeguts als ciutadans, en llurs rela-
cions amb les administracions públiques catalanes mit-
jançant l’ús de mitjans electrònics, poden ésser exercits, 
amb relació als procediments i les actuacions de llur 

per a adaptar-ne el format i la sintaxi informàtica a les 
necessitats de gestió i preservació establertes per la nor-
mativa d’arxius i documents, d’acord amb les normes 
següents:

a) S’ha de garantir l’exactitud del contingut del docu-
ment anterior, i també la comprovació dels elements 
d’autenticitat i integritat del document original. El do-
cument resultant de la transformació és signat electrò-
nicament per l’òrgan competent per a transformar-lo.

b) El pas del document en suport electrònic a paper no-
més es pot realitzar excepcionalment, i ha de permetre 
verificar tècnicament la signatura de l’òrgan competent 
per a transformar-lo.

c) S’ha de garantir l’accés als documents des d’aplica-
cions diferents, per mitjà de la migració de les dades a 
altres formats i suports.

5. Els sistemes d’informació que utilitzin les administra-
cions públiques incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
llei han de garantir, sempre que sigui possible, l’autenti-
citat i la integritat de llurs dades, i també la traçabilitat 
de les accions que portin a terme.

6. Les dades contingudes en els sistemes d’informació 
de les administracions públiques es consideren docu-
ments públics electrònics, i els són aplicables les dispo-
sicions d’aquesta llei relatives a l’arxiu electrònic.

Dotzena. Procediments de naturalesa tributària

Els procediments administratius de naturalesa tributà-
ria, l’aplicació dels tributs, i també la revisió d’actes 
dictats en aquesta matèria, es regeixen per la normativa 
específica. Si no hi ha cap norma tributària aplicable, 
regeixen supletòriament les disposicions d’aquesta llei.

Tretzena. Aplicació dels requisits per al silenci 
administratiu desestimatori regulats per normes 
preexistents

Als efectes del que disposa l’article 54.2.b d’aquesta 
llei, s’entén que concorren raons imperioses d’interès 
general en els procediments que, havent estat objecte de 
regulació amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aques-
ta llei per normes amb rang de llei o de dret europeu, 
estableixen efectes desestimatoris per a la manca de 
notificació de la resolució expressa del procediment en 
el termini fixat.

Catorzena. Interpretació de la Llei conforme al 
dret europeu

La interpretació d’aquesta llei s’ha de fer d’acord amb 
el dret i la jurisprudència europeus.

Quinzena. Reconeixement mutu d’actuacions ad-
ministratives d’altres estats membres de la Unió 
Europea

Les actuacions de les autoritats administratives d’al-
tres estats membres de la Unió Europea han d’ésser 
reconegudes d’acord amb el que estableix la legislació 
sectorial.
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»a) Una memòria general, amb els estudis, els infor-
mes i els dictàmens pertinents sobre la necessitat de la 
iniciativa, que ha de contenir, com a mínim, l’adequa-
ció de la norma als fins que es persegueixen; el marc 
normatiu en què s’insereix; la relació de les disposici-
ons afectades per l’avantprojecte de llei i la taula de 
vigències i derogacions resultants; la competència de la 
Generalitat sobre la matèria, i la relació motivada de les 
persones i les entitats a les quals s’ha d’atorgar el tràmit 
d’audiència o la procedència de sotmetre l’expedient a 
informació pública.

»b) Una memòria d’avaluació de l’impacte de les me-
sures proposades que ha de tenir el contingut que s’es-
tableixi per reglament. Aquesta memòria inclou, com 
a mínim, un informe d’impacte pressupostari, en què 
s’avalua la repercussió de l’avantprojecte de llei en els 
recursos personals i materials i en els pressupostos de 
la Generalitat, i també les fonts i els procediments de 
finançament, si escau; un informe d’impacte econò-
mic i social, en què s’avaluen els costos i els beneficis 
que implica la iniciativa legislativa per als seus desti-
nataris i per a la realitat social i econòmica; un infor-
me d’impacte normatiu, en què s’avalua la incidència 
de les mesures proposades per la norma en termes 
d’opcions de regulació, de simplificació administra-
tiva i de reducció de càrregues administratives per 
als ciutadans i les empreses, i, finalment, un informe 
d’impacte de gènere.

»c) Una memòria en què constin les consultes formu-
lades, les al·legacions presentades, les raons que han 
dut a estimar-les o desestimar-les i la incidència de 
les consultes i les al·legacions en la redacció final de 
l’avantprojecte de llei.

»d) Un informe emès pels serveis jurídics dels depar-
taments concernits i els altres informes que siguin pre-
ceptius d’acord amb la normativa vigent.»

4. Es modifica la disposició addicional segona de la Llei 
13/2008, que queda redactada de la manera següent:

«Segona. Còmput dels terminis.

»Els terminis indicats en dies per aquesta llei per a les 
actuacions del Parlament es computen com a dies hà-
bils, entesos com a tals els dies feiners compresos entre 
el dilluns i el divendres.»

Quarta. Títol competencial

Aquesta llei es dicta a l’empara dels articles 159.1 i 2 i 
160.1 de l’Estatut d’autonomia.

Cinquena. Desplegament de la Llei

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions regla-
mentàries necessàries per a aplicar i desplegar aquesta 
llei.

Sisena. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor al cap de tres mesos d’haver 
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, amb les excepcions següents:

competència, adaptats al que aquesta llei disposa, sens 
perjudici del que estableix aquesta disposició.

2. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i dels 
organismes i entitats públiques que hi estan vinculats o 
en depenen, els drets que reconeix aquesta llei poden és-
ser exercits amb relació a la totalitat dels procediments i 
les actuacions de llur competència a partir de l’1 de ge-
ner de 2012, d’acord amb les disponibilitats pressupos-
tàries de cada departament, organisme i entitat pública. 
Amb aquesta finalitat, en el termini de tres mesos des 
de l’entrada en vigor de la Llei, el Govern ha d’establir 
i fer públic un calendari d’adaptació gradual de tots els 
procediments i les actuacions que ho requereixin.

3. En l’àmbit de l’Administració local de Catalunya, els 
drets que reconeix aquesta llei poden ésser exercits amb 
relació a la totalitat dels procediments i les actuacions 
de la seva competència, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries de cada entitat local. Amb aquests efec-
tes, els òrgans de govern respectius han de programar 
l’adaptació gradual dels procediments i les actuacions 
que es requereixin.

4. Els organismes supramunicipals poden prestar els 
serveis necessaris per a garantir l’efectivitat dels drets 
en l’àmbit dels municipis que no disposin dels mitjans 
tècnics i organitzatius necessaris per a prestar-los. Amb 
aquests mateixos efectes, les entitats de l’Administració 
local de Catalunya també poden establir convenis de 
col·laboració amb els departaments de l’Administració 
de la Generalitat.

Tercera. Modificació de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i 
del Govern

1. Es modifica l’apartat b de l’article 10 de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, que queda redactat de la ma-
nera següent:

«b) Signar els convenis de col·laboració i els acords de 
cooperació amb altres comunitats autònomes que apro-
va el Govern, llevat que aquest n’autoritzi la signatura a 
un membre o una membre del Govern o a un alt càrrec 
al servei de la Generalitat.»

2. Es modifica l’apartat k de l’article 26 de la Llei 
13/2008, que queda redactat de la manera següent:

«k) Aprovar la subscripció pel Govern o per l’Adminis-
tració de la Generalitat dels convenis de col·laboració 
i els acords de cooperació que estableixen els articles 
175.1 i 178.1 de l’Estatut d’autonomia, i també dels 
acords de col·laboració subscrits amb ens públics d’al-
tres estats o organismes internacionals, i autoritzar amb 
caràcter previ la subscripció d’aquests convenis i acords 
quan en formin part organismes o entitats públiques 
dependents o vinculats a l’Administració de la Gene-
ralitat.»

3. Es modifica l’apartat 3 de l’article 36 de la Llei 
13/2008, que queda redactat de la manera següent:

«3. Els avantprojectes de llei han de contenir una ex-
posició de motius i han d’anar acompanyats amb la do-
cumentació següent:
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L’Estatut, en l’article 93, indica que «els altres ens lo-
cals supramunicipals es fonamenten en la voluntat de 
col·laboració i associació dels municipis i en el reconei-
xement de les àrees metropolitanes», i afegeix que «la 
creació, la modificació i la supressió, i també l’establi-
ment del règim jurídic d’aquests ens, són regulats per 
una llei del Parlament».

A més, amb aquesta llei es dóna compliment a la Reso-
lució 70/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’ori-
entació política general del Govern, que manifesta la 
necessitat d’adaptar el marc institucional de Catalunya 
als preceptes de l’Estatut i a les necessitats de la soci-
etat catalana. Per aquesta raó, la Resolució esmentada 
insta el Govern a presentar el Projecte de llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

És per tot això que és convenient tramitar una llei de 
creació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
que, en desplegament del que s’estableix estatutàri-
ament, n’especifiqui la naturalesa, la demarcació, 
l’organització, les atribucions i la configuració de la 
hisenda.

La institucionalització de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona respon a la voluntat de millorar l’eficiència i l’efi-
càcia de les administracions que actuen en el territori 
metropolità, garantint la prestació d’uns serveis públics 
de qualitat, per mitjà de la configuració d’una adminis-
tració propera i capaç d’incrementar la implicació i la 
participació ciutadanes en una realitat de continuïtat 
urbana, densitat demogràfica i característiques econò-
miques i socials que ho facin necessari.

Al voltant de Barcelona s’articula un espai de relacions 
funcionals, de concurrència urbanística, d’ús comú de 
subministraments i serveis que, sens dubte, forma un 
entorn diferenciat, amb les seves particularitats i neces-
sitats específiques. Correspon a l’Administració procu-
rar que l’organització territorial i administrativa d’un 
país esdevingui una eina efectiva al servei de l’eficiència 
en la gestió i del benestar dels ciutadans.

Aquesta llei determina el nombre de municipis que s’in-
tegren a l’AMB prenent com a base els que actualment 
formen part d’algun dels tres ens existents. Igualment, 
determina el procediment per a incorporar-hi nous 
municipis, i garanteix la continuïtat territorial entre els 
diversos municipis que la integren.

La Llei determina un sistema d’organització de l’ens 
similar al model d’organització de les dues entitats me-
tropolitanes establert per la Llei 7/1987, del 4 d’abril, 
per la qual s’estableixen i regulen actuacions públiques 
especials en la conurbació de Barcelona i en les comar-
ques compreses dins la seva zona d’influència directa, 
que és derogada per aquesta llei. En aquest sentit, aques-
ta llei regula el procés d’extinció de les dues entitats 
metropolitanes i el procés de traspàs efectiu de la Man-
comunitat de Municipis a la nova Àrea Metropolitana 
de Barcelona, i garanteix la continuïtat dels processos 
de planejament territorial que s’estan aplicant en aquest 
àmbit, d’acord amb el que estableix el títol II de la Llei 
7/1987.

La Llei determina un model organitzatiu de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona que garanteix la representati-

a) El títol IV i l’apartat 3 de la disposició final tercera, 
que entren en vigor al cap de sis mesos de la publicació 
de la Llei.

b) Els apartats 1, 2 i 4 de la disposició final tercera, que 
entren en vigor l’endemà de la publicació de la Llei.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2010

El secretari segon El president del Parlament
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual

Llei	de	l’Àrea	Metropolitana	de	Barce-
lona
Tram. 200-00084/08

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 85, 27.07.2010, DSPC-P 130

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 27 de 
juliol de 2010, ha debatut el Dictamen de la Comis-
sió d’Afers Institucionals referent al Projecte de llei 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (tram. 200-
00084/08) i les esmenes reservades pels grups parla-
mentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Preàmbul

L’Estatut d’autonomia de Catalunya dedica quatre sec-
cions del capítol VI del títol II, sobre les institucions, al 
govern local. La primera, centrada en l’organització del 
govern local de Catalunya, les competències locals i el 
Consell de Governs Locals; la segona, en el municipi 
i l’autonomia municipal, els principis d’organització i 
funcionament i la potestat normativa, el principi de dife-
renciació i el règim especial del municipi de Barcelona; 
la tercera, en la vegueria i el Consell de Vegueria, i la 
quarta, en la comarca i els altres ens locals supramu-
nicipals.

L’Estatut ha introduït una reordenació del sistema de go-
vern local existent a Catalunya, amb una voluntat clara 
de reforçar-ne la posició institucional, per a assegurar el 
dret i la capacitat efectiva dels municipis per a gestionar 
els assumptes públics que afecten els ciutadans.

L’organització del govern local de Catalunya s’estructu-
ra en municipis i vegueries i, en l’àmbit supramunicipal, 
en comarques. També es reconeix la creació d’altres ens 
supramunicipals, fonamentats en la voluntat de coope-
ració i associació dels municipis.
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Títol preliminar. Disposicions generals

Article 1. Objecte i naturalesa

1. L’objecte d’aquesta llei és crear l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i regular-ne l’organització, les competèn-
cies i el finançament.

2. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és un ens 
local supramunicipal de caràcter territorial integrat pels 
municipis de la conurbació de Barcelona a què fa re-
ferència l’article 2, entre els quals hi ha vinculacions 
econòmiques i socials que fan necessària la planificació 
de polítiques públiques i la implantació de serveis d’una 
manera conjunta.

3. L’Àrea Metropolitana de Barcelona té personalitat ju-
rídica pròpia i plena capacitat i autonomia per a complir 
les seves finalitats.

4. L’actuació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es 
regeix pels principis generals següents:

a) Autonomia local, que garanteix l’exercici de l’actua-
ció sota la seva responsabilitat estricta.

b) Participació dels municipis en el govern i la gestió de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

c) Igualtat dels ciutadans en l’accés als serveis públics.

d) Solidaritat i equilibri territorial.

e) Equilibri i cohesió social.

f) Desenvolupament sostenible.

g) Suficiència financera.

h) Proximitat i participació ciutadana en la gestió i la 
prestació dels serveis públics.

i) Cooperació i lleialtat institucionals.

j) Equitat i redistribució en l’acció pública i en la pres-
tació de serveis.

5. L’Àrea Metropolitana de Barcelona es regeix per 
aquesta llei, per les normes pròpies dels diversos sec-
tors de l’acció pública de la seva competència i per la 
legislació de règim local de Catalunya.

Article 2. Àmbit territorial

1. L’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona és el definit pels termes municipals dels municipis 
que la integren, que són els següents: Badalona, Badia 
del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona, Begues, Cas-
tellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cerve-
lló, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Es-
plugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, 
Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, 
la Palma de Cervelló, el Papiol, el Prat de Llobregat, 
Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant 
Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa 
Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, 
Torrelles de Llobregat i Viladecans.

2. L’àmbit territorial es pot modificar per llei del Parla-
ment a iniciativa o amb l’audiència prèvia dels munici-

vitat proporcional de tots els municipis que la integren. 
Els òrgans de govern que estableix la Llei són el Consell 
Metropolità, el president o presidenta, la Junta de Go-
vern i la Comissió Especial de Comptes. També deter-
mina la possibilitat que el Consell Metropolità pugui 
crear qualsevol altre òrgan complementari.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona assumeix compe-
tències que exerceixen les actuals entitats metropolita-
nes del transport, de serveis hidràulics i tractament de 
residus i la Mancomunitat de Municipis i, en matèria 
d’urbanisme, les competències establertes per la legis-
lació urbanística vigent.

Es configura la hisenda metropolitana amb la reorde-
nació de la situació existent per tal que el sistema de 
finançament respongui a les singularitats i les neces-
sitats d’una gran conurbació urbana i a les atribucions 
assignades a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La Llei consta d’un títol preliminar i sis títols, als quals 
segueixen onze disposicions addicionals, cinc dispo-
sicions transitòries, una disposició derogatòria i dues 
disposicions finals.

El títol preliminar regula la naturalesa de l’ens, l’àmbit 
territorial i els municipis que el componen, i també el 
procediment de modificació de l’àmbit esmentat, i de-
talla les potestats i les facultats de què gaudeix com a 
ens de naturalesa territorial.

El títol I regula l’organització, enumera els òrgans 
metropolitans de govern i administració, amb la com-
posició i la designació dels membres, i les atribucions 
corresponents.

El títol II es divideix en dos capítols. El primer enumera 
les competències metropolitanes en els diversos àmbits 
materials d’actuació, llevat de l’urbanisme, mentre que 
el capítol II regula la gestió dels serveis metropolitans.

El títol III determina l’ordenació del territori, l’urbanis-
me i l’habitatge, amb la regulació dels diversos instru-
ments d’ordenació i la tramitació corresponent, i també 
les competències de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El títol IV regula les relacions entre els municipis i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mentre que el tí-
tol V enumera els recursos de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i en desplega les condicions de finançament. 
El títol VI determina les particularitats del personal al 
servei de l’Àrea Metropolitana.

Les disposicions addicionals regulen les particularitats 
que es deriven de la successió de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona en les dues entitats metropolitanes i en la 
Mancomunitat de Municipis. Les disposicions transi-
tòries determinen la situació que es deriva mentre no 
es despleguen les diverses prescripcions de la Llei, i 
la disposició derogatòria deroga els títols III i IV de la 
Llei 7/1987 i les altres disposicions que s’oposen al que 
estableix aquesta llei.

Finalment, les disposicions finals preveuen la crea-
ció de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit 
metropolità de Barcelona i una autorització al Govern 
per al desplegament, l’execució i el compliment de 
la Llei.
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5. La potestat sancionadora s’exerceix d’acord amb la 
legislació de règim local i amb les competències ator-
gades per aquesta llei i per les lleis sectorials. L’Àrea 
Metropolitana de Barcelona ingressa els imports de les 
multes com a recursos propis, llevat si han estat impo-
sades a proposta dels municipis.

6. L’Àrea Metropolitana de Barcelona té la facultat 
d’exercir la iniciativa pública en l’activitat econòmica, 
d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.

Títol I. Organització

Article 4. Òrgans metropolitans de govern i ad-
ministració

1. El govern i l’administració de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona corresponen a:

a) El Consell Metropolità.

b) El president o presidenta.

c) La Junta de Govern.

d) La Comissió Especial de Comptes.

2. L’organització bàsica determinada per l’apartat 1 es 
pot complementar per acord del Consell Metropolità 
o bé per mitjà del Reglament orgànic del qual es doti 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

3. La Junta de Govern és l’òrgan que assisteix el presi-
dent o presidenta de l’Àrea Metropolitana en l’exercici 
de les seves atribucions. Està integrada pel president 
o presidenta de l’Àrea Metropolitana i un nombre de 
consellers metropolitans nomenats pel president o 
presidenta a proposta del Consell Metropolità, que en 
cap cas no pot superar el terç dels membres de dret del 
Consell. A més de la funció d’assistència al president 
o presidenta, la Junta de Govern té les altres funcions 
delegades per altres òrgans metropolitans i les que li 
són atribuïdes per llei.

4. L’acord del Consell Metropolità o, si escau, el Regla-
ment orgànic poden establir i regular, com a òrgan d’ad-
ministració, la gerència, i determinar les competències 
que se li atribueixen i se li deleguen. Així mateix, la 
presidència pot delegar en la gerència les seves compe-
tències segons estableix l’article 11.5.

