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Llei 13/2007, del 31 d’octubre,  
del Memorial Democràtic

Preàmbul
Catalunya té una llarga trajectòria de lluita per les se-
ves llibertats i de defensa de les seves institu cions, 
que li foren arrabassades el 1714. Des de mitjan se-
gle xIx, el catalanisme, les lluites obreres, els cor-
rents liberals i el moviment republicà i federal foren el 
germen de la cultura democràtica a Catalunya i de la 
lluita per les llibertats, la justícia social i la recuperació 
de les institucions d’autogovern. La primera i la se-
gona repúbliques marquen els moments culminants 
d’aquesta lluita i són els antecedents immediats del 
marc democràtic actual. La dictadura de Primo de 
Rivera i, sobretot, la del general Franco suspengue-
ren de nou aquestes llibertats i portaren a terme una 
forta repressió política, cultural, social i nacional.

L’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
estableix en primer lloc l’obligació de la Generalitat i els 
altres poders públics de «vetllar pel coneixement i el 
manteniment de la memòria històrica de Catalunya 
com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistèn-
cia i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques» 
i disposa que «amb aquesta finalitat han d’adoptar les 
iniciatives institucionals necessàries per al reconeixe-
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ment i la rehabilitació de tots els ciutadans que han 
patit persecució com a conseqüència de la defensa 
de la democràcia i l’autogovern de Catalunya». En 
se gon lloc, el mateix article especifica que «la Gene-
ralitat ha de vetllar perquè la memòria històrica es 
converteixi en símbol permanent de la tolerància, de 
la dignitat dels valors democràtics, del rebuig dels 
totalitarismes i del reconeixement de totes les per-
sones que han patit persecució a causa de llurs op-
cions personals, ideològiques o de consciència». La 
grandesa de la democràcia és que, a diferència dels 
règims totalitaris, és capaç de reconèixer la dignitat 
de totes les víctimes de la intolerància més enllà de 
les opcions personals, ideològiques o de conscièn-
cia de cadascú. Cal un reconeixement de totes les 
víctimes de la violència política.

La preservació de la memòria històrica d’un país 
és, doncs, una expressió de la seva llibertat. La rei-
vindicació del compromís polític de la ciutadania per 
la conquesta de les llibertats és una manifestació de 
cultura democràtica. Les polítiques públiques dutes 
a terme pels governs per a recordar i difondre la lluita 
i l’esforç de les persones que donaren el millor de si 
mateixes per restaurar els valors i els principis demo-
cràtics davant l’opressió dels règims totalitaris, les 
dictadures i les formes autoritàries de govern són un 
senyal d’identitat de l’estat democràtic. Apel·lar al 
passat per comprendre el present i afrontar el futur 
és un signe de cultura política de les societats des-
en volupades. És una demostració de virtut pública a 
la qual els representants de la sobirania popular no 
poden renunciar.
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Els estats amb més tradició democràtica han dut 
a terme polítiques públiques que, amb més o menys 
intensitat, han commemorat i difós llur història demo-
cràtica, com a referent permanent per a la ciutadania 
i les societats respectives i, en general, per al món. 
Ha estat així, especialment, als països que al llarg de 
la seva història han patit la intervenció estrangera de 
règims totalitaris o que han estat víctimes de dicta-
dures pròpies. Un element comú de la reivindicació 
de la memòria col·lectiva ha d’ésser, primerament, 
homenat jar els protagonistes de la llibertat davant la 
tirania, per llur abnegació i llur sacrifici, i difondre’n 
l’exemple a les generacions futures. Per tant, la me-
mòria del passat i la pedagogia social amb vista al fu-
tur són factors d’identitat política i d’orgull nacional.

El sistema democràtic actual té l’origen més imme-
diat en la memòria republicana i en