5. Es preveu la creació d’un Consell d’Alcaldes, amb les 
característiques següents:

a) El Consell d’Alcaldes, integrat pels alcaldes dels mu-
nicipis de l’Àrea Metropolitana, pot presentar al Consell 
Metropolità propostes d’actuació que siguin d’interès 
per a l’Àrea Metropolitana, i ha d’emetre un informe 
previ sobre l’aprovació del programa d’actuació i les 
matèries determinades pel Reglament orgànic.

b) El Consell d’Alcaldes, per a ésser constituït després 
de cada convocatòria d’eleccions locals, es reuneix, pre-
sidit per una mesa d’edat, a les deu hores del desè dia, o 
el dia següent si és inhàbil, des del finiment del termini 
fixat per l’article 7.1, com a requisit previ a la sessió 
constitutiva del Consell Metropolità, i als efectes del 
que determina la lletra b de l’article 11.2.

pis afectats, que han de tenir continuïtat amb els límits 
territorials d’un municipi integrant, l’informe dels ens 
supramunicipals de l’àmbit metropolità, l’informe de la 
Comissió de Govern Local i de la Comissió de Delimi-
tació Territorial i el dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora.

Article 3. Potestats i prerrogatives

1. L’Àrea Metropolitana de Barcelona, en qualitat d’Ad-
ministració pública de caràcter territorial i en l’àmbit 
de les seves competències, té les potestats establertes 
per als ens públics locals territorials en la legislació de 
règim local i, concretament, les següents:

a) La potestat normativa per a aprovar reglaments.

b) La potestat d’autoorganització.

c) Les potestats tributària, tarifària i financera.

d) Les potestats de planificació i programació.

e) La potestat expropiatòria.

f) Les potestats d’investigació, atermenament i recupe-
ració d’ofici dels béns.

g) La potestat d’execució forçosa.

h) La potestat sancionadora.

i) La potestat de revisió d’ofici dels seus actes i acords.

j) Les altres potestats determinades per les lleis.

2. Les potestats de planificació i programació s’han 
d’exercir en el marc de la planificació territorial, urba-
nística i sectorial de la Generalitat.

3. L’Àrea Metropolitana de Barcelona gaudeix de les 
prerrogatives següents:

a) Presumpció de legalitat i execució dels seus actes i 
acords.

b) Inembargabilitat de béns i drets, en els termes esta-
blerts per les lleis.

c) Prelació, preferència i altres prerrogatives reconegu-
des a la hisenda pública amb relació als seus crèdits, 
sens perjudici de les que corresponen a les finances de 
l’Estat i la Generalitat i altres administracions públi-
ques, en els termes establerts per la normativa aplicable.

d) Exempció dels tributs de l’Estat i la Generalitat, en 
els termes establerts per les lleis.

4. L’Àrea Metropolitana de Barcelona, per mitjà de la 
seva potestat normativa i reglamentària i en l’àmbit 
de les seves competències, entre altres objectes, pot 
regular:

a) L’exercici d’activitats dels particulars, tot sotmetent-
les a llicència o autorització prèvies, a comunicació 
prèvia o declaració responsable i a altres mesures d’ins-
pecció i control administratiu d’acord amb la legislació 
sectorial corresponent.

b) L’organització i el funcionament dels serveis i les 
activitats de la seva competència, amb l’adopció de les 
diverses formes de gestió dels serveis públics establertes 
per les lleis.
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ment al nombre de regidors obtingut per cadascuna, i es 
corregeixen per excés les fraccions iguals o superiors a 
0,5 i per defecte les altres.

b) Si, a conseqüència de la correcció de fraccions, el 
total resultant no coincideix amb el nombre de mem-
bres que s’han d’escollir, els llocs que manquin s’han 
d’atribuir correlativament a les llistes més votades, o 
bé s’ha de disminuir el nombre de llocs que sobrin cor-
relativament a les llistes que han obtingut menys vots.

c) Si, a més a més de l’alcalde o alcaldessa, que és mem-
bre nat del Consell Metropolità, només cal elegir un 
dels representants, la designació s’ha de fer per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
Si cap dels candidats no assoleix aquesta majoria, ha 
d’ésser designat un regidor o regidora de la llista més 
votada en les eleccions locals.

3. El Consell Metropolità té la seva sessió constitutiva el 
desè dia, o el següent si és inhàbil, des de l’acabament 
del termini fixat per l’apartat 1. Aquesta sessió i l’elec-
ció del president o presidenta es duen a terme d’acord 
amb el que estableix la legislació electoral general per a 
l’elecció de l’alcalde o alcaldessa, amb les especialitats 
determinades per la lletra b de l’article 4.5 i l’article 11.2.

Article 8. Atribucions del Consell Metropolità

1. Les atribucions del Consell Metropolità són les se-
güents:

a) Nomenar i fer cessar el president o presidenta.

b) Prendre en consideració els nomenaments i els cessa-
ments dels consellers metropolitans que han estat elegits 
per cada municipi dels que integren l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona.

c) Determinar el nombre de membres de la Comissió 
Especial de Comptes i de la resta de comissions i distri-
buir-los entre tots els grups polítics amb representació 
en el Consell Metropolità.

d) Crear i regular els òrgans complementaris.

e) Controlar i fiscalitzar els altres òrgans de govern i 
administració.

f) Aprovar el Pla d’actuació.

g) Aprovar el Reglament orgànic metropolità.

h) Aprovar les altres ordenances i reglaments metro-
politans.

i) Aprovar les tarifes dels serveis metropolitans.

j) Aprovar i modificar el pressupost, i aprovar els comptes.

k) Aprovar les aportacions econòmiques dels municipis 
a la hisenda metropolitana.

l) Adoptar els acords que corresponguin en matèria 
d’aprovació del planejament, segons estableix el títol III.

m) Aprovar els informes que s’hagin d’emetre en els 
procediments d’aprovació dels instruments de plane-
jament territorial o urbanístic de competència d’altres 
administracions.

n) Resoldre els procediments d’assumpció de nous ser-
veis públics i de determinació de llur forma de gestió.

Article 5. Consell Metropolità

El Consell Metropolità és integrat per tots els alcaldes 
de cada municipi de l’àmbit metropolità i els regidors 
elegits pels municipis. Aquestes persones reben la de-
nominació de consellers metropolitans.

Article 6. Composició del Consell Metropolità

1. Els alcaldes dels municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona són membres nats del Consell Metropolità. 
Aquesta condició és indelegable, llevat que la delegació 
es faci d’una manera general i per un temps indefinit.

2. La representació de cadascun dels municipis en el 
Consell Metropolità és la següent:

a) El municipi de Barcelona, vint-i-cinc membres.

b) Els municipis de més de cent mil habitants, quatre 
membres.

c) Els municipis d’entre setanta-cinc mil habitants i cent 
mil habitants, tres membres.

d) Els municipis d’entre vint mil habitants i setanta-cinc 
mil habitants, dos membres.

e) Els municipis de menys de vint mil habitants, un 
membre.

3. La representació dels municipis establerta per l’apar-
tat 2 inclou l’alcalde o alcaldessa com a membre nat.

4. El nombre d’habitants de cada municipi, a l’efecte de 
dur a terme la distribució de consellers establerta per 
l’apartat 2, ha d’ésser el que s’hagi tingut en compte en 
les eleccions municipals de les quals resulti la constitu-
ció del Consell Metropolità.

5. Els consellers metropolitans que no són membres 
nats, i també els substituts que cobreixen les vacants 
eventuals, són elegits pel Ple de l’ajuntament de cada 
municipi entre els seus regidors.

6. Als consellers metropolitans els és aplicable l’estatut 
dels membres de les corporacions locals establert per 
la legislació de règim local.

7. La durada del mandat del Consell Metropolità i dels 
membres que el componen és la mateixa que la dels 
ajuntaments.

8. La pèrdua de la condició de regidor o regidora fa 
perdre també la condició de conseller metropolità o 
consellera metropolitana.

Article 7. Designació dels consellers i constitu-
ció del Consell Metropolità

1. Cada municipi, en el termini de trenta dies des de la 
constitució dels ajuntaments, ha de convocar la sessió o 
les sessions extraordinàries del Ple per a elegir els seus 
representants al Consell Metropolità que no en siguin 
membres nats.

2. La designació dels representants de cada municipi 
que no siguin consellers metropolitans nats s’ha de dur 
a terme d’acord amb les regles següents:

a) Per a la designació de representants de cada municipi, 
els llocs a les diverses llistes s’atribueixen proporcional-
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2. Les comissions a què fa referència l’apartat 1 poden 
tenir per objecte l’informe previ dels assumptes que 
s’han de sotmetre a l’aprovació del Consell Metropoli-
tà, o bé l’estudi de les qüestions específiques que se’ls 
encomanin.

3. El nombre de membres és proporcional a la represen-
tativitat de cada grup en el Consell Metropolità o igual 
per a cada grup. En aquest darrer cas s’aplica el sistema 
de vot ponderat.

Article 10. Grups metropolitans

Per a un funcionament millor dels òrgans de govern, 
s’han de constituir grups metropolitans en els quals 
s’han d’integrar els consellers, d’acord amb el que dis-
posa la legislació de règim local i el que, a l’empara 
d’aquesta legislació, estableix el Reglament orgànic.

Article 11. El president o presidenta i els vice-
presidents

1. El president o presidenta té la representació màxima 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i és responsable 
de la gestió política davant el Consell Metropolità.

2. L’elecció de la presidència ha d’atendre les condicions 
i el procediment següents:

a) El president o presidenta de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona és elegit pel Consell Metropolità d’entre 
els seus membres que tenen la condició d’alcaldes. La 
pèrdua de la condició d’alcalde o alcaldessa fa perdre 
també la de president o presidenta.

b) Cal que la candidatura a president o presidenta tingui 
el suport del Consell d’Alcaldes, amb el vot favorable 
dels alcaldes de municipis que representin dues terceres 
parts de la població de l’Àrea Metropolitana, segons es-
tableix la lletra b de l’article 4.5. Si no s’assoleix aquest 
suport, la sessió de constitució del Consell Metropolità 
i també la sessió prèvia del Consell d’Alcaldes resten de 
nou convocades al setè dia següent en la mateixa forma.

c) Si en la segona convocatòria no s’assoleix el nome-
nament de president o presidenta segons el procediment 
establert per la lletra b, en la mateixa sessió del Consell 
Metropolità els consellers han de procedir a l’elecció 
en base a les candidatures proposades pels partits po-
lítics, les coalicions, les federacions i les agrupacions 
d’electors que hagin obtingut representació en el Con-
sell Metropolità, i el candidat o candidata ha d’obtenir 
una majoria de tres cinquenes parts. Si no s’elegeix cap 
candidat o candidata, s’ha de convocar una altra sessió 
per a elegir el president o presidenta al setè dia següent 
al de la convocatòria anterior i a la mateixa hora, i així 
successivament fins que s’hagi elegit el president o pre-
sidenta.

3. Correspon al president o presidenta:

a) Representar l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

b) Convocar i presidir les sessions del Consell Metropo-
lità, de la Junta de Govern i de qualsevol altre òrgan me-
tropolità, i decidir en cas d’empat amb vot de qualitat.

c) Dirigir el govern i l’administració metropolitans.

o) Transferir i delegar funcions o activitats a altres 
administracions públiques, i acceptar transferències o 
delegacions fetes per altres administracions.

p) Contractar obres, serveis públics i subministraments, 
inclosos els contractes plurianuals, no atribuïts al pre-
sident o presidenta.

q) Adquirir béns i drets si llur valor supera el 10 % dels 
recursos ordinaris del pressupost, alienar i gravar béns 
declarats de valor històric o artístic no establerts pel 
pressupost, si superen els percentatges per a adquirir-
los, i gestionar i alienar béns de caràcter patrimonial.

r) Ampliar el nombre d’anualitats i la modificació de 
percentatges de despeses plurianuals, i concertar crè-
dits d’acord amb el pressupost i les seves bases d’exe-
cució.

s) Desplegar la gestió econòmica, l’autorització i la dis-
posició de despeses en matèria de la seva competència.

t) Aprovar la plantilla, la relació de llocs de treball, les 
retribucions del personal d’acord amb el pressupost, 
l’oferta pública d’ocupació, el nombre, el règim i les 
retribucions del personal directiu i eventual, el nome-
nament del personal directiu a proposta del president 
o presidenta i la separació del servei dels funcionaris.

u) Exercir accions administratives i judicials en matèria 
de la seva competència.

v) Exercir la facultat de revisió d’ofici dels seus acords 
i les disposicions de caràcter general, i de declaració de 
lesivitat dels seus actes.

w) Plantejar conflictes de competències amb altres ad-
ministracions, i pronunciar-se en els conflictes que els 
puguin plantejar altres administracions.

x) Establir el règim retributiu dels consellers metropo-
litans, del president o presidenta, del gerent o la gerent, 
si escau, i d’altres òrgans unipersonals.

y) Informar sobre la incorporació de nous municipis a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb el que 
estableix l’article 2.2.

z) Les altres atribucions que expressament li confiïn 
les lleis.

2. Les competències establertes per l’apartat 1 poden 
ésser atribuïdes pel Consell Metropolità a la Junta de 
Govern, llevat de les esmentades per les lletres a, c, e, 
f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, t, u, v, w, x i y.

3. Els acords s’adopten, com a regla general, per majo-
ria simple dels membres presents. Es requereix el vot 
favorable de majories qualificades del nombre legal de 
membres de l’entitat quan ho estableix la legislació de 
règim local i sectorial aplicable. En tots els casos, es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de l’entitat per a aprovar el 
reglament orgànic de l’entitat.

Article 9. Comissions del Consell Metropolità

1. El Consell Metropolità, d’acord amb l’article 4.2, pot 
constituir les comissions que consideri pertinents per a 
un funcionament millor.
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del servei els funcionaris, acomiadar el personal laboral 
i també les funcions esmentades per les lletres c, h, l, n 
i o de l’apartat 3.

Article 12. La Comissió Especial de Comptes

1. La Comissió Especial de Comptes es crea i es cons-
titueix en aplicació del que estableix sobre això la le-
gislació de règim local i del que disposa el Reglament 
orgànic.

2. Correspon a la Comissió Especial de Comptes exa-
minar i estudiar els comptes de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, integrats pel compte general del pressu-
post, el compte d’administració del patrimoni, el compte 
de valors independents i auxiliars del pressupost, i els 
comptes dels ens o els organismes metropolitans de 
gestió, i també fer-ne l’informe.

3. La Comissió Especial de Comptes, per a l’exercici 
de les seves funcions, pot requerir, per mitjà del pre-
sident o presidenta, la documentació complementària 
que consideri necessària i la presència dels consellers 
metropolitans, els funcionaris i altre personal de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona especialment relacionats 
amb els comptes que s’analitzen.

4. Les competències de la Comissió Especial de Comp-
tes són exercides sens perjudici de les que corresponen 
al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, 
d’acord amb la legislació específica.

Títol II. Competències i serveis metropolitans

Capítol I. Competències

Article 13. Competències metropolitanes

1. L’Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les com-
petències que li atribueix aquesta llei, les que li poden 
atribuir altres lleis i, amb l’acceptació prèvia, les que li 
deleguen els municipis i altres administracions.

2. L’Àrea Metropolitana de Barcelona pot prestar els 
serveis i promoure les activitats que contribueixen a 
satisfer les necessitats i les aspiracions dels municipis 
que la integren, sens perjudici de les competències que 
corresponen a altres administracions públiques.

3. Les competències metropolitanes s’exerceixen amb 
la participació dels municipis, regulada pel títol IV, en 
compliment de les obligacions d’informació i lleialtat 
institucional amb l’Administració de la Generalitat, amb 
l’Administració de l’Estat i amb els altres ens locals 
establerts per la legislació de règim local.

4. En l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, els consells comarcals exerceixen les competèn-
cies i les funcions pròpies que aquesta llei no atribueix 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

5. L’Àrea Metropolitana de Barcelona pot col·laborar 
en l’exercici d’activitats pròpies de l’Administració de 
la Generalitat, dels altres ens supramunicipals i dels 
municipis, per mitjà d’informació, convenis, encàrrecs 
de gestió, delegació de competències i qualsevol altre 
instrument que sigui adequat.

d) Aprovar l’organització interna de l’administració me-
tropolitana, nomenar i fer cessar el personal eventual 
d’assessorament, i proposar al Consell Metropolità el 
nomenament i el cessament del personal directiu even-
tual.

e) Ordenar la publicació, l’execució i el compliment dels 
actes dels òrgans executius.

f) Dirigir, inspeccionar i impulsar les activitats i els 
serveis metropolitans.

g) Aprovar els programes de desplegament del Pla d’ac-
tuació metropolitana.

h) Aprovar inicialment i provisionalment els instru-
ments de planejament urbanístic quan l’aprovació defi-
nitiva correspon al Consell Metropolità.

i) Dirigir el personal de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona.

j) Aprovar les bases de selecció i provisió de places i 
llocs de treball, acomiadar el personal laboral i aplicar 
el règim disciplinari, i també exercir les altres funcions 
que en matèria de personal no són atribuïdes a un altre 
òrgan.

k) Adjudicar concessions i adquirir béns immobles i 
drets subjectes a la legislació patrimonial si llur valor 
no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost 
ni l’import de tres milions d’euros, i també alienar el 
patrimoni, si el seu valor no supera el percentatge ni la 
quantitat indicats.

l) Nomenar i fer cessar el vicepresident executiu o vice-
presidenta executiva i els altres vicepresidents.

m) Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligaci-
ons en els límits de la seva competència, ordenar paga-
ments i retre comptes.

n) Exercir les accions administratives i judicials en les 
matèries de la seva competència i, en cas d’urgència, en 
les que són competència del Consell Metropolità o de 
la Junta de Govern, als quals n’ha de retre compte en la 
primera sessió que tingui lloc.

o) Aprovar la revisió d’ofici dels seus actes i la iniciativa 
per a proposar al Consell la declaració de lesivitat en 
matèries de la seva competència.

p) Imposar sancions en exercici de les competències de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i en aplicació de les 
lleis i de les ordenances o els reglaments metropolitans.

q) Les altres funcions que expressament li atribueixen 
les lleis i les que la legislació de règim local assigna als 
ens locals sense atribuir-les a altres òrgans.

4. El president o presidenta pot nomenar, d’entre els 
consellers metropolitans, un vicepresident executiu o 
vicepresidenta executiva i els vicepresidents que consi-
deri pertinents, que l’han de substituir en cas de vacant, 
absència o impediment.

5. El president o presidenta pot delegar l’exercici de les 
seves funcions, llevat les de convocar i presidir les ses-
sions del ple i de la Junta de Govern, decidir els empats 
amb vot de qualitat, concertar operacions de crèdit, 
exercir la direcció superior de tot el personal, separar 
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tarifes d’aigua d’acord amb els costos que la prestació 
del servei requereix, que comprèn l’estructura tarifària 
i els tractaments especials o les bonificacions, i altres 
funcions que corresponen a l’ens local titular del servei.

b) El sistema públic de sanejament en alta i la depuració 
d’aigües residuals, i també la regeneració d’aquestes ai-
gües per a altres usos, sens perjudici de les competènci-
es de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a atorgar 
els títols habilitants corresponents, concessió i autorit-
zació, per a la reutilització de les aigües regenerades.

c) La coordinació dels sistemes municipals de saneja-
ment en baixa i, en particular, la planificació i la gestió 
integrada de l’evacuació d’aigües pluvials i residuals i 
de les xarxes de clavegueram.

D. Residus

En matèria de gestió de residus, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona té les competències i la titularitat dels serveis 
següents:

a) El tractament, la valorització i la disposició dels 
residus municipals i els enderrocs procedents d’obres 
menors i de reparació domiciliària.

b) La coordinació dels sistemes municipals de recollida 
de residus municipals.

c) La tria i la selecció d’envasos, d’acord amb el seu 
ordenament específic.

d) El servei de deixalleria, sens perjudici de la pres-
tació efectiva d’aquest servei en col·laboració amb els 
municipis.

E. Altres competències en matèria de medi ambient

En matèria de medi ambient, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona exerceix les funcions següents:

a) La coordinació i la formulació d’un Pla d’actuació 
metropolità per a la protecció del medi ambient, la salut 
i la biodiversitat, i de mesures de lluita contra el canvi 
climàtic, i la formulació d’una Agenda 21 metropolitana.

b) La col·laboració per a elaborar els mapes de capacitat 
acústica i els mapes estratègics de sorolls, d’acord amb 
la legislació sectorial.

c) L’emissió dels informes ambientals establerts per 
la legislació sobre intervenció de l’administració am-
biental en els procediments d’atorgament de llicències 
ambientals municipals, d’acord amb les funcions que la 
legislació sectorial atribueix als ens supramunicipals.

d) La col·laboració amb els municipis per a programar 
les polítiques d’ordenació ambiental.

e) La promoció i, si escau, la gestió d’instal·lacions pú-
bliques i privades d’energies renovables.

F. Infraestructures d’interès metropolità

En matèria d’infraestructures d’interès metropolità, 
l’AMB desenvolupa, en el marc de les seves compe-
tències i d’acord amb la legislació sectorial aplicable, 
les actuacions de vertebració territorial necessàries per 
a l’articulació, la connectivitat, la mobilitat i la funci-
onalitat del territori. Aquestes actuacions fan referèn-
cia bàsicament a les infraestructures i a la gestió de la 

Article 14. Competències generals

Corresponen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona les 
competències següents:

A. Urbanisme

En matèria d’urbanisme, l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona té les competències regulades pel títol III.

B. Transport i mobilitat

Les competències i els serveis de titularitat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona en matèria de transport 
urbà, que comprèn els diversos serveis que discorren 
íntegrament per l’àmbit metropolità, i en matèria de 
mobilitat, en el marc del que estableix la normativa 
sectorial aplicable, són els següents:

a) El transport públic urbà col·lectiu de viatgers en 
superfície, llevat del sistema tramviari que integra el 
sistema ferroviari de Catalunya. L’àmbit de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona és una àrea de gestió unitària 
del transport, de manera que el transport és urbà si hi 
transcorre íntegrament.

b) La prestació del servei de transport públic subterrani 
de viatgers, d’acord amb la legislació sectorial aplicable 
i sens perjudici de les competències de la Generalitat 
en aquesta matèria.

c) L’ordenació i la intervenció administratives del servei 
de taxi.

d) L’aprovació del Pla metropolità de mobilitat urbana, 
d’acord amb la legislació sectorial aplicable i sens perju-
dici de les competències que aquesta legislació atribueix 
a l’autoritat territorial de la mobilitat de la Regió Me-
tropolitana de Barcelona. A aquests efectes, s’entén per 
mobilitat urbana la que afecta l’àrea de gestió unitària 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona segons el que es-
tableix la lletra a. La definició de la xarxa viària bàsica 
metropolitana en el Pla metropolità de mobilitat urbana 
comporta la participació de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona en la programació i la gestió del trànsit en aquesta 
xarxa, conjuntament amb el departament de l’Adminis-
tració de la Generalitat competent en la matèria.

e) La coordinació i la gestió, per delegació dels ajunta-
ments, dels serveis complementaris de la mobilitat que 
comporten l’ús especial o privatiu de la via pública i 
l’ordenació i la gestió del transport de viatgers amb una 
finalitat cultural i turística.

f) La promoció del transport sostenible.

C. Aigües

En matèria d’aigües, sens perjudici de les competèn-
cies de l’Administració hidràulica de Catalunya, i de 
les competències municipals que no són objecte de re-
gulació per aquesta llei, i d’acord amb la planificació 
aprovada per la Generalitat i el règim economicofinan-
cer establert, l’Àrea Metropolitana de Barcelona té les 
competències i la titularitat dels serveis següents:

a) El subministrament domiciliari d’aigua potable o 
l’abastament d’aigua en baixa; la gestió directa o indi-
recta de l’aigua; la regulació, prèviament a l’autorització 
de la Comissió de Preus de Catalunya, dels preus de les 
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3. L’Àrea Metropolitana de Barcelona es pot integrar, 
juntament amb altres administracions i ens privats sense 
afany de lucre, en consorcis i altres ens associatius que 
tinguin per objecte la prestació i la coordinació de ser-
veis públics més enllà del seu àmbit territorial.

Article 17. Preceptes per a la prestació i l’esta-
bliment de serveis

El Consell Metropolità, per a la prestació i l’establiment 
dels serveis metropolitans, ha de determinar:

a) Les obres necessàries per a establir un servei nou, o 
per a garantir la continuïtat dels serveis existents, mi-
llorar-los o ampliar-los.

b) La forma de gestió del servei.

c) El cost econòmic de l’establiment i del funcionament 
del servei.

d) Les modalitats d’intervenció municipal, si escau.

e) Els criteris i els sistemes de coordinació amb els ser-
veis municipals de la mateixa naturalesa o de naturalesa 
anàloga.

Article 18. Formes de gestió i de finançament 
dels serveis metropolitans

1. L’Àrea Metropolitana de Barcelona pot emprar les 
formes de gestió de serveis establertes per la legislació 
de règim local, i pot crear ens públics i societats mer-
cantils conjuntament amb els municipis per a prestar 
els serveis metropolitans. Els serveis metropolitans es 
poden prestar en consorci amb altres administracions 
públiques i ens privats sense afany de lucre.

2. Els serveis metropolitans es financen amb aporta-
cions econòmiques que poden provenir de recursos de 
caràcter general o de taxes específicament establertes 
com a contraprestació dels usuaris del servei respectiu.

3. Els serveis metropolitans gestionats per ens públics 
empresarials, societats mercantils de capital íntegra-
ment públic, per concessió, empresa de gestió interes-
sada o concert, es poden finançar amb aportacions de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb tarifes satis-
fetes pels usuaris i percebudes pel gestor o gestora del 
servei com a ingressos propis de dret privat, o bé amb 
una combinació d’ambdues formes de finançament.

4. Les tarifes dels serveis metropolitans a què fa referèn-
cia l’apartat 3 són aprovades definitivament pel Consell 
Metropolità.

5. La potestat tarifària en matèria de transport col·lectiu 
de viatgers per carretera i subterrani s’exerceix en el 
marc de l’ordenació tarifària establerta per la normativa 
aplicable.

Títol III. Ordenació del territori, urbanisme i 
habitatge

Article 19. Ordenació del territori

1. L’Àrea Metropolitana de Barcelona participa en:

a) La formulació i la tramitació del Pla territorial gene-
ral de Catalunya.

mobilitat, els parcs, les platges, els espais naturals, els 
equipaments, les dotacions, les instal·lacions i els ser-
veis tècnics, mediambientals i de proveïment.

G. Desenvolupament econòmic i social

En matèria de desenvolupament econòmic i social i de 
comerç, l’Àrea Metropolitana de Barcelona té les com-
petències següents:

a) Fomentar l’activitat econòmica, promoure l’ocupació 
i la creació d’empreses en els camps de la indústria, el 
comerç, els serveis i els recursos turístics.

b) Promoure un Pla estratègic metropolità que, amb 
la participació dels agents econòmics, socials i insti-
tucionals, afavoreixi la modernització, la recerca i la 
innovació.

H. Cohesió social i territorial

En matèria de cohesió social i territorial, correspon a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona:

a) Promoure la implantació de polítiques públiques co-
munes en matèria de serveis municipals i de foment de 
la cohesió social i territorial, amb la finalitat de millorar 
les condicions de vida dels ciutadans i l’equilibri terri-
torial dels municipis que la integren.

b) Participar en la Comissió de Seguretat de l’àmbit ter-
ritorial corresponent per a fomentar polítiques públiques 
en matèria de convivència ciutadana.

Capítol II. Gestió dels serveis metropolitans

Article 15. Planificació i programació dels ser-
veis metropolitans

1. El Consell Metropolità pot aprovar, a l’inici de cada 
mandat, el Pla d’actuació metropolità en el qual s’es-
tableixen els programes, els eixos, les actuacions i les 
accions que convinguin per a la prestació i l’establiment 
de serveis metropolitans.

2. En desplegament del Pla d’actuació, els programes 
d’actuació regulen la prestació i, si escau, l’establiment 
dels serveis metropolitans.

3. L’establiment d’un determinat servei metropolità es 
pot aprovar per acord de l’òrgan competent, sens per-
judici que s’incorpori posteriorment al programa d’ac-
tuació corresponent.

Article 16. Abast dels serveis metropolitans

1. Els serveis metropolitans es presten en tot l’àmbit 
metropolità i en benefici de tots els municipis. També 
es poden prestar en un municipi o en diversos.

2. En el cas que els serveis metropolitans només es pres-
tin en un municipi o en diversos, la fórmula de finança-
ment del servei pot determinar les aportacions econò-
miques amb les quals han de contribuir els municipis 
afectats, amb independència de les que corresponen al 
sistema general de finançament de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona.
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Article 23. Determinacions del Pla director ur-
banístic metropolità

1. Correspon al Pla director urbanístic metropolità, 
d’acord amb el planejament territorial:

a) Definir, en l’àmbit metropolità, les reserves per als 
sistemes urbanístics generals de comunicacions i d’al-
tres infraestructures, equipaments comunitaris i espais 
lliures, com ara els parcs, els corredors naturals o altres 
espais per al lleure o per a la preservació dels elements 
naturals.

b) Classificar el sòl de l’àmbit metropolità. Pel que fa al 
sòl urbà, el Pla director delimita els terrenys que tenen 
aquesta classificació i, si escau, concreta els àmbits de 
sòl urbà no consolidat a què fa referència la lletra d.

c) Fixar els criteris per a qualificar el sòl urbà i urba-
nitzable. En aquest sentit, el Pla director urbanístic pot 
establir les magnituds d’edificabilitat, usos, densitats 
i reserves de sistemes per al desenvolupament del sòl 
urbanitzable delimitat i no delimitat, i dels àmbits de 
transformació urbanística del sòl urbà, amb relació als 
diversos àmbits territorials.

d) Definir i, si escau, delimitar els àmbits de transfor-
mació urbanística d’interès metropolità.

e) Garantir l’ús racional del territori, la preservació del 
medi natural, la qualitat de vida i el valor agrícola i 
forestal dels terrenys.

f) Definir la normativa urbanística i d’edificació co-
muna.

g) Les altres determinacions establertes pel Pla territo-
rial metropolità.

2. Quant a la programació metropolitana de sòl i habi-
tatge, i també de l’activitat econòmica, el Pla director 
urbanístic metropolità ha de classificar i qualificar els 
sòls necessaris per a assolir els objectius, i els sectors 
delimitats a aquests efectes es poden desenvolupar di-
rectament per mitjà de plans derivats.

3. El Pla director urbanístic metropolità pot contenir 
determinacions en els aspectes següents:

a) La qualificació urbanística del sòl, d’una manera co-
herent amb els objectius que es volen assolir i si resulta 
de les determinacions de l’apartat 1.

b) La definició d’àmbits i criteris, amb l’abast determi-
nat coherentment i justificadament pel mateix Pla, per 
a ajustar la classificació per mitjà del Pla d’ordenació 
urbanística metropolità.

c) La definició de criteris per a les transferències de 
sostre edificable.

4. El Pla director urbanístic metropolità ha d’especificar 
les determinacions que poden ésser executades directa-
ment i que són susceptibles, si escau, de desenvolupa-
ment per mitjà d’un planejament derivat.

5. El Pla director urbanístic metropolità ha de respectar 
les determinacions dels plans directors urbanístics que, 
amb objectius sectorials específics, formula l’Adminis-
tració de la Generalitat en exercici de les seves compe-
tències i que afecten l’àmbit metropolità. En els àmbits 

b) La formulació dels plans territorials parcials que 
comprenen l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i els plans territorials sectorials que afecten 
competències de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per 
mitjà del nomenament de representants en els òrgans de 
seguiment i la participació en la redacció.

c) La formulació dels plans, les cartes i els programes 
derivats de la Llei 8/2005, del 8 de juny, de protecció, 
gestió i ordenació del paisatge.

2. L’Àrea Metropolitana de Barcelona pot proposar als 
òrgans de l’Administració de la Generalitat competents 
en aquesta matèria la formulació d’instruments d’or-
denació territorial, parcial, sectorial i paisatgística, en 
l’àmbit territorial respectiu.

Article 20. Règim jurídic de les competències de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria 
d’urbanisme

L’Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les seves 
competències urbanístiques d’acord amb el que esta-
bleix l’article 14 del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005.

Article 21. Ordenació urbanística integrada del 
territori metropolità

1. L’ordenació urbanística integrada del territori metro-
polità s’instrumenta per mitjà del Pla director urbanístic 
metropolità i el Pla d’ordenació urbanística metropolità.

2. El Pla d’ordenació urbanística metropolità es pot 
complementar per mitjà de programes d’actuació urba-
nística municipals o plurimunicipals.

Article 22. Objectius del Pla director urbanístic 
metropolità

El Pla director urbanístic metropolità té els objectius 
següents:

a) Establir els elements estructurants de l’ordenació ur-
banística de l’àmbit territorial metropolità.

b) Establir les determinacions sobre el desenvolupament 
urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i les 
mercaderies i el transport públic metropolità.

c) Establir mesures de protecció del sòl no urbanitzable 
i l’estructura orgànica d’aquest sòl.

d) Concretar i delimitar les reserves de sòl per a les 
infraestructures i els sistemes generals de l’àmbit me-
tropolità, com ara xarxes viàries, ferroviàries, hidràuli-
ques, portuàries, aeroportuàries, de sanejament i abas-
tament d’aigua, de telecomunicacions, d’equipaments, 
d’espais lliures i altres de semblants.

e) Definir polítiques metropolitanes de sòl i habitatge, 
i també d’activitat econòmica, per a garantir la solida-
ritat intermunicipal en l’execució de polítiques d’habi-
tatge assequible i de protecció pública, la suficiència i 
la viabilitat d’aquestes polítiques per a garantir el dret 
constitucional a l’habitatge i el compliment dels prin-
cipis establerts per l’article 3 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005.
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igual. Simultàniament s’ha de sol·licitar a l’òrgan am-
biental el document de referència, i al departament de 
l’Administració de la Generalitat competent en la ma-
tèria l’informe de la Comissió d’Ordenació Territorial 
Metropolitana de Barcelona i l’informe urbanístic i ter-
ritorial establert per la legislació aplicable.

d) L’aprovació inicial i l’aprovació provisional del Pla 
director urbanístic metropolità corresponen a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, i l’aprovació definitiva 
correspon a la persona titular del departament de l’Ad-
ministració de la Generalitat competent en la matèria, 
amb l’informe previ de la Comissió d’Urbanisme com-
petent en aquest àmbit i de la Comissió d’Urbanisme 
de Catalunya.

e) En els altres aspectes no especificats, la tramita-
ció del Pla director urbanístic metropolità segueix el 
procediment establert per la legislació urbanística. 
El procediment d’avaluació ambiental s’integra en el 
procediment urbanístic d’acord amb el que estableixen 
la legislació urbanística i la legislació sobre avaluació 
ambiental.

2. Les modificacions del Pla director urbanístic metro-
polità se subjecten al tràmit previ de l’avanç de plane-
jament quan han de seguir el procediment d’avaluació 
ambiental d’acord amb la legislació aplicable. La sub-
jecció a informació pública de l’avanç de les modifica-
cions del Pla director és potestativa.

3. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional de les 
modificacions del Pla director urbanístic metropolità 
corresponen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

4. L’aprovació definitiva de les modificacions del Pla 
director urbanístic metropolità correspon a la persona 
titular del departament de l’Administració de la Gene-
ralitat competent en la matèria, amb l’informe previ de 
la Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya.

Article 26. Participació dels ajuntaments en la 
formulació del Pla director urbanístic metro-
polità

Els municipis metropolitans, sens perjudici del que 
estableix l’article 25, participen en la formulació i la 
tramitació del Pla director urbanístic metropolità en les 
formes següents:

a) La constitució de comissions tècniques per a l’anàlisi 
de les determinacions que els afecten.

b) La constitució de comissions de participació inte-
grades pels alcaldes o regidors en qui deleguin i els 
membres del Consell Metropolità.

Article 27. Pla d’ordenació urbanística metro-
polità

1. El Pla d’ordenació urbanística metropolità desplega 
les determinacions del Pla director urbanístic metro-
polità amb el detall que pertoca a un pla d’ordenació 
urbanística municipal, i n’estableix les altres determi-
nacions pròpies.

2. El Pla d’ordenació urbanística metropolità conté la 
documentació dels plans d’ordenació urbanística muni-

ordenats pels plans directors de delimitació i ordenació 
de les àrees residencials estratègiques, el Pla director 
urbanístic metropolità s’ha d’atenir a les determinacions 
d’aquests plans directors específics.

Article 24. Documentació del Pla director ur-
banístic metropolità

1. El Pla director urbanístic metropolità ha d’establir els 
criteris per a fer-ne el seguiment i modificar-lo i revisar-
lo, i ha d’incorporar les determinacions adequades als 
fins que vol assolir i a les determinacions establertes per 
la legislació aplicable. En tots els casos ha de contenir 
la documentació següent:

a) Els estudis justificatius.

b) La memòria.

c) La documentació ambiental requerida per a seguir el 
procediment d’avaluació ambiental.

d) La programació de les actuacions per a dur-ne a ter-
me l’aplicació.

e) Les bases tècniques i econòmiques del desenvolu-
pament.

f) Els plànols d’informació i ordenació, a l’escala ade-
quada a les seves determinacions.

g) Les normes de compliment obligatori.

h) La memòria social amb la definició dels objectius 
d’habitatge protegit, d’acord amb la legislació urbanís-
tica.

i) La documentació que calgui pel que fa a les determi-
nacions que contingui.

2. El document de la programació de les actuacions 
s’actualitza cada sis anys per acord de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, passat el termini d’un mes d’infor-
mació pública i audiència als ajuntaments. Aquest acord 
s’ha de publicar en el butlletí oficial corresponent i s’ha 
de comunicar a la Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona.

Article 25. Tramitació i aprovació del Pla direc-
tor urbanístic metropolità i de les modificacions 
corresponents

1. La iniciativa, la formulació, la tramitació i l’aprovació 
del Pla director urbanístic metropolità s’adeqüen a les 
normes següents:

a) La iniciativa per a la formulació del Pla correspon a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha d’elaborar 
els documents previs amb els objectius i els propòsits 
generals.

b) Els documents a què fa referència la lletra a han d’in-
cloure el programa de participació ciutadana i l’informe 
ambiental preliminar, i han de tenir el contingut propi 
d’un avanç de planejament. També poden incloure els 
documents i les determinacions necessaris per a sus-
pendre tramitacions i llicències.

c) L’avanç de planejament s’ha de sotmetre a tràmit 
d’informació pública per un termini mínim d’un mes 
i a consulta i informe dels ajuntaments per un termini 
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missió d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona.

Article 28. Programes d’actuació urbanística 
municipal

1. Els municipis metropolitans poden formular els pro-
grames d’actuació urbanística municipal propis.

2. Els programes d’actuació urbanística municipal són 
l’expressió de les polítiques municipals de sòl i habi-
tatge, i també de sòl per a usos industrials i activitats 
productives.

3. El contingut i el règim jurídic dels programes d’actua-
ció urbanística municipal són els establerts pels articles 
60 i concordants del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, i, en aquest sentit:

a) Han d’acreditar que són coherents amb els plans terri-
torials, amb el Pla director urbanístic metropolità i amb 
altres plans directors.

b) Determinen quina iniciativa pública o privada és pre-
ferent per a promoure el planejament derivat.

c) Poden establir reserves per a la iniciativa pública al 
llarg d’un termini concret que no ha de superar els sis 
anys.

d) Poden establir totes o alguna de les figures de pla-
nejament urbanístic derivat a què fa referència el Pla 
d’ordenació urbanística metropolità.

e) Poden delimitar el sòl urbanitzable no delimitat i 
modificar els sectors delimitats prèviament, fins i tot 
per a atribuir-los la condició de sòl urbanitzable no de-
limitat. En tots aquests casos han de contenir les deter-
minacions pròpies dels plans d’ordenació urbanística 
municipal i la documentació pertinent.

f) Poden completar la determinació dels criteris objec-
tius que han de permetre decidir la conveniència o la 
necessitat de la delimitació i la transformació urbanís-
tica del sòl urbanitzable no delimitat.

g) Poden incloure sistemes urbanístics generals en els 
sectors de sòl urbanitzable i en els subjectes a plans 
de millora urbana, i també en els polígons d’actuació 
urbanística en sòl urbà.

h) Poden acordar operacions de millora urbana i ac-
tuacions sotmeses a un pla especial urbanístic, i tam-
bé poden delimitar polígons d’actuació urbanística no 
definits.

i) Poden concretar i distribuir les reserves de sòl per 
habitatge de protecció pública determinats pel Pla d’or-
denació urbanística metropolità.

j) Han d’establir terminis per a executar les obres d’ur-
banització, i poden fixar terminis per a edificar els so-
lars; delimitar àrees per a exercir els drets de tanteig i 
retracte i per a aplicar programes de rehabilitació d’edi-
ficis; definir sectors d’urbanització prioritària; incloure 
les reserves de terrenys per a constituir o ampliar els 
patrimonis públics de sòl i habitatge, i establir les mesu-
res pertinents per a la culminació urbanística adequada 
de les urbanitzacions existents.

cipal adaptada a les peculiaritats del contingut d’aquest 
instrument plurimunicipal. Els documents del Pla d’or-
denació urbanística metropolità han d’especificar les de-
terminacions que deriven del compliment obligat del Pla 
director urbanístic metropolità. L’agenda o el programa 
d’actuació urbanística metropolità s’actualitza cada sis 
anys per acord de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
passat el termini d’un mes d’informació pública. Aquest 
acord s’ha de publicar en el butlletí oficial correspo-
nent i s’ha de comunicar a la Comissió d’Urbanisme de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

3. L’adopció del Pla d’ordenació urbanística metropolità 
es duu a terme per mitjà de l’adaptació del Pla general 
metropolità i els altres instruments de planejament ur-
banístic general dels municipis de l’àmbit metropolità, 
i segueix els tràmits següents:

a) La iniciativa per a la formulació del Pla correspon a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha d’elaborar 
el document previ de l’avanç que ha d’incloure l’infor-
me ambiental preliminar i el programa de participació 
ciutadana. També pot incloure els documents i les de-
terminacions necessaris per a suspendre tramitacions 
i llicències.

b) L’avanç de planejament se sotmet al tràmit d’informa-
ció pública i a la consulta dels ajuntaments per un termi-
ni d’un mes. Simultàniament, se sol·licita el document 
de referència a l’òrgan ambiental, i se sol·licita al depar-
tament de l’Administració de la Generalitat competent 
en la matèria l’informe urbanístic i territorial establert 
per la legislació aplicable.

c) L’aprovació inicial i l’aprovació provisional del Pla 
d’ordenació urbanística metropolità corresponen a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i l’aprovació defi-
nitiva correspon a la Comissió d’Urbanisme de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

d) En els altres aspectes no especificats, la tramitació 
del Pla d’ordenació urbanística metropolità segueix 
el procediment establert per la legislació urbanística. 
El procediment d’avaluació ambiental s’integra en el 
procediment urbanístic d’acord amb el que estableix 
la legislació urbanística i la legislació sobre avaluació 
ambiental.

4. Les modificacions del Pla d’ordenació urbanística 
metropolità se subjecten al tràmit previ de l’avanç de 
planejament quan han de seguir el procediment d’ava-
luació ambiental d’acord amb la legislació aplicable. La 
subjecció a informació pública de l’avanç de les modi-
ficacions del Pla d’ordenació urbanística metropolità és 
potestativa.

5. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional de les 
modificacions del Pla d’ordenació urbanística metro-
polità corresponen:

a) A l’Àrea Metropolitana de Barcelona, si tenen una 
incidència territorial supramunicipal o requereixen la 
modificació del Pla director urbanístic metropolità.

b) Als ajuntaments, en tots els altres casos.

6. L’aprovació definitiva de les modificacions del Pla 
d’ordenació urbanística metropolità correspon a la Co-
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a) El Pla d’ordenació urbanística metropolità i les mo-
dificacions corresponents.

b) Els programes d’actuació urbanística municipals i 
plurimunicipals.

c) Els plans parcials urbanístics de delimitació.

d) Els plans de millora urbana i els plans urbanístics 
parcials, si l’aprovació definitiva no correspon a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona ni la tenen atribuïda ni 
l’han d’exercir els ajuntaments d’acord amb la legisla-
ció urbanística.

e) Els plans especials urbanístics, en els mateixos ca-
sos que els determinats per la lletra d, llevat dels plans 
especials urbanístics establerts per l’article 67.1.e del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2005, que aprova definitivament la persona 
titular del departament de l’Administració de la Genera-
litat competent en la matèria, d’acord amb la legislació 
urbanística.

2. Correspon també a la Comissió d’Urbanisme de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona:

a) L’informe preceptiu i l’aprovació definitiva dels pro-
jectes per a l’autorització d’usos i obres en sòl no urba-
nitzable i en sòl urbanitzable no delimitat, d’acord amb 
el que estableix la legislació urbanística.

b) L’informe previ a l’aprovació definitiva, emès per la 
persona titular del departament de l’Administració de 
la Generalitat competent en la matèria, de les modifica-
cions del Pla director urbanístic metropolità.

c) L’exercici de les funcions atribuïdes a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme per l’article 95.2 del text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, 
en el tràmit especial establert per a la modificació de les 
figures de planejament urbanístic que tenen per objecte 
alterar la zonificació o l’ús urbanístic dels espais lliures 
o els equipaments esportius considerats, pel planejament 
urbanístic, sistemes urbanístics generals o locals.

d) L’informe que, sobre el planejament urbanístic deri-
vat, estableix l’article 85 del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, si l’apro-
vació definitiva no correspon als òrgans urbanístics de 
la Generalitat.

e) Les altres competències que la legislació urbanística 
atribueix a les comissions territorials d’urbanisme i que 
no han estat atribuïdes per aquesta llei a altres òrgans.

3. La Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona només pot modificar els plans aprovats 
provisionalment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
en els casos següents:

a) Per raons de legalitat.

b) Per raons d’oportunitat que ultrapassin els interessos 
locals i els interessos propis de l’àmbit d’actuació de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Article 31. Competències de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona sobre la tramitació del plane-
jament urbanístic

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, a més de les com-
petències establertes pels articles 25, 27 i 28 amb rela-

4. Diversos ajuntaments de l’àmbit metropolità poden 
acordar de formular programes d’actuació urbanística 
plurimunicipals, si no tenen programes d’actuació ur-
banística municipal propis o, en substitució dels que hi 
hagi, amb el mateix contingut i la mateixa documenta-
ció que regula la legislació urbanística per als progra-
mes d’actuació urbanística municipals.

5. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels pro-
grames d’actuació urbanística municipals corresponen 
als ajuntaments, mentre que les dels programes d’actu-
ació urbanística plurimunicipals corresponen a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. En tots els casos, l’apro-
vació definitiva correspon a la Comissió d’Urbanisme 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Article 29. Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona

1. La Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona és un òrgan urbanístic del departament 
de l’Administració de la Generalitat competent en la 
matèria.

2. La presidència de la Comissió d’Urbanisme corres-
pon a la persona titular del departament de l’Adminis-
tració de la Generalitat competent en la matèria, o a la 
persona en qui delegui o que la substitueixi.

3. La vicepresidència de la Comissió d’Urbanisme cor-
respon al president o presidenta de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona que, amb caràcter general, pot delegar 
aquest càrrec en el vicepresident executiu o vicepre-
sidenta executiva o en un altre conseller o consellera 
metropolitans.

4. La Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, a més del president o presidenta, és integrada 
pels vocals, designats de la manera següent:

a) Deu per la persona titular del departament de l’Admi-
nistració de la Generalitat competent en la matèria, cinc 
dels quals han d’ésser vocals en representació d’aquest 
departament i cinc en representació d’altres departa-
ments de la Generalitat.

b) Deu pel president o presidenta de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, cinc dels quals han d’ésser desig-
nats a proposta de l’alcalde o alcaldessa de Barcelona. 
Entre aquests deu vocals s’hi inclou el vicepresident o 
vicepresidenta.

5. A les sessions de la Comissió d’Urbanisme de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona hi pot assistir un represen-
tant o una representant de l’Administració de l’Estat, 
amb veu i sense vot.

6. La composició i el règim de funcionament de la Co-
missió d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona es determinen per decret del Govern.

Article 30. Competències de la Comissió d’Urba-
nisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

1. Correspon a la Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona aprovar definitivament els ins-
truments de planejament urbanístic següents:



30 de juliol de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 785

62

TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

establerts pel Pla director urbanístic metropolità o pel 
Pla d’ordenació urbanística metropolità.

d) Els altres plans urbanístics derivats si afecten més 
d’un municipi de l’àmbit territorial metropolità i es 
compleixen els requisits següents:

Primer. Que l’aprovació definitiva del Pla no correspon-
gui als òrgans urbanístics de la Generalitat.

Segon. Que els ajuntaments no hagin acordat formular 
i tramitar el Pla coordinadament.

2. En l’exercici de les competències a què fa referència 
aquest article s’ha de garantir sempre la participació i 
l’audiència prèvia dels municipis interessats.

Article 33. Participació de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona en els procediments d’aprovació 
d’instruments del planejament urbanístic

L’Àrea Metropolitana de Barcelona participa en el pro-
cediment d’aprovació dels instruments de planejament 
urbanístic següents:

a) Els plans directors urbanístics que, amb objectius 
específics de caràcter sectorial, formula l’Administració 
de la Generalitat en exercici de les seves competències 
i que afecten l’àmbit metropolità. Aquesta participació 
s’instrumenta per mitjà de l’atorgament d’un tràmit de 
consulta prèviament a l’aprovació inicial per un termini 
d’un mes respecte dels objectius i els propòsits generals 
de la iniciativa, i per mitjà d’un tràmit d’informació per 
un termini d’un mes del document aprovat inicialment, 
un cop acabat el tràmit d’informació pública.

b) Els plans especials urbanístics establerts per l’article 
67.1.e del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2005, que no li correspon aprovar 
definitivament, sempre que les infraestructures o els ele-
ments que s’han d’implantar siguin d’interès supramuni-
cipal i no siguin establerts ni pel Pla director urbanístic 
metropolità ni per cap altre instrument de planejament 
urbanístic general. Aquesta participació s’instrumenta 
per mitjà de l’atorgament d’un termini d’audiència d’un 
mes, un cop duta a terme la informació pública.

c) Les modificacions del Pla d’ordenació urbanística 
metropolità, dels programes d’actuació urbanística 
municipals i dels plans parcials de delimitació, en els 
casos que no li correspon la tramitació d’acord amb el 
que estableix aquesta llei. La participació es duu a terme 
per mitjà de l’emissió d’un informe preceptiu, per tal 
d’assegurar la coherència amb el Pla director urbanístic 
metropolità i amb el Pla d’ordenació urbanística metro-
polità. L’informe s’ha de sol·licitar simultàniament amb 
el tràmit d’informació pública, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 83.5 del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005.

Article 34. Competències de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona en matèria de gestió urbanística

1. L’Àrea Metropolitana de Barcelona és l’administració 
ordinària competent per a desenvolupar i gestionar el 
Pla director urbanístic metropolità i el Pla d’ordenació 
urbanística metropolità en els aspectes d’abast o contin-

ció als instruments de planejament urbanístic general, 
té les competències de formulació, aprovació inicial i 
aprovació provisional dels instruments de planejament 
urbanístic derivat següents:

a) Els plans especials urbanístics establerts per l’article 
67.1.e del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2005, si les infraestructures o els ele-
ments que s’han d’implantar són d’interès metropolità, 
els ha d’executar l’Àrea Metropolitana de Barcelona i no 
són establerts ni pel Pla director urbanístic metropolità 
ni pel Pla d’ordenació urbanística metropolità.

b) Els plans especials urbanístics que consideri neces-
sari promoure amb les finalitats següents:

Primera. Per a la protecció de vies de comunicació de-
finides com a xarxa viària bàsica metropolitana pel Pla 
director urbanístic metropolità o per un altre instrument 
de planejament urbanístic general

Segona. Per a la millora d’àmbits rurals

Tercera. Per a la protecció i la millora dels espais agrí-
coles i forestals, els espais fluvials, el medi natural i el 
paisatge

Quarta. Per a l’ordenació del subsòl

c) La resta de plans urbanístics derivats si afecten més 
d’un municipi de l’àmbit metropolità i es compleixen 
els requisits següents:

Primer. Que l’aprovació definitiva del Pla correspongui 
a la Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

Segon. Que els ajuntaments no hagin acordat formular 
i tramitar el Pla coordinadament.

Article 32. Competències de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona sobre la tramitació i l’aprovació 
del planejament urbanístic derivat

1. L’Àrea Metropolitana de Barcelona té competències 
de formulació, aprovació inicial i aprovació definitiva 
dels instruments de planejament urbanístic derivat se-
güents:

a) Els plans parcials urbanístics i els plans de millora 
urbana relatius a actuacions d’interès metropolità defi-
nides pel Pla director urbanístic metropolità o pel Pla 
d’ordenació urbanística metropolità, si l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona és l’administració actuant.

b) Els plans especials urbanístics establerts per l’article 
67.1.d del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2005, per a concretar la titularitat i 
l’ús dels equipaments comunitaris metropolitans que 
han d’ésser executats per l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona en exercici de les seves competències, si aquesta 
concreció no és feta pel planejament urbanístic general.

c) Els plans especials urbanístics establerts per l’article 
67.1.e del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2005, si les infraestructures o els 
elements que s’han d’implantar són d’interès metropo-
lità, han d’ésser executats per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en exercici de les seves competències i són 
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d) L’exercici, per delegació dels municipis, de les com-
petències en matèria de política de sòl i habitatge esta-
blertes per la legislació urbanística.

e) La gestió de sòl, d’obres d’urbanització, d’habitatge 
assequible, d’usos industrials i terciaris, d’equipaments 
i d’obres locals encomanades pels municipis i incloses 
en els plans i els programes d’actuació corresponents.

f) L’exercici, per delegació dels municipis, de les funci-
ons de protecció de la legalitat i la disciplina urbanís-
tica, sens perjudici del que estableix l’article 35 en cas 
d’inactivitat dels ajuntaments.

g) L’exercici de la potestat sancionadora derivada de les 
competències urbanístiques atribuïdes per aquesta llei.

h) L’exercici de les competències en matèria d’habitatge 
que li reconeixen les lleis i les que li són delegades per 
conveni o per via consorcial.

Article 37. Aplicació de la legislació urbanísti-
ca i de la Carta municipal de Barcelona en els 
aspectes no regulats

1. La competència urbanística de l’Administració de 
la Generalitat i dels ajuntaments de l’àmbit territorial 
metropolità comprèn les facultats que la legislació ur-
banística i, en el cas de Barcelona, la Llei 22/1998, del 
30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, 
els atribueix i que no han estat expressament atribuïdes 
per aquesta llei a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

2. La modificació de qualsevol dels elements d’una fi-
gura del planejament urbanístic és subjecta a les matei-
xes disposicions que en regeixen la formació, amb les 
excepcions establertes per aquesta llei i la normativa 
urbanística.

3. Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais 
lliures, zones verdes o equipaments esportius es regulen 
per l’article 95 del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, amb la particu-
laritat que la Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona exerceix les funcions atribuïdes 
a la Comissió Territorial d’Urbanisme en el tràmit de 
l’article 95.2 de la llei esmentada.

4. En els altres aspectes no regulats per aquesta llei 
regeixen la legislació urbanística i, a Barcelona, la Llei 
22/1998.

Títol IV. Relacions entre els municipis i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona

Article 38. Participació dels municipis

Els municipis han de participar en els procediments 
que se segueixin per a la presa de les decisions dels 
òrgans de govern de l’Àrea Metropolitana en els casos 
següents:

a) En la incorporació a l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona de nous municipis, per mitjà del procediment 
establert per l’article 2.2.

b) En la formulació i l’aprovació dels plans i els pro-
grames, per via d’informe preceptiu i d’acord amb els 

gut plurimunicipals, sens perjudici de les competències 
que corresponen a les altres administracions.

2. Correspon a l’Àrea Metropolitana de Barcelona exe-
cutar els preceptes del Pla director urbanístic metropo-
lità i del Pla d’ordenació urbanística metropolitana pel 
que fa a les actuacions de transformació urbanística, si 
té la condició d’administració actuant, d’acord amb el 
que estableix l’apartat 3, i pel que fa als sistemes urba-
nístics que aquests plans declarin d’interès metropolità 
o si corresponen a serveis i infraestructures de compe-
tència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

3. L’Àrea Metropolitana de Barcelona té la condició 
d’administració actuant en l’exercici de les seves com-
petències en matèria de planejament i gestió si ho de-
termina el planejament urbanístic o un acord exprés de 
l’ajuntament. Aquesta condició comporta, llevat de de-
terminació o pacte en contrari, que l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona té dret a rebre el sòl de cessió obligatòria 
i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre 
l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació correspo-
nent, en el règim establert per la legislació urbanística.

4. El patrimoni públic de sòl i habitatge de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona és regit per la legislació urba-
nística i en matèria d’habitatge.

Article 35. Protecció de la legalitat urbanística

1. L’Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les fun-
cions de protecció de la legalitat urbanística envers les 
presumptes infraccions greus i molt greus, si l’òrgan 
municipal competent no inicia el procediment corres-
ponent dins dels deu dies següents a la comunicació 
prèvia, o bé dins els tres dies següents en els casos 
d’urgència constatada expressament en la notificació, 
i pot adoptar les mesures provisionals i cautelars cor-
responents.

2. La intervenció de l’Administració de la Generalitat, 
establerta per l’article 192.3 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, es 
produeix si no hi ha actuació subsidiària de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona.

Article 36. Altres competències urbanístiques i 
en matèria d’habitatge de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona

L’Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les funci-
ons urbanístiques següents:

a) L’elaboració de l’informe preceptiu per a l’autorit-
zació d’usos provisionals del sòl i obres de caràcter 
provisional, d’acord amb el que estableix la legislació 
urbanística.

b) La subrogació, a instància dels particulars, en la tra-
mitació dels estatuts i les bases d’actuació, en cas d’in-
compliment pels ajuntaments dels terminis establerts 
per la legislació urbanística, un cop requerida l’adopció 
de l’acord corresponent en el termini d’un mes.

c) La cooperació i l’assistència tècnica, jurídica i econò-
mica als municipis en matèria de planificació territorial 
i urbanística, de programes d’actuació, de tota classe de 
projectes i obres, i de disciplina urbanística.
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m) Els recursos procedents de la Unió Europea i de 
programes comunitaris.

n) Qualsevol altre recurs creat per a finançar l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona.

Article 41. Recàrrec sobre l’impost sobre béns 
immobles

1. El recàrrec metropolità sobre l’impost sobre béns 
immobles no ha d’excedir el percentatge fixat per la 
legislació d’hisendes locals i ha de recaure sobre el va-
lor cadastral que constitueix la base imposable d’aquest 
impost.

2. La gestió del recàrrec metropolità sobre l’impost 
sobre béns immobles ha d’ésser conjunta amb la del 
mateix impost sobre el qual recau.

Article 42. Aportacions dels municipis

1. Les aportacions dels municipis a què fa referència la 
lletra j de l’article 40 han d’ésser objecte d’establiment i 
ordenació, amb l’acord de la majoria absoluta del nom-
bre legal de membres del Consell Metropolità.

2. Les aportacions a què fa referència l’apartat 1 han 
d’ésser generals, sens perjudici que puguin variar en 
funció de les característiques dels municipis. També es 
poden establir aportacions específiques per a satisfer 
compensacions derivades de les prescripcions del pla-
nejament urbanístic i altres plans, programes o transfe-
rències d’aprofitament urbanístic.

Article 43. Potestats tributària i financera

1. L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha d’exercir les 
potestats tributària i financera per a fer efectius la so-
lidaritat i l’equilibri fiscal entre els municipis que la 
integren.

2. Els ajuntaments dels municipis metropolitans poden 
establir mecanismes i fórmules de col·laboració amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la prestació 
conjunta de les funcions de gestió tributària, recapta-
ció, inspecció i revisió dels tributs municipals i altres 
ingressos de dret públic.

Article 44. Règim jurídic pressupostari i financer

El finançament, el pressupost, la intervenció, la gestió 
tributària, la recaptació i la comptabilitat de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona es regeixen per la legislació de 
l’Estat i de la Generalitat que regula les hisendes locals.

Article 45. Tarifes dels serveis prestats per ens 
que actuen en règim de dret privat

1. D’acord amb el seu règim estatutari o contractual, les 
entitats públiques empresarials, les societats mercantils 
de capital íntegrament públic, les societats d’economia 
mixta, els concessionaris d’obres públiques i serveis 
públics i els altres contractistes de serveis públics me-
tropolitans poden percebre tarifes o altres contrapres-
tacions dels usuaris.

2. Les tarifes o les contraprestacions a què fa referèn-
cia l’apartat 1 són ingressos de dret privat de l’entitat 

procediments determinats pel Reglament orgànic me-
tropolità.

c) En la presentació d’iniciatives i propostes, d’acord 
amb el que disposa el Reglament orgànic metropolità.

d) En l’audiència prèvia a l’adopció dels acords que 
afecten especialment determinats municipis, segons 
estableix el Reglament orgànic metropolità.

Article 39. Altres òrgans de participació

1. El Consell Metropolità pot crear òrgans de partici-
pació sectorial envers els àmbits d’actuació de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona si llur naturalesa ho permet 
i ho fa convenient.

2. En els òrgans de participació sectorial, a més a més 
de consellers metropolitans i regidors dels municipis, 
s’hi poden integrar els ciutadans interessats i llurs as-
sociacions representatives, personal especialitzat de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i dels ajuntaments, 
representants de les universitats, altres experts externs 
i representants d’altres administracions.

Títol V. Finançament

Article 40. Recursos de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona

L’Àrea Metropolitana de Barcelona es pot finançar per 
mitjà dels recursos següents:

a) Els ingressos procedents del patrimoni i altres in-
gressos de dret privat.

b) El recàrrec sobre l’impost sobre béns immobles, es-
tablert per la legislació d’hisendes locals per a les àrees 
metropolitanes.

c) Els altres recàrrecs sobre els impostos dels municipis 
o la Generalitat creats d’acord amb la legislació regula-
dora de les hisendes locals.

d) Les taxes i els preus públics per a prestar serveis i per 
a dur a terme activitats de la seva competència.

e) Els cànons i altres drets a favor seu per a explotar 
serveis públics i utilitzar el domini públic metropolità.

f) Les quotes urbanístiques i les contribucions especials 
per a executar obres i per a establir, millorar o ampliar 
serveis.

g) El producte de les multes i les sancions.

h) Les transferències de la Generalitat i d’altres ens su-
pramunicipals pel que fa a les delegacions de compe-
tències que s’acordin.

i) La participació en els tributs de l’Estat i de la Genera-
litat, en els termes establerts per la legislació reguladora 
de les hisendes locals.

j) Les aportacions dels municipis que la integren.

k) Les subvencions i altres ingressos de dret públic.

l) El producte de les operacions de crèdit.
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dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, 
creades per la Llei 7/1987, del 4 d’abril, per la qual s’es-
tableixen i regulen actuacions públiques especials en la 
conurbació de Barcelona i en les comarques compreses 
dins la seva zona d’influència directa.

2. L’Àrea Metropolitana de Barcelona assumeix la ti-
tularitat dels serveis, els mitjans materials, financers i 
personals, els drets i les obligacions de les dues entitats 
metropolitanes que s’extingeixen a què fa referència 
l’apartat 1.

3. L’Àrea Metropolitana de Barcelona succeeix a les 
entitats extingides en la titularitat de les accions, les 
participacions i els altres títols representatius del ca-
pital social de les societats mercantils en què aquestes 
entitats participen.

4. Els organismes autònoms i les societats mercantils 
de capital íntegrament públic dependents de l’Entitat 
Metropolitana del Transport i de l’Entitat Metropolita-
na dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus 
resten adscrits a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
passen a dependre’n.

5. L’Àrea Metropolitana de Barcelona se subroga en 
la posició d’administració contractant i concedent en 
els contractes d’obres públiques, la gestió de serveis 
públics, els subministraments, l’assistència tècnica, la 
consultoria i els serveis formalitzats per les entitats me-
tropolitanes que s’extingeixen.

6. L’Àrea Metropolitana de Barcelona substitueix l’Enti-
tat Metropolitana del Transport i l’Entitat Metropolitana 
dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus en 
els òrgans, els organismes, les institucions, els consorcis 
i els altres ens públics i privats dels quals formen part o 
hi són representades.

7. Les mencions efectuades per l’ordenament jurídic en 
vigor a l’Entitat Metropolitana del Transport i a l’Entitat 
Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament 
de Residus s’han d’entendre referides a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona i als seus òrgans.

Segona. Entitat local d’aigua

L’Àrea Metropolitana de Barcelona té la condició d’en-
titat local d’aigua bàsica de subministrament d’aigua en 
baixa i de sanejament als efectes del Decret legislatiu 
3/2003, del 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalu-
nya. Així mateix, l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
té la consideració d’entitat supramunicipal, als efectes 
del que estableix l’article 89 del Reial decret legislatiu 
1/2001, del 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’aigües, i d’ens públic representatiu dels muni-
cipis de l’aglomeració urbana que en conforma l’àmbit 
territorial, als efectes del que estableix l’article 3 del 
Reial decret llei 11/1995, del 28 de desembre, pel qual 
s’estableixen les normes aplicables al tractament de les 
aigües residuals urbanes.

Tercera. Pla metropolità de mobilitat urbana

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb el 
que estableix l’article 9.2 de la Llei 9/2003, del 13 de 

gestora del servei, sens perjudici de la seva regulació 
per mitjà del reglament del servei corresponent o l’or-
denança específica de cada tarifa.

Títol VI. Personal al servei de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona

Article 46. Disposicions generals

1. El personal al servei de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona és format per funcionaris de carrera, personal 
interí, personal laboral i personal eventual, i es regeix 
per la legislació sobre funció pública local i pel Decret 
legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la re-
fosa en un text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

2. L’Àrea Metropolitana de Barcelona, pel que fa a la 
política de recursos humans, pot promoure la mobilitat 
del personal entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i els municipis que en formen part, i efectuar les pre-
visions corresponents en la relació de llocs de treball.

Article 47. Secretaria, intervenció i tresoreria

1. A les funcions de secretaria general, intervenció i 
tresoreria de l’Àrea Metropolitana de Barcelona els són 
aplicables els preceptes de la disposició addicional vui-
tena de la Llei de l’Estat 7/1985, del 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local.

2. El secretari o secretària general també ha d’ésser 
secretari o secretària del Consell Metropolità i de la 
Junta de Govern i, sens perjudici de la delegació que li 
correspon, també ho ha d’ésser de la Comissió Especial 
de Comptes, de les comissions del Consell Metropolità i 
dels altres òrgans col·legiats que es poden crear.

Article 48. Personal directiu

1. El Consell Metropolità, segons les previsions de la 
relació de llocs de treball, designa el personal directiu, 
d’acord amb l’organització interna de l’administració 
metropolitana.

2. El gerent o la gerent, si en aplicació de l’article 4.4 
es crea aquest òrgan d’administració, té la condició de 
personal directiu.

3. Al personal directiu li són aplicables les causes d’in-
capacitat i incompatibilitat establertes per als membres 
de les corporacions locals.

4. El personal directiu pot assistir a les sessions dels òr-
gans de govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona si 
és requerit pel president o presidenta o així ho sol·licita 
la majoria dels consellers metropolitans.

Disposicions addicionals

Primera. Extinció de les entitats metropolitanes

1. Un cop constituït el Consell Metropolità de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona resten extingides l’Entitat 
Metropolitana del Transport i l’Entitat Metropolitana 
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mecanismes d’execució de la Llei que poden afectar 
l’activitat que desenvolupa la Generalitat.

Vuitena. Comissions mixtes amb els municipis i les 
comarques

Els ajuntaments dels municipis metropolitans, els 
consells comarcals compresos en l’àmbit metropolità 
i l’Àrea Metropolitana de Barcelona han de constituir 
comissions mixtes de traspassos amb la finalitat de de-
terminar els serveis, les activitats, els béns, els drets, 
les obligacions, els recursos i el personal que, d’acord 
amb el que estableix aquesta llei, cal transferir a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Novena. Constitució de la Comissió d’Urbanisme 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

La Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona establerta per l’article 29 s’ha de constituir 
en el moment de l’entrada en vigor del Pla director ur-
banístic metropolità. Amb la constitució d’aquesta co-
missió s’han d’extingir, automàticament, la Comissió 
Territorial d’Urbanisme corresponent i la Subcomissió 
d’Urbanisme del municipi de Barcelona.

Desena. Adaptació del planejament urbanístic 
general

L’entrada en vigor del Pla director urbanístic metro-
polità obliga a adaptar el Pla general metropolità i els 
instruments de planejament urbanístic general dels 
altres municipis de l’àmbit territorial metropolità a 
les determinacions i a la legislació urbanística vigent. 
Aquesta adaptació es formula d’acord amb l’article 27 
i se subjecta al règim següent:

a) Es compon un text únic per a l’àmbit metropolità. El 
text elaborat ha d’incloure la documentació requerida 
pels plans d’ordenació urbanística municipal adapta-
da, pel que fa al contingut, a les peculiaritats d’aquest 
instrument plurimunicipal d’adaptació dels plans pre-
existents.

b) L’entrada en vigor de l’adaptació del planejament 
general metropolità ha de tenir tots els efectes de la 
revisió del planejament general de l’àmbit metropolità, 
i l’instrument que en resulta ha de constituir el Pla d’or-
denació urbanística metropolità.

Onzena. Personal

1. El personal que ocupa efectivament llocs de treball 
a l’Entitat Metropolitana del Transport, a l’Entitat Me-
tropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de 
Residus i, si escau, a la Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, quan aquesta es 
dissolgui, s’integra com a personal propi de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, amb el mateix règim que té en 
el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

2. El personal que ocupa efectivament llocs de treball 
en administracions públiques altres que les esmentades 
per l’aparat 1 i que, en el seu moment, havien succeït 
a l’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona res-
ta definitivament incorporat a l’administració a la qual 
presta els serveis en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

juny, de la mobilitat, amb relació als plans de mobili-
tat urbana que afecten més d’un municipi, pot aprovar 
un Pla metropolità de mobilitat urbana per al conjunt 
de municipis que la integren. Aquest Pla metropolità, 
d’acord amb l’article 9.5 de la Llei de mobilitat, s’ha 
d’aprovar en desplegament del Pla director de mobilitat 
de la Regió Metropolitana de Barcelona, aprovat pel 
Govern, i amb l’informe previ de l’autoritat territorial 
de la mobilitat d’aquest àmbit.

Quarta. Successió de la Mancomunitat de Muni-
cipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

1. Constituït el Consell Metropolità de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona i per mitjà d’una comissió mixta, 
els òrgans de govern han de poder acordar amb els de 
la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona el procediment i les condicions en què han 
d’ésser traspassats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
els serveis, els mitjans materials, financers i personals, 
els drets i les obligacions de titularitat de la Mancomu-
nitat, i també tot el que escaigui als efectes de la subs-
titució de la Mancomunitat per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en els òrgans, els organismes, les institucions, 
els consorcis, les societats i els altres ens públics i pri-
vats dels quals forma part o hi és representada.

2. Els municipis mancomunats, prèviament al que de-
termina l’apartat 1, han de manifestar la voluntat de 
participar, d’acord amb els preceptes legals i estatutaris 
aplicables, en la dissolució, si escau, de la Mancomuni-
tat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Cinquena. Dissolució del Consorci de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona

Un cop constituït el Consell Metropolità, d’acord amb la 
disposició transitòria cinquena, i dissolta la Mancomu-
nitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, d’acord amb els seus Estatuts, es dissol el Consorci 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en les condicions 
que s’estableixen per reglament.

Sisena. Rondes de Barcelona

1. L’Àrea Metropolitana de Barcelona assumeix la gestió 
de les rondes de Barcelona, inclòs l’enllumenat públic, 
integrades per la ronda de Dalt entre el nus del Llobregat 
i el nus de la Trinitat, i la ronda del Litoral entre el nus 
de la Trinitat i el Morrot, i se subroga en tots els drets i 
les obligacions de les administracions competents fins 
a l’entrada en vigor d’aquesta llei, en els convenis amb 
altres administracions i en els recursos que aporten per 
a finançar la gestió de les rondes.

2. Per a dur a terme el traspàs de la gestió de les ron-
des, s’ha de constituir una comissió mixta entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del 
Barcelonès.

Setena. Comissió mixta amb l’Administració de la 
Generalitat

En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, s’ha de constituir una comissió mixta 
amb l’Administració de la Generalitat per a establir els 
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en vigor mentre no són substituïts per normes pròpies 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i s’ha d’entendre 
que les mencions efectuades a aquests ens fan referència 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Quarta. Finançament

1. Els tributs i els recursos diversos de l’Entitat Me-
tropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de 
Residus, de l’Entitat Metropolitana del Transport i de la 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, vigents a la data de publicació d’aquesta llei, 
s’han de mantenir en vigor mentre no es desenvolupa 
el finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

2. El Consell Metropolità, per majoria absoluta, ha 
d’adoptar els acords necessaris per a incorporar els 
municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona no in-
tegrats en aquests ens o en la Mancomunitat de Muni-
cipis al sistema de finançament derivat dels recursos de 
qualsevol naturalesa vigents segons aquesta disposició 
transitòria.

Cinquena. Constitució del primer Consell Me-
tropolità

1. La constitució del primer Consell Metropolità s’ha 
d’efectuar, després de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
un cop tingudes les primeres eleccions locals que es 
convoquin, a l’efecte del que estableix l’apartat 1 de la 
disposició addicional primera.

2. Les administracions i els òrgans esmentats per les 
disposicions addicionals primera, quarta i novena han 
de continuar desenvolupant llurs funcions i exercint 
llurs competències en el període que va entre l’entrada 
en vigor d’aquesta llei i la constitució del primer Consell 
Metropolità.

Disposició derogatòria

1. Resten derogats els títols III i IV de la Llei 7/1987, del 
4 d’abril, per la qual s’estableixen i regulen actuacions 
públiques especials en la conurbació de Barcelona i en 
les comarques compreses dins la seva zona d’influència 
directa.

2. Resten derogades les disposicions amb el mateix rang 
o inferior que s’oposin al que estableix aquesta llei.

Disposicions finals

Primera. Creació de la Comissió Territorial d’Ur-
banisme de l’àmbit metropolità de Barcelona

1. El Govern ha de crear, per mitjà de decret, i en el 
termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aques-
ta llei, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit 
metropolità de Barcelona, el qual ha de regir fins que 
es constitueixi la Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona. L’àmbit d’actuació d’aquesta 
comissió ha d’ésser el mateix que l’àmbit territorial de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, excepte el municipi 
de Barcelona.

Disposicions transitòries

Primera. Règim aplicable fins que es constitueixi 
la Comissió d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona

1. Les competències que aquesta llei atribueix a la Co-
missió d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona han d’ésser exercides, mentre no es constitueix la 
comissió esmentada, per la Comissió Territorial d’Urba-
nisme corresponent o per la persona titular del departa-
ment de l’Administració de la Generalitat competent en 
la matèria, segons correspongui d’acord amb la legisla-
ció urbanística, excepció feta de les que continuen cor-
responent a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona, 
d’acord amb la Llei 22/1998, que, durant aquest període 
transitori, ha de mantenir la composició, el règim jurídic 
i les competències atribuïdes per la Carta.

2. La Comissió d’Urbanisme de Catalunya, la Comissió 
Territorial d’Urbanisme corresponent i la Subcomissió 
d’Urbanisme del Municipi de Barcelona emeten un in-
forme previ a l’aprovació definitiva de la persona titular 
del departament de l’Administració de la Generalitat 
competent en la matèria del Pla director urbanístic 
metropolità que, d’acord amb la disposició addicional 
novena, precedeix la constitució de la Comissió d’Urba-
nisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Segona. Planejament urbanístic general vigent

1. El Pla general metropolità aprovat definitivament el 
19 de juliol de 1976 i les modificacions corresponents, i 
també els altres plans generals municipals de l’àmbit de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, són vigents mentre 
no entra en vigor el planejament establert per la dispo-
sició addicional desena, sens perjudici de les modifica-
cions que resulten directament de la incompatibilitat 
amb el Pla director urbanístic metropolità.

2. El planejament urbanístic general vigent a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei no pot ésser objecte de revisió o 
adaptació fora del procediment establert per la dispo-
sició addicional desena, sens perjudici de les possibles 
modificacions puntuals que calgui, les quals han d’ésser 
tramitades i aprovades d’acord amb les regles següents:

a) L’aprovació inicial i l’aprovació provisional correspo-
nen als ajuntaments, si la modificació té una incidència 
territorial limitada a un únic municipi, i a l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona en els altres casos.

b) L’aprovació definitiva correspon a la Comissió d’Ur-
banisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Mentre 
no es constitueix aquesta comissió, l’aprovació defini-
tiva pertoca als òrgans urbanístics que corresponen 
d’acord amb la disposició transitòria primera.

Tercera. Ordenament metropolità

Els reglaments i les ordenances, incloses les fiscals, de 
preus públics i de tarifes, les altres normes, els acords i 
les disposicions de caràcter general, adoptats per l’En-
titat Metropolitana del Transport, per l’Entitat Metro-
politana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Re-
sidus i, si escau, per la Mancomunitat de Municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’han de mantenir 
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Llei	de	vegueries
Tram. 200-00085/08

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 85, 27.07.2010, DSPC-P 130

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 27 de 
juliol de 2010, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
d’Afers Institucionals referent al Projecte de llei de ve-
gueries (tram. 200-00085/08), les esmenes reservades 
pels grups parlamentaris, les esmenes tècniques i les 
esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Ga-
ranties Estatutàries.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de vegueries

Preàmbul

L’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que l’orga-
nització territorial bàsica del país s’estructura en mu-
nicipis i vegueries. Amb aquesta estructuració, i amb 
una denominació que entronca amb les institucions 
històriques de Catalunya, es reprèn la divisió política i 
administrativa que va ésser vigent a Catalunya fins als 
decrets de Nova Planta, quan, amb una àmplia autono-
mia política, la divisió interior de Catalunya s’articulava 
en vegueries. El Govern de la Generalitat va recuperar 
aquesta organització territorial mitjançant el Decret del 
27 d’agost de 1936, que estructurava el territori en trenta-
vuit comarques, agrupades en nou vegueries o regions, 
de manera que la vegueria es configurava com una di-
visió més apta que la comarca per a les necessitats del 
Govern i l’Administració de la Generalitat en el territori.

L’article 90 de l’Estatut defineix la vegueria com l’àmbit 
territorial específic per a l’exercici del govern intermu-
nicipal de cooperació local, investida de la condició de 
govern local, amb autonomia per a la gestió dels seus 
interessos. A la vegada, la vegueria també es configura 
com la divisió per a l’organització territorial dels ser-
veis de la Generalitat, que ha d’adaptar els seus òrgans 
territorials a la nova divisió veguerial.

L’article 91 de l’Estatut disposa que el govern i l’admi-
nistració autònoma de la vegueria corresponen al con-
sell de vegueria, que constitueix l’expressió institucio-
nal de la nova entitat, i determina que aquests consells 
substitueixen les diputacions provincials. Igualment, 
estableix que la creació, la modificació i la supressió de 
vegueries, i també el desplegament de llur règim jurídic, 
han d’ésser regulats per llei del Parlament.

2. La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit me-
tropolità de Barcelona, mentre no es constitueix l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, ha d’exercir les competèn-
cies que la legislació urbanística atribueix a les comissi-
ons territorials d’urbanisme, i a partir de la constitució 
del Consell Metropolità ha de deixar d’exercir les com-
petències que corresponen a aquest òrgan respecte dels 
assumptes que es presenten a partir del moment en què 
es constitueix. Així mateix, a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona li cor-
respon emetre un informe previ a l’aprovació definitiva 
del Pla director urbanístic metropolità.

3. La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit me-
tropolità de Barcelona ha d’ésser presidida per la per-
sona titular del departament de l’Administració de la 
Generalitat competent en la matèria o la persona en qui 
delegui o que la substitueixi, i ha d’ésser integrada pels 
vocals, designats de la manera següent:

a) Deu per la persona titular del departament de l’Ad-
ministració de la Generalitat competent en la matèria, 
cinc dels quals ho han d’ésser en representació d’aquest 
departament i cinc en representació d’altres departa-
ments de la Generalitat.

b) Deu pel president o presidenta de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona o, mentre no es constitueix el Consell 
Metropolità, per les organitzacions associatives d’ens 
locals de Catalunya.

4. Un representant o una representat de l’Administració 
de l’Estat, amb veu i sense vot, ha de poder assistir a 
les sessions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

5. El decret de creació de la Comissió Territorial d’Ur-
banisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona n’ha de 
determinar la composició d’acord amb aquesta llei i ha 
de regular les regles de funcionament intern, en cohe-
rència amb les normes reglamentàries que regulen les 
comissions territorials d’urbanisme.

Segona. Autorització per al desplegament, l’exe-
cució i el compliment de la Llei

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions que 
calgui per al desplegament, l’execució i el compliment 
d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2010

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual
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normativa estatal, i estableix que les dues iniciatives 
s’hauran de tramitar conjuntament; la disposició addi-
cional tercera regula el sistema d’elecció dels consells 
de vegueria, i la disposició addicional quarta determina 
la situació especial de l’Aran respecte a l’organització 
veguerial.

La disposició transitòria primera té per objecte la consti-
tució dels consells de vegueria. El primer apartat regula 
la constitució dels consells de vegueria corresponents a 
Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, d’acord amb els 
vigents límits provincials.

El segon apartat d’aquesta disposició transitòria deter-
mina un procediment específic per a la constitució del 
Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre, atès que, ja 
amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’Estatut d’auto-
nomia del 1979, el Govern de la Generalitat va instau-
rar, per decret del 4 de desembre de 1978, el Consell 
Intercomarcal de les Terres de l’Ebre. Així, aquesta llei 
estableix que la constitució d’aquest consell de vegueria 
es produeixi quan s’hagi efectuat la modificació de la 
legislació estatal corresponent, en tot cas després de les 
corresponents eleccions municipals, moment en què el 
Consell de Vegueria de Tarragona passarà a denominar-
se Consell de Vegueria del Camp de Tarragona.

Pel que fa als consells de vegueria de l’Alt Pirineu i 
de la Catalunya Central, es podran constituir després 
de l’aprovació de l’alteració dels límits provincials i, si 
s’escau, d’altres modificacions de la normativa estatal, 
en els termes de la disposició final segona.

La disposició transitòria segona adscriu amb caràcter 
provisional l’Aran a la vegueria de l’Alt Pirineu, mentre 
no es produeixi l’aplicació del que determina la dispo-
sició addicional quarta.

La disposició transitòria tercera regula la transferència 
entre consells de vegueria de serveis, recursos humans, 
mitjans econòmics i béns derivada de l’aplicació de la 
Llei o de la creació de noves vegueries.

Finalment, la llei inclou una disposició derogatòria i 
quatre disposicions finals, que tenen per objecte adequar 
la normativa vigent a les determinacions d’aquesta llei.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és regular la doble naturalesa de 
la vegueria, determinar la divisió territorial de Catalu-
nya en vegueries i establir el règim jurídic dels consells 
de vegueria i la transició de les diputacions provincials 
als nous consells de vegueria.

Article 2. Naturalesa de la vegueria

1. La vegueria és un ens local amb personalitat jurídica 
pròpia, determinat per l’agrupació de municipis, i cons-
titueix l’àmbit territorial específic per a l’exercici del 
govern intermunicipal de cooperació local.

2. La vegueria, com a govern local, té naturalesa ter-
ritorial i gaudeix d’autonomia per a la gestió dels seus 

Aquesta llei té per objecte regular la doble naturalesa 
de la vegueria, com a divisió territorial en què s’orga-
nitzen els serveis de la Generalitat, divisió que rep el 
nom de demarcació veguerial, i com a àmbit territorial 
específic per a l’exercici del govern intermunicipal de 
cooperació local, establir el règim jurídic de l’òrgan de 
govern i administració de la vegueria, denominat con·
sell de vegueria, i regular la transició de les diputacions 
provincials als nous consells de vegueria.

De conformitat amb les disposicions estatutàries, i sem-
pre en el marc del que estableix l’article 141.2 de la 
Constitució, la Llei aborda el tractament de la província 
únicament amb relació al procés de substitució del seu 
òrgan de govern, la diputació provincial, pel consell de 
vegueria, i no afecta, per tant, les altres naturaleses que 
la mateixa Constitució atribueix a la província: circum-
scripció electoral per a les eleccions generals i divisió 
territorial per al compliment de les activitats de l’Estat.

El títol I, doncs, estableix l’objecte de la Llei i defineix 
la naturalesa de la vegueria, d’acord amb les disposici-
ons de l’Estatut.

El títol II estableix la divisió territorial de Catalunya 
en vegueries, partint del principi que cap municipi ni 
cap comarca no poden quedar exclosos de l’organització 
veguerial ni poden pertànyer a més d’una vegueria, i 
determina que l’àmbit territorial de les vegueries coin-
cideixi amb les demarcacions veguerials que la mateixa 
llei estableix. Aquest títol també regula la legitimació i 
el procediment per a la creació, modificació i supressió 
de vegueries.

El títol III regula les demarcacions veguerials, corres-
ponents als àmbits territorials següents: Alt Pirineu, 
Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Camp 
de Tarragona i Terres de l’Ebre. Aquestes demarcacions 
veguerials són la divisió territorial en què la Generalitat 
organitza els seus serveis, sens perjudici de la singula-
ritat derivada del règim especial d’Aran que la mateixa 
llei estableix.

El títol IV es refereix als consells de vegueria i s’es-
tructura en cinc capítols. El capítol I estableix el règim 
d’organització dels consells de vegueria i la composició 
i les funcions dels òrgans que els integren. El capítol 
II regula les competències i funcions dels consells de 
vegueria. El capítol III regula la potestat normativa en 
l’àmbit veguerial. El capítol IV regula la constitució dels 
consells. Finalment, el capítol V conté les disposicions 
en relació amb el personal al servei dels consells.

El títol V defineix els instruments i els mecanismes 
que han de fer possible la transició de les diputacions 
provincials existents als consells de vegueria que es 
constitueixin d’acord amb les disposicions estatutàries.

Integren la part final de la Llei quatre disposicions ad-
dicionals, tres disposicions transitòries, una disposició 
derogatòria i quatre disposicions finals. La disposició 
addicional primera estableix els recursos de les vegue-
ries, que són els que estableix el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals per a les províncies; 
la disposició addicional segona regula el procediment 
que cal seguir en cas que la creació, la modificació o 
la supressió de vegueries requereixi la modificació de 
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3. La proposta de creació, modificació o supressió de 
vegueries a què es refereixen els apartats 1 i 2 s’ha de 
trametre al departament competent en matèria d’Ad-
ministració local, amb una memòria que en justifiqui 
els motius i l’oportunitat i amb un estudi de la viabi-
litat econòmica i de l’impacte geogràfic, demogràfic, 
econòmic i social de la proposta. La proposta pot ésser 
presentada per tots els ens locals sol·licitants o bé per un 
o més d’un d’aquests ens en representació autoritzada 
del conjunt.

4. El departament competent en matèria d’Administració 
local ha de sotmetre la proposta de creació, modificació 
o supressió de vegueries a informació pública per un 
termini mínim de dos mesos mitjançant un anunci en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i ha 
de sol·licitar un informe als ajuntaments i als consells 
de vegueria afectats, que l’han de lliurar en el termini 
d’un mes.

5. Posteriorment al tràmit d’informació pública a què 
es refereix l’apartat 4, el departament competent en 
matèria d’Administració local ha d’elaborar en el ter-
mini de tres mesos un informe sobre el contingut de 
la documentació presentada amb la proposta, que ava-
luï també l’impacte de la proposta amb relació a les 
demarcacions veguerials. Per a l’elaboració d’aquest 
informe, el departament esmentat ha de sol·licitar la 
informació i la valoració pertinents als departaments 
competents en cadascun dels aspectes abordats per la 
dita documentació.

6. L’expedient complet s’ha de sotmetre al Consell 
Tècnic, perquè emeti el seu informe. Si l’informe és 
favorable, l’expedient s’ha de sotmetre a informe de la 
Comissió de Delimitació Territorial i, posteriorment, a 
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. Si la Co-
missió Jurídica Assessora no hi formula objeccions, el 
departament esmentat ha de sotmetre la proposta a la 
consideració del Govern, com a avantprojecte de llei, 
juntament amb l’expedient complet.

Títol III. Les demarcacions veguerials

Article 7. Organització territorial de la Gene-
ralitat

La Generalitat organitza territorialment la seva estruc-
tura i els seus serveis i exerceix territorialment les seves 
funcions d’acord amb la divisió territorial en vegueries. 
En conseqüència, la demarcació veguerial:

a) És la demarcació única en què s’organitzen territori-
alment tots els serveis del Govern i de l’Administració 
de la Generalitat.

b) És l’àmbit territorial sobre la base del qual el Govern 
i l’Administració de la Generalitat exerceixen llurs fun-
cions de planificació, programació i coordinació terri-
torials.

c) És la demarcació en què s’organitzen territorialment 
les autoritats i els serveis que depenen del Parlament.

interessos. El govern i l’administració autònoma de la 
vegueria corresponen al consell de vegueria.

3. La Generalitat adopta la divisió en vegueries per a 
l’organització territorial dels seus serveis. Les demar-
cacions veguerials determinen l’àmbit de divisió ter-
ritorial.

Títol II. La divisió veguerial

Article 3. Organització veguerial

1. L’organització veguerial s’estén a tot el territori de 
Catalunya. Cap municipi ni cap comarca no en poden 
quedar exclosos ni poden pertànyer a més d’una vegue-
ria. Cada municipi i cada comarca han de formar part 
íntegrament d’una vegueria.

2. L’àmbit territorial de les vegueries coincideix amb 
l’àmbit territorial de les demarcacions veguerials que 
estableix aquesta llei.

Article 4. Creació, modificació i supressió de ve-
gueries

1. La creació, la modificació i la supressió de vegueries 
han d’ésser aprovades per llei del Parlament.

2. Estan legitimats per a proposar la creació, la modifi-
cació i la supressió de vegueries el Govern, els diputats 
i els grups parlamentaris, de conformitat amb el que 
estableix el Reglament del Parlament, i les vegueries i 
els municipis, d’acord amb el que estableix l’article 6.

Article 5. Creació, modificació o supressió de ve-
gueries a proposta del Govern o del Parlament

1. La proposta de creació, modificació o supressió de ve-
gueries presentada pel Govern ha d’anar acompanyada 
amb una memòria que en justifiqui els motius i l’opor-
tunitat i amb un estudi de la viabilitat econòmica i de 
l’impacte geogràfic, demogràfic, econòmic i social de la 
iniciativa, a més de la documentació que és preceptiva 
en l’elaboració dels avantprojectes de llei.

2. Si la iniciativa prové del Parlament, la proposta ha de 
tenir en compte els mateixos criteris a què es refereix 
l’apartat 1.

Article 6. Creació, modificació o supressió de ve-
gueries a proposta de municipis i vegueries

1. La proposta de creació o supressió de vegueries a 
iniciativa municipal requereix el consentiment exprés 
de dues terceres parts dels municipis que haurien de 
constituir la nova vegueria o bé de dues terceres parts 
dels municipis afectats per la supressió, que en ambdós 
casos han de representar dues terceres parts, com a mí-
nim, de la població de la vegueria.

2. La proposta de modificació d’àmbits territorials ve-
guerials a iniciativa de les vegueries correspon a les 
vegueries interessades. L’òrgan plenari dels consells de 
vegueria respectius ha d’aprovar la proposta de modi-
ficació per una majoria dues terceres parts del nombre 
legal de llurs membres.
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Article 10. Règim especial de l’Aran

En virtut del règim jurídic especial garantit per l’article 
94 de l’Estatut, el Conselh Generau d’Aran és la institu-
ció de govern de l’Aran, que constitueix una entitat ter-
ritorial singular dins de Catalunya. El Conselh Generau 
es relaciona de manera bilateral amb els òrgans centrals 
del Govern i de l’Administració de la Generalitat, en els 
termes fixats per la legislació reguladora d’aquest règim 
jurídic especial, i l’organització que estableix aquest tí-
tol no li és aplicable.

Títol IV. Els consells de vegueria

Capítol I. Òrgans del consell de vegueria

Article 11. Consell de vegueria

1. El consell de vegueria és format pel president o pre-
sidenta, que pot adoptar la denominació de veguer en 
cap o veguera en cap, i pels consellers de vegueria, 
que poden adoptar la denominació de veguer o veguera.

2. El president o presidenta del consell de vegueria és 
escollit pels consellers de vegueria d’entre ells.

Article 12. Carta veguerial

La carta veguerial és la norma bàsica en matèria d’au-
toorganització de cada vegueria i regula, si més no, les 
matèries següents:

a) El règim jurídic i de funcionament dels òrgans del 
consell de vegueria.

b) Els aspectes funcionals referents a la constitució i el 
mandat dels òrgans del consell de vegueria.

c) L’estatut dels consellers de vegueria.

d) El règim jurídic i de funcionament dels grups polítics 
que formen part del consell de vegueria.

e) L’abast i el contingut de les funcions de control i 
fiscalització del ple del consell de vegueria.

f) L’ordenació orgànica i material de la participació ciu-
tadana en el consell de vegueria.

g) La capacitat de descentralització orgànica i funcional 
del consell de vegueria.

h) Les formes d’exercici de les competències del consell 
de vegueria.

Article 13. Organització bàsica

1. Són òrgans del consell de vegueria:

a) El ple.

b) El president o presidenta.

c) Els vicepresidents.

d) El govern.

e) Les comissions d’estudi, d’informe i de consulta.

f) La comissió especial de comptes.

g) La comissió de coordinació territorial.

Article 8. Organització dels serveis de la Gene-
ralitat en la vegueria

1. La delegació territorial del Govern en cada vegueria 
és l’òrgan que hi representa el Govern i l’Administració 
de la Generalitat, hi impulsa i coordina els serveis de la 
Generalitat i hi promou la col·laboració entre aquests i 
les administracions locals.

2. Els serveis territorials dels departaments i organis-
mes de l’Administració de la Generalitat són dirigits 
en l’àmbit de cada vegueria per l’òrgan que determina 
la normativa respectiva d’organització interna, el qual 
exerceix també funcions de representació del departa-
ment, l’organisme o l’entitat corresponent en la demar-
cació veguerial de què es tracti.

3. Quan sigui necessari per a un millor compliment 
de les finalitats dels serveis de l’Administració de la 
Generalitat, i atenent també la naturalesa de les fun-
cions de què es tracti, es poden reconèixer àrees amb 
funcionalitat pròpia com a àmbits d’actuació específica 
a l’interior d’una determinada vegueria.

4. La comissió territorial del Govern és l’òrgan que as-
sisteix en cada vegueria la delegació territorial del Go-
vern en l’exercici de les seves funcions de coordinació i 
d’impuls dels serveis de la Generalitat en la demarcació 
veguerial. Presideix la comissió el delegat territorial o 
delegada territorial del Govern i la integren els titulars 
dels òrgans responsables de dirigir els serveis de cada 
un dels departaments de la Generalitat en la demarcació.

Article 9. Demarcacions veguerials

L’àmbit territorial de cadascuna de les demarcacions 
veguerials en què la Generalitat organitza els seus ser-
veis és el següent:

a) La demarcació veguerial de l’Alt Pirineu comprèn 
els municipis integrats en les comarques de l’Alta Ri-
bagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el 
Pallars Sobirà.

b) La demarcació veguerial de Barcelona comprèn els 
municipis integrats en les comarques de l’Alt Penedès, 
el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, 
el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

c) La demarcació veguerial de la Catalunya Central 
comprèn els municipis integrats en les comarques de 
l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.

d) La demarcació veguerial de Girona comprèn els mu-
nicipis integrats en les comarques de l’Alt Empordà, 
el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de 
l’Estany, el Ripollès i la Selva.

e) La demarcació veguerial de Lleida comprèn els mu-
nicipis integrats en les comarques de les Garrigues, la 
Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell.

f) La demarcació veguerial del Camp de Tarragona 
comprèn els municipis integrats en les comarques de 
l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca 
de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.

g) La demarcació veguerial de les Terres de l’Ebre com-
prèn els municipis integrats en les comarques del Baix 
Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
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Article 16. President o presidenta

1. Corresponen al president o presidenta del consell de 
vegueria les atribucions següents:

a) Dirigir el govern i l’administració del consell de ve-
gueria.

b) Representar el consell de vegueria.

c) Convocar i presidir les sessions del ple, del govern i 
de la resta d’òrgans col·legiats a què es refereix l’article 
13.1, i resoldre els empats fent ús del vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres 
la titularitat o l’acompliment dels quals correspongui al 
consell de vegueria.

e) Assegurar la gestió dels serveis que la Generalitat 
hagi encomanat o delegat al consell de vegueria.

f) Desenvolupar la gestió econòmica del consell de ve-
gueria, d’acord amb el pressupost aprovat, i de la dispo-
sició de despeses, en el marc de les seves competències.

g) Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el 
pressupost i la plantilla, i les bases de les proves per a 
la selecció de personal i dels concursos de provisió de 
llocs de treball, i distribuir les retribucions complemen-
tàries que no siguin fixes i periòdiques.

h) Exercir la direcció superior de tot el personal, acor-
dar-ne el nomenament i imposar, si escau, les sancions 
pertinents, llevat de la separació del servei de funciona-
ris amb habilitació estatal, que es regeix pel seu règim 
propi.

i) Exercir les accions judicials i administratives i la de-
fensa del consell de vegueria en les matèries que siguin 
de la seva competència, fins i tot si han estat delegades 
a un altre òrgan, i, en casos d’urgència, en matèries que 
siguin competència del ple. En aquest darrer cas, n’ha 
de donar compte al ple en la primera sessió que tingui 
perquè, si escau, les ratifiqui.

j) Proposar al ple la declaració de lesivitat a què es re-
fereix l’article 15.2.i en matèries que siguin de la seva 
competència.

k) Ordenar la publicació i l’execució dels acords del 
consell de vegueria, i fer-los complir.

l) Exercir totes les atribucions del consell de vegueria 
que no estiguin expressament atribuïdes a altres òrgans.

m) Les altres que li atribueixin les lleis.

2. El president o presidenta del consell de vegueria pot 
delegar l’exercici de les seves funcions en el govern o en 
altres consellers, llevat de les que determinen les lletres 
a, c, i i j de l’apartat 1, de la direcció superior del per-
sonal, de la separació de servei del personal funcionari 
i de l’acomiadament del personal laboral.

Article 17. Govern

1. El govern del consell de vegueria és integrat pel 
president o presidenta del consell i per un nombre de 
consellers no superior a una tercera part del nombre 
legal de membres del consell. El president o presidenta 
nomena i separa lliurement els membres del govern, i 
dóna compte al ple dels acords corresponents.

2. El règim de funcionament dels òrgans a què es refe-
reix l’apartat 1 es regeix pel que estableix aquesta llei 
i per la carta veguerial, d’acord amb la legislació de 
règim local.

Article 14. Organització complementària

1. El consell de vegueria, en exercici de la seva capacitat 
d’autoorganització, pot crear els òrgans complementaris 
que consideri convenients per a poder exercir correcta-
ment les seves competències i funcions.

2. En cas que es creïn comissions delegades del ple del 
consell de vegueria, se n’ha de garantir la proporciona-
litat en relació amb la composició del ple, bé numèrica, 
bé mitjançant el vot ponderat.

Article 15. Ple

1. El ple del consell de vegueria és constituït per tots els 
consellers, inclòs el president o presidenta.

2. Corresponen al ple del consell de vegueria les atri-
bucions següents:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern del 
consell de vegueria.

b) L’aprovació de la carta veguerial i de les ordenances, 
en els termes que estableix l’article 24.

c) L’aprovació i la modificació del pressupost i l’apro-
vació dels comptes anuals.

d) L’aprovació de plans de caràcter veguerial.

e) L’aprovació de la plantilla de personal i de la rela-
ció de llocs de treball, la fixació de la quantia de les 
retribucions complementàries fixes i periòdiques dels 
funcionaris i del personal laboral propi i la determinació 
del nombre i el règim del personal eventual i directiu.

f) L’alteració de la qualificació jurídica de béns de do-
mini públic.

g) El plantejament de conflictes de competències amb 
altres ens locals i administracions públiques.

h) L’exercici d’accions judicials i administratives.

i) La declaració de lesivitat dels actes i acords del con-
sell de vegueria que siguin anul·lables i la revisió d’ofici 
dels actes nuls.

j) Les que li corresponguin perquè l’aprovació exigeix 
una majoria qualificada.

k) Les altres que li atribueixin expressament les lleis.

3. Així mateix, correspon al ple la votació sobre la 
moció de censura al president o presidenta i sobre les 
qüestions de confiança. En aquests casos, les votacions 
són públiques i mitjançant crida nominal.

4. El ple del consell de vegueria pot delegar l’exercici 
de les seves atribucions, llevat de les que especifiquen 
les lletres a, b, c, e, f, g, i i j de l’apartat 2 i les que es-
pecifica l’apartat 3, en el president o presidenta o en el 
govern, i també en una o en diverses comissions, que 
en tot cas han de complir el requisit de proporcionalitat 
que estableix l’article 14.2.
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vicepresidència correspon al delegat territorial o dele-
gada territorial del Govern en la demarcació veguerial. 
També formen part de la comissió els presidents dels 
consells comarcals integrats en la vegueria.

3. La comissió de coordinació territorial es reuneix 
amb una periodicitat mínima de tres mesos, quan ho 
consideri necessari el president o presidenta, o si ho 
sol·liciten la meitat més un dels presidents dels consells 
comarcals.

Capítol II. Competències del consell de vegueria

Article 22. Competències

1. Són competències pròpies dels consells de vegueria:

a) Coordinar els serveis municipals entre ells per garan-
tir la prestació integral i adequada dels serveis en tota 
la demarcació veguerial.

b) Prestar assistència i cooperació jurídica, econòmi-
ca i tècnica als municipis, especialment als que tenen 
menys capacitat econòmica i de gestió, seguint criteris 
d’equilibri territorial.

c) Prestar serveis públics de caràcter supracomarcal.

d) Prestar serveis per encàrrec de gestió o per delegació 
dels ens locals.

e) Fomentar els interessos propis de la vegueria.

f) Les altres que li atribueixin expressament les lleis.

2. Les competències a què es refereix l’apartat 1 s’exer-
ceixen d’acord amb el que estableix la normativa de 
règim local.

3. Els consells de vegueria poden assumir competències 
diferenciades en atenció a les especificitats territorials 
de la demarcació veguerial, d’acord amb la legislació 
de règim local.

4. Els consells de vegueria limítrofs poden constituir 
consorcis i establir altres fórmules de col·laboració per 
a portar a terme polítiques d’interès comú en el marc 
de llurs competències.

Article 23. Funcions d’assistència i cooperació

1. Correspon al consell de vegueria, en exercici de les 
competències de cooperació local:

a) Prestar orientació i assessorament jurídic, econòmic 
i tècnic als ens locals.

b) Coordinar els serveis municipals per garantir-ne la 
prestació integral i adequada en tota la demarcació ve-
guerial, sempre que això no sigui possible per la via de 
la cooperació concertada.

c) Planificar i executar infraestructures generals, obres 
i equipaments d’interès veguerial, amb participació dels 
ens locals en la gestió.

d) Prestar assistència per a l’exercici de les funcions 
de contractació encomanades als òrgans centrals de 
contractació i per a la supervisió de projectes tècnics i 
l’elaboració de plecs generals tipus de clàusules.

2. Corresponen al govern del consell de vegueria les 
atribucions següents:

a) L’assistència al president o presidenta en l’exercici de 
les seves atribucions.

b) La creació de juntes i òrgans centrals de contractació.

c) L’aprovació dels instruments o programes de coope-
ració amb els municipis i amb altres ens locals.

d) Les que li deleguin el ple o el president o presidenta.

e) Les altres que li atribueixin les lleis.

Article 18. Vicepresidents

Els vicepresidents del consell de vegueria són desig-
nats lliurement pel president o presidenta d’entre els 
membres del govern, i el substitueixen, per ordre de 
nomenament, en cas de vacant, d’absència, de malaltia 
o d’impediment.

Article 19. Comissions d’estudi, d’informe i de 
consulta

1. Les comissions d’estudi, d’informe i de consulta 
emeten dictàmens sobre els assumptes sotmesos a la 
decisió del ple o del govern, si aquests òrgans els ho 
requereixen.

2. Les comissions d’estudi, d’informe i de consulta són 
integrades pels consellers designats pels grups polítics 
que formen part del consell de vegueria. La composi-
ció d’aquestes comissions ha de complir el requisit de 
proporcionalitat que estableix l’article 14.2.

3. La carta veguerial estableix el nombre, la denomina-
ció i el règim de funcionament de les comissions d’es-
tudi, d’informe i de consulta.

Article 20. Comissió especial de comptes

1. La comissió especial de comptes de cada vegueria 
és integrada per membres de tots els grups polítics que 
formen part del consell de vegueria. Se n’ha de garantir 
la proporcionalitat en relació amb la composició del ple, 
bé numèrica, bé mitjançant el sistema de vot ponderat.

2. Correspon a la comissió especial de comptes exa-
minar i estudiar els comptes anuals de l’ens i emetre 
l’informe corresponent. Els comptes anuals són in-
tegrats pel compte general del pressupost, el compte 
d’administració del patrimoni i els comptes d’entitats o 
organismes veguerials de gestió.

3. La carta veguerial estableix el règim de funcionament 
de la comissió especial de comptes, d’acord amb la le-
gislació de finances locals.

Article 21. Comissió de coordinació territorial

1. La comissió de coordinació territorial de cada ve-
gueria és l’òrgan col·legiat que articula les relacions 
interadministratives i de coordinació de polítiques pú-
bliques entre els ens locals i els serveis territorials de la 
Generalitat en la demarcació veguerial.

2. La composició de la comissió de coordinació territo-
rial és paritària. La presidència de la comissió correspon 
al president o presidenta del consell de vegueria i la 



30 de juliol de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 785

74

TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

a) Els òrgans del consell de vegueria que tinguin com a 
finalitat impulsar l’acció política de l’entitat.

b) Els grups polítics.

c) Els òrgans de participació sectorial.

d) Els veïns, ja sigui per compte propi, ja sigui per mitjà 
de les entitats o associacions veïnals legalment consti-
tuïdes.

2. El procediment d’aprovació de les normes veguerials 
s’ajusta als tràmits següents:

a) Aprovació inicial pel ple del consell de vegueria.

b) Informació pública i audiència als interessats, per 
un període mínim de trenta dies, per a la presentació 
d’al·legacions.

c) Resolució de totes les al·legacions presentades dins 
el termini i aprovació definitiva pel ple. En cas que no 
hi hagi cap al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevé 
definitiu.

3. Un cop aprovades definitivament, les normes vegueri-
als es publiquen íntegrament en el butlletí oficial corres-
ponent i no entren en vigor fins que no ha transcorregut 
un termini de quinze dies hàbils. Així mateix, s’anuncia 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la re-
ferència del butlletí en què s’hagin publicat, a excepció 
de la carta veguerial, que s’ha de publicar també ínte-
grament en el DOGC. En tot cas, cal inserir també la 
publicació íntegra en el butlletí informatiu propi, si n’hi 
ha, en el tauler d’anuncis del consell i en seu electrònica.

4. La carta veguerial pot regular el procediment d’ela-
boració, d’aprovació i de modificació de normes vegue-
rials, subjectant-se en tot cas al que estableix l’apartat 2.

Capítol IV. Constitució del consell de vegueria

Article 26. Constitució

1. El consell de vegueria es reuneix en sessió constitutiva 
el trentè dia següent al de la constitució dels ajuntaments, 
amb la finalitat d’elegir el president o presidenta del con-
sell. La sessió és presidida per una mesa d’edat integrada 
pel conseller o consellera de més edat i pel conseller o 
consellera més jove d’entre els presents. La presidència 
de la mesa d’edat correspon al conseller o consellera de 
més edat. Com a secretari o secretària actua qui tingui 
aquesta condició dins el mateix consell de vegueria.

2. El president o presidenta del consell de vegueria és 
elegit per majoria absoluta, en la primera votació, o 
per majoria simple, en la segona. En cas d’empat en 
la segona votació, se’n fa una tercera i, si novament hi 
ha empat, és elegit el candidat o candidata de la llista 
que compti amb més consellers. Si les llistes tenen el 
mateix nombre de consellers, és elegit el candidat de la 
llista que compti amb el major nombre de regidors en 
la demarcació veguerial.

3. El president o presidenta del consell de vegueria pot 
ésser destituït per mitjà d’una moció de censura, que es 
regeix per la legislació electoral vigent. Pot ésser candi-
dat o candidata a president o presidenta qualsevol dels 
consellers de vegueria.

e) Exercir les funcions públiques necessàries de secreta-
ria, d’intervenció i de tresoreria reservades a funcionaris 
amb habilitació estatal.

f) Exercir la defensa jurídica dels ens locals i prestar-los 
assistència judicial.

g) Fer el seguiment de l’execució d’obres i de serveis 
com la cartografia, el padró d’habitants i la conservació 
de carreteres.

h) Tramitar i dur la gestió electrònica de procediments 
administratius i prestar suport tècnic per a la creació de 
xarxes telemàtiques.

i) Exercir les funcions d’inspecció i de recaptació de 
tributs.

j) Cooperar en l’organització i el manteniment de mit-
jans tècnics i instal·lacions amb funcions determinants 
per a la seguretat.

k) Exercir les funcions de policia administrativa en ma-
tèria de seguretat alimentària, d’intervenció ambiental 
i de protecció de la legalitat urbanística.

l) Organitzar la formació contínua del personal de les 
administracions locals i dels càrrecs electes, en coor-
dinació amb l’Escola d’Administració Pública de Ca-
talunya.

m) Aprovar els plans de cooperació veguerials i altres 
instruments de desenvolupament territorial local.

n) Exercir les altres competències de cooperació local 
que li atribueixi la legislació vigent.

2. El consell de vegueria exerceix les atribucions i com-
petències a què es refereix l’apartat 1 mitjançant les 
fórmules de cooperació i col·laboració establertes per 
la legislació vigent.

3. El consell de vegueria pot descentralitzar a favor de 
les comarques i de les entitats metropolitanes l’exercici 
de les seves funcions i competències de cooperació i 
assistència locals.

4. El consell de vegueria pot executar, per delegació o 
encàrrec de gestió, competències de l’Administració de 
la Generalitat o de l’Estat.

Capítol III. Potestat normativa

Article 24. Exercici de la potestat

1. El ple del consell de vegueria exerceix la potestat 
normativa mitjançant l’aprovació de la carta veguerial 
i de les ordenances.

2. En situacions d’emergència, el president o presidenta 
del consell de vegueria pot aprovar ordenances d’emer-
gència, que ha de sotmetre a la ratificació del ple en la 
sessió immediatament posterior a l’adopció de l’orde-
nança.

Article 25. Iniciativa normativa i procediment 
d’elaboració i aprovació de les normes veguerials

1. La iniciativa per a l’aprovació de les normes vegue-
rials correspon a:
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Article 29. Personal directiu

1. El ple del consell de vegueria, a proposta del presi-
dent o presidenta, pot nomenar personal directiu, si la 
complexitat i l’especialització dels serveis ho requereix. 
El personal directiu es regeix per la legislació de funció 
pública de la Generalitat i per la normativa de règim 
local en tot el que correspongui.

2. Els llocs de treball del consell de vegueria reservats a 
personal directiu han d’ésser definits i han de figurar en 
la relació de llocs de treball i estan subjectes al control 
i l’avaluació periòdica de la gestió pública que tenen 
encomanada. En qualsevol cas, la designació ha de ga-
rantir l’aplicació dels principis de mèrit, de capacitat i 
d’idoneïtat per a complir adequadament les funcions 
d’aquest tipus de llocs, mitjançant un procediment que 
garanteixi els principis de publicitat i concurrència.

3. Els consellers de vegueria no poden ésser nomenats 
personal directiu del consell.

4. El personal directiu del consell de vegueria, a petició 
de la majoria dels consellers o a requeriment del presi-
dent o presidenta, pot assistir a les sessions dels òrgans 
de govern del consell, en les quals s’ha de limitar a 
informar, assessorar i, si escau, fer propostes sobre el 
seu àmbit de competència.

Article 30. Personal eventual

1. El personal eventual del consell de vegueria exerceix 
funcions de confiança o d’assessorament especial.

2. El nombre i les característiques de les places reser-
vades a personal eventual i la retribució assignada són 
determinats pel ple del consell de vegueria en la relació 
de llocs de treball o en un instrument equivalent i per 
mitjà dels crèdits consignats en els pressupostos.

3. Correspon al president o presidenta del consell de 
vegueria d’acordar lliurement el nomenament i el ces-
sament del personal eventual, que en tot cas cessa auto-
màticament en el càrrec quan es produeix el cessament 
o l’expiració de mandat de l’autoritat per a la qual presta 
la funció.

4. Els acords de nomenament i de cessament del perso-
nal eventual, d’assignació de funcions i de fixació del 
règim de retribucions i de dedicació es publiquen en el 
butlletí oficial corresponent.

5. La prestació de serveis en qualitat de personal even-
tual mai no pot ésser considerada com a mèrit per a 
l’accés a la condició de personal funcionari ni per a la 
promoció interna.

Títol V. Transició de les diputacions als consells 
de vegueria

Article 31. Subrogació

1. Els consells de vegueria se subroguen en la represen-
tació que les diputacions respectives tenen en instituci-
ons, consorcis, fundacions, societats i altres entitats o 
ens públics o privats.

4. El president o presidenta del consell de vegueria cessa 
en el càrrec si perd una qüestió de confiança plantejada 
davant el consell i vinculada a l’aprovació o la modifi-
cació del pressupost anual, de la carta veguerial o del 
pla veguerial de cooperació d’obres i serveis de com-
petència municipal. Si el president o presidenta no obté 
la confiança del consell, s’ha d’elegir un nou president 
o presidenta, d’acord amb el procediment que estableix 
l’apartat 2.

Article 27. Grups polítics

1. Per al millor funcionament dels òrgans de govern 
del consell de vegueria, s’han de constituir grups po-
lítics, integrats per consellers que hagin concorregut a 
les eleccions en una mateixa llista electoral. Per cada 
partit, coalició, federació o agrupació d’electors només 
es pot constituir un grup polític.

2. Un cop constituït el consell de vegueria, i abans de la 
convocatòria del primer ple ordinari, el cap o la cap de 
cadascuna de les llistes amb representació en el consell 
ha de presentar a la secretaria general del consell una 
declaració signada en què constin els membres que in-
tegren el grup polític respectiu.

3. Els consellers que no quedin integrats en cap dels 
grups polítics constituïts tenen la consideració de con-
sellers no adscrits. Els consellers que abandonin el grup 
al qual havien estat inicialment adscrits tenen també la 
consideració de consellers no adscrits.

4. Els consellers no adscrits tenen els deures i els drets 
individuals, inclosos els de caràcter material i econò-
mic, que deriven de l’estatut dels consellers de vegueria, 
i participen en les activitats pròpies del consell de ma-
nera anàloga a la de la resta de consellers.

5. En tot allò que no regula aquest article, s’aplica el que 
disposa la legislació de règim local relativa als grups 
polítics municipals i a l’estatut dels membres de les cor-
poracions locals.

Capítol V. Personal al servei dels consells de 
vegueria

Article 28. Personal

1. Els consells de vegueria, per al compliment de llurs 
funcions, compten amb personal funcionari, personal 
laboral, personal eventual i, en els termes que estableix 
l’article 29, personal directiu.

2. Les funcions públiques necessàries de secretaria, de 
control i fiscalització interna de la gestió econòmica, 
financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i 
recaptació són exercides per funcionaris amb habilitació 
de caràcter estatal.

3. El personal funcionari i el personal eventual es regei-
xen per la legislació de funció pública de la Generalitat 
i per la normativa de règim local en tot el que els sigui 
aplicable.

4. El personal laboral es regeix per la legislació en ma-
tèria de funció pública, en els aspectes que li siguin 
expressament aplicables, per l’Estatut dels treballadors 
i pels convenis col·lectius aplicables.
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Segona. Iniciativa legislativa del Parlament da-
vant les Corts Generals

En cas que les propostes de creació, modificació o su-
pressió de vegueries a què es refereixen els articles 4, 
5 i 6 ho requereixin, la tramitació del projecte o la pro-
posició de llei de creació, modificació o supressió de 
vegueries s’ha de fer conjuntament amb la tramitació de 
la iniciativa legislativa del Parlament davant les Corts 
Generals per a la modificació de la normativa estatal 
que calgui modificar.

Tercera. Sistema d’elecció dels consells de ve-
gueria

L’elecció dels consells de vegueria es fa en els termes 
que siguin establerts per la legislació electoral vigent, 
un cop efectuada, si escau, la corresponent modificació 
de la legislació en matèria de règim electoral general.

Quarta. Situació de l’Aran respecte a l’organit-
zació veguerial

Quan l’ordenament jurídic estatal permeti a l’Aran que-
dar al marge de la institució provincial de govern i ad-
ministració local, el Conselh Generau d’Aran hi exercirà 
les funcions que aquesta llei atribueix als consells de ve-
gueria i l’Aran quedarà fora de l’organització veguerial.

Disposicions transitòries

Primera. Constitució dels consells de vegueria

1. Després de la celebració de les eleccions municipals 
posteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei, previstes 
per al 22 de maig de 2011, es procedirà a la constitució 
del Consell de Vegueria de Barcelona, del Consell de 
Vegueria de Girona, del Consell de Vegueria de Llei-
da i del Consell de Vegueria de Tarragona, amb la seu 
institucional respectiva a les ciutats de Barcelona, Gi-
rona, Lleida i Tarragona. La circumscripció territorial 
d’aquests consells de vegueria coincidirà amb la de les 
vigents províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tar-
ragona. Els consells de vegueria esmentats substituiran 
les diputacions provincials corresponents.

2. El Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre, amb la 
seu institucional a la ciutat de Tortosa, s’ha de constituir 
tan bon punt s’hagi produït la modificació de la legis-
lació estatal corresponent. El Consell de Vegueria de 
Tarragona esdevindrà aleshores el Consell de Vegueria 
del Camp de Tarragona.

3. El Consell de Vegueria de l’Alt Pirineu i el Consell de 
Vegueria de la Catalunya Central s’han de constituir tan 
bon punt hagi estat aprovada l’alteració de límits pro-
vincials d’acord amb el que estableix la disposició final 
segona. Amb vista a la constitució d’aquests consells 
de vegueria, una llei del Parlament ha de determinar la 
ciutat en què han de tenir la seu institucional.

Segona. Règim transitori per a l’Aran

L’Aran, mentre estigui integrat per l’ordenament jurídic 
de l’Estat en la institució provincial de govern i admi-

2. Els ens a què es refereix l’apartat 1 dels quals siguin 
titulars les diputacions o que hi estiguin vinculats o en 
depenguin passen a tenir la mateixa relació amb els 
consells de vegueria respectius.

3. Els consells de vegueria assumeixen, en constituir-se, 
la titularitat dels béns i drets de les diputacions respec-
tives.

4. Els òrgans dels consells de vegueria subroguen els 
òrgans corresponents de les diputacions respectives en 
els contractes, convenis i altres relacions bilaterals que 
les diputacions hagin subscrit.

5. Els consells de vegueria se subroguen en la posició 
financera, tributària i pressupostària de les diputacions 
respectives. La liquidació pressupostària de l’exercici 
en què es produeix la subrogació s’ha de determinar 
per via reglamentària.

Article 32. Integració de personal

1. El personal subjecte a règim estatutari i laboral que 
en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei presta 
serveis a les diputacions provincials passa a integrar-
se, amb plena dependència orgànica i funcional, en els 
òrgans dels consells de vegueria que les subroguen, en 
les mateixes condicions i situacions i amb els matei-
xos drets i deures de què gaudeixi en el moment de la 
transferència. En qualsevol cas, el personal qualificat 
com a directiu i el personal eventual resta subjecte a la 
ratificació o l’adaptació del nomenament pels òrgans 
corresponents.

2. Els òrgans de govern del consell de vegueria i dels 
ens que en passen a dependre assumeixen, en relació 
amb el personal, les facultats que la legislació de règim 
local atribueix als òrgans superiors de les corporacions 
i ens de procedència.

3. El que estableix l’apartat 1 s’aplica també al perso-
nal que presta serveis en les entitats de dret públic que 
passen a dependre dels consells de vegueria, que manté 
la seva situació i condició respecte de l’entitat en què 
presta serveis, amb els mateixos drets i deures que li 
corresponen en el moment de la subrogació.

4. El traspàs del personal laboral no comporta cap mo-
dificació de la relació contractual preexistent que no 
sigui la que deriva del mateix traspàs.

Disposicions addicionals

Primera. Recursos de les vegueries

Les vegueries han de disposar globalment dels mateixos 
recursos que reconeix a les províncies el Reial decret 
legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. L’im-
port d’aquests recursos es distribueix entre les vegueries 
d’acord amb el que sigui establert per la legislació cor-
responent. La llei reguladora de les finances locals ha 
de garantir la suficiència financera de les vegueries i la 
prestació de serveis als municipis atenint-se a criteris 
d’equilibri territorial.
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Tercera. Organització territorial dels serveis 
de la Generalitat

1. En el termini de quatre anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, l’organització dels serveis territorials de 
la Generalitat i l’exercici de les funcions dels departa-
ments de l’Administració de la Generalitat s’han d’ade-
quar a l’àmbit territorial de les demarcacions veguerials 
que determina l’article 9.

2. Les comissions de coordinació territorial a què es 
refereixen els articles 13.1.g i 21 s’han de constituir en 
el moment que es faci efectiu el que estableix l’apartat 1,  
sens perjudici de les fórmules de cooperació i coor-
dinació que fins a aquell moment es puguin establir 
entre l’Administració de la Generalitat, els consells de 
vegueria i els consells comarcals.

Quarta. Modificació del Decret legislatiu 4/2003

Es modifica l’article 5 del text refós de la Llei de l’or-
ganització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, que resta redactat 
de la manera següent:

«Qualsevol modificació de les demarcacions comarcals 
s’ha de fer per llei, excepte quan es tracti de modifica-
cions que afectin parts de termes municipals i siguin 
conseqüència de la modificació dels límits dels corres-
ponents termes municipals.»

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2010

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual

Llei	de	modificació	de	l’article	6	del	
text	refós	de	la	Llei	de	protecció	dels	
animals,	aprovat	pel	Decret	legislatiu	
2/2008
Tram. 202-00050/08

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 85, 28.07.2010, DSPC-P 131

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de 
juliol de 2010, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge referent a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 202-00050/08) i les esmenes reservades 
pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la Llei següent: 

nistració local, forma part de la vegueria de l’Alt Piri-
neu. El Consell de Vegueria de l’Alt Pirineu pot delegar 
en el Conselh Generau d’Aran totes les seves funcions 
en l’àmbit territorial de l’Aran.

Tercera. Transferència de recursos

1. Per ordenar la transferència de serveis, recursos hu-
mans, mitjans econòmics i béns d’un consell de vegue-
ria ja constituït a un consell de nova constitució dels que 
preveu aquesta llei, el Govern ha de crear per reglament 
una comissió mixta de traspàs, de caràcter paritari, inte-
grada per representants del consell de vegueria existent 
i del nou consell de vegueria i presidida per un repre-
sentant o una representant del departament competent 
en matèria d’Administració local.

2. El que estableix l’apartat 1 s’aplica també en el su-
pòsit de creació de noves vegueries. En aquest cas, la 
comissió mixta de traspàs ha d’ésser formada per re-
presentants del nou consell de vegueria i del consell 
de vegueria d’origen. A aquests efectes, el Govern ha 
d’establir per reglament el procediment per al traspàs 
efectiu.

Disposició derogatòria

Única

1. Es deroguen els articles 87, 88, 89, 90, 91, 92 i 93 
del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 
d’abril.

2. Es deroga l’article 7 del text refós de la Llei de l’or-
ganització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, del 4 de novembre.

3. Es deroga l’apartat 4 de l’article 25 de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat 
i del Govern.

Disposicions finals

Primera. Actualització de les referències a les 
diputacions provincials

Totes les referències que la normativa vigent aplicable 
a Catalunya fa a les diputacions provincials s’entén que 
són fetes als consells de vegueria.

Segona. Iniciativa per a la modificació de norma-
tiva estatal

El Govern de la Generalitat ha de presentar al Parlament 
de Catalunya, amb vista a la proposta a les Corts Ge-
nerals, les iniciatives legislatives que puguin ésser ne-
cessàries, incloses les relatives a l’establiment del règim 
electoral de la vegueria, per tal d’adequar-lo a l’àmbit 
territorial que determina aquesta llei i, així, completar 
el desplegament de l’organització territorial que esta-
bleix la disposició transitòria primera.
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«f) Les corrides de toros i els espectacles amb toros que 
incloguin la mort de l’animal i l’aplicació de les sorts 
de la pica, de les banderilles i de l’estoc, i també els 
espectacles taurins de qualsevol modalitat que tinguin 
lloc dins o fora de les places de toros, llevat de les festes 
amb toros o bous a què es refereix l’apartat 2.»

Article segon. Supressió d’una lletra de l’apar-
tat 2

Se suprimeix la lletra a de l’apartat 2 de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008, que resta redactat de la 
manera següent: 

«2. Resten excloses d’aquestes prohibicions les festes 
amb toros o bous sense mort de l’animal (correbous) en 
les dates i les localitats on tradicionalment se celebren. 
En aquests casos, és prohibit inferir dany als animals.»

Disposicions addicionals 

Primera. Compensació econòmica als titulars de 
drets subjectius

El Govern ha de determinar l’import de la compensa-
ció econòmica als titulars de drets subjectius afectats 
per l’entrada en vigor d’aquesta llei en el termini de sis 
mesos i per mitjà del procediment administratiu corres-
ponent, amb audiència als interessats.

Segona. Efectes econòmics

Els efectes econòmics d’aquesta llei es traslladen al 
pressupost de l’exercici següent al de la data d’aprova-
ció o bé al que es derivi de l’expedient indemnitzatori 
tramitat a aquest efecte.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions que s’oposin a aques-
ta llei, la contradiguin o hi siguin incompatibles.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2012.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2010

El secretari tercer El president del Parlament
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual

Llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008

Preàmbul

L’any 1988, Catalunya va aprovar la Llei 3/1988, del 4 
de març, de protecció dels animals, que va ésser capda-
vantera en el nostre entorn. Aquesta llei, que prohibia la 
construcció de noves places de toros, ha estat actualit-
zada i modificada diverses vegades, sempre en la línia 
d’ampliar el reconeixement dels drets dels animals. Cal 
destacar, en aquest sentit, les modificacions que limi-
ten l’accés a les places de toros a les persones menors 
de catorze anys, havent constatat l’impacte emocional 
negatiu que un espectacle violent d’aquestes caracterís-
tiques produeix en els menors.

La Llei 22/2003, del 4 de juliol, de protecció dels ani-
mals, considera que aquests són organismes dotats de 
sensibilitat física i psíquica, i prohibeix explícitament 
diverses formes d’espectacles amb animals que n’impli-
quen el patiment o la mort.

En aquest context, la llei ha d’establir una protecció in-
tegral de tots els animals i no pot deixar al marge espec-
tacles com les corrides de toros, ja que objectivament 
impliquen un maltractament de l’animal i li provoquen 
dolor, patiment i, finalment, la mort.

Tots aquests antecedents tracen un camí que mostra els 
canvis en la relació entre els humans i la resta d’animals 
cap a una visió fonamentada, entre altres motius, en 
evidències científiques, com ara la proximitat genètica 
entre espècies, o el fet que, al capdavall, tots els animals 
som el resultat de processos evolutius paral·lels. El toro 
(Bos taurus) és un animal mamífer amb un sistema ner-
viós molt proper al de l’espècie humana, la qual cosa 
significa que els humans hi compartim molts aspectes 
del sistema neurològic i emotiu.

La consideració del toro com un ésser viu capaç de pa-
tir ha arrelat en el sentiment de la societat catalana. 
Aquesta perspectiva ja ha estat adoptada anteriorment 
en països de gran tradició democràtica, amb el resultat 
que en el passat es van prohibir aquesta mena d’espec-
tacles. El grau de sensibilització de la nostra societat, 
que es tradueix en posicions favorables a la protecció 
dels animals, el fort descens a Catalunya de l’afició a les 
corrides de toros, el rebuig que produeixen en moltes de 
les persones que visiten el nostre país espectacles que, 
en part, es nodreixen de diner públic, propicien un pas 
més, el definitiu, cap a la prohibició de les corrides de 
toros en totes les modalitats que estableix el Reglament 
estatal d’espectacles taurins, aprovat pel Reial decret 
145/1996, del 2 de febrer.

Recollint la inquietud de la societat catalana, a l’empara 
dels articles 148 i 149 de la Constitució, i dels articles 
46, 116, 141, 144 i 189 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, es formula aquesta llei.

Article primer. Addició d’una lletra a l’apartat 1 

S’afegeix una lletra, la f, a l’apartat 1 de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008, amb el text següent: 
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«b) L’adequació a l’Estatut i a la Constitució dels pro-
jectes i les proposicions de llei sotmesos a l’aprovació 
del Parlament, inclosos els tramitats en lectura única.»

Article 2. Modificació de l’article 23 de la Llei 
2/2009

Es modifica la lletra e de l’article 23 de la Llei 2/2009, 
que resta redactada de la manera següent:

«e) En el supòsit de l’article 16.1.e, el municipi o la ve-
gueria concernits, si són els únics afectats pel projecte 
o la proposició de llei o pel projecte de decret legislatiu. 
En cas que la proposta de norma afecti diversos mu-
nicipis o vegueries, estan legitimats per a demanar el 
dictamen una quarta part dels municipis o vegueries de 
l’àmbit territorial d’aplicació de la norma, si representen 
com a mínim una quarta part de la població oficial del 
dit àmbit territorial, o bé el Ple o la Comissió Permanent 
del Consell de Governs Locals.»

Article 3. Modificació de l’article 26 de la Llei 
2/2009

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 26 de la 
Llei 2/2009, que resten redactats de la manera següent:

«1. Els diputats o grups parlamentaris que sol·licitin un 
dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l’empara 
de les lletres a i b de l’article 23 ho han de comunicar a la 
Mesa del Parlament en el termini de tres dies a comptar 
de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya del dictamen de la comissió legislativa i dels 
vots particulars i les esmenes reservades, o de l’informe 
de la ponència, si la comissió té delegada la competèn-
cia legislativa plena. La Mesa del Parlament ha d’acor-
dar l’admissió o la inadmissió a tràmit de la sol·licitud i 
trametre-la al Consell, si escau, en el termini de dos dies.

»2. Si el Govern o el Síndic de Greuges sol·liciten un 
dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l’empa-
ra de les lletres a i b de l’article 23, han de presentar la 
sol·licitud al Consell en el termini de tres dies a comptar 
de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya del dictamen de la comissió legislativa i dels 
vots particulars i les esmenes reservades, o de l’informe 
de la ponència, si la comissió té delegada la competèn-
cia legislativa plena, i en aquest mateix termini han de 
comunicar al president o presidenta del Parlament la 
petició formulada al Consell.»

Article 4. Addició d’un article 26 bis a la Llei 
2/2009

S’afegeix un nou article, el 26 bis, a la Llei 2/2009, amb 
la redacció següent:

«Article 26 bis. Tramitació dels dictàmens relatius als 
projectes i les proposicions de llei tramitats en lectura 
única

»1. Els diputats o grups parlamentaris que sol·licitin un 
dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l’empa-
ra de l’article 23.b amb relació a una iniciativa legislati-
va tramitada en lectura única ho han de comunicar a la 
Mesa del Parlament en el termini de dos dies a comptar 
de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de 

Llei	de	modificació	de	la	Llei	2/2009,		
del	12	de	febrer,	del	Consell	de	Garanti-
es	Estatutàries
Tram. 202-00078/08

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 85, 28.07.2010, DSPC-P 131

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de 
juliol de 2010, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
d’Afers Institucionals referent a la Proposició de llei 
d’addició de l’apartat 5 de l’article 26 de la Llei 2/2009, 
del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries 
(tram. 202-00078/08).

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de modificació de la Llei 2/2009, del 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries

Preàmbul

La Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garan-
ties Estatutàries, modificada per la Llei 17/2009, del 
16 d’octubre, regula la composició i el funcionament 
d’aquest òrgan estatutari, l’estatut dels seus membres i 
els procediments relatius a l’exercici de les seves fun-
cions.

La llei present completa la regulació del procediment 
de tramitació dels dictàmens del Consell relatius a 
l’adequació a l’Estatut i a la Constitució dels projectes 
i les proposicions de llei, amb l’objecte d’incorporar-hi 
el control dels projectes i les proposicions de llei que, 
d’acord amb l’article 126 del Reglament del Parlament, 
són tramitats en lectura única, i també el control dels 
projectes i les proposicions de llei que, en virtut de l’ar-
ticle 124 del Reglament, són tramitats per una comissió 
en seu legislativa plena.

D’altra banda, la llei present modifica també la dita Llei 
2/2009 per adaptar-la a la posterior Llei 12/2010, del 19 
de maig, del Consell de Governs Locals, a fi de garantir 
els drets d’aquest òrgan de representació dels ens locals 
com a subjecte legitimat per a demanar dictamen al 
Consell de Garanties Estatutàries en defensa de l’au-
tonomia local.

Article 1. Modificació de l’article 16 de la Llei 
2/2009

Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 16 de la 
Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties 
Estatuàries, que resta redactada de la manera següent:
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»4. El Consell de Garanties Estatutàries ha d’emetre 
el dictamen a què es refereixen els apartats 1, 2 i 3 i 
trametre’l a la Mesa del Parlament en el termini de set 
dies a comptar de la recepció de la sol·licitud.

»5. En el supòsit a què es refereixen els apartats 1, 2 i 3, 
el procediment legislatiu corresponent resta suspès i es 
reprèn quan el Consell de Garanties Estatutàries emet el 
dictamen o si transcorre el termini de set dies i el Con-
sell no ha tramès el dictamen a la Mesa del Parlament.»

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi-
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2010

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual

Catalunya de la proposta del Govern o de la Mesa o la 
Junta de Portaveus del Parlament de tramitar el projecte 
o la proposició de llei en lectura única.

»2. Si el Govern sol·licita un dictamen al Consell de 
Garanties Estatutàries a l’empara de l’article 23.b amb 
relació a una proposició de llei tramitada en lectura úni-
ca, ha de presentar la sol·licitud al Consell en el termini 
de dos dies a comptar de la publicació en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya de la proposta de la 
Mesa o la Junta de Portaveus del Parlament de tramitar 
la proposició de llei en lectura única.

»3. Si el Síndic de Greuges sol·licita un dictamen al 
Consell de Garanties Estatutàries a l’empara de l’article 
23.b amb relació a una iniciativa legislativa tramitada en 
lectura única, ha de presentar la sol·licitud al Consell en 
el termini de dos dies a comptar de la publicació en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya de la pro-
posta del Govern o de la Mesa o la Junta de Portaveus 
del Parlament de tramitar la iniciativa en lectura única.
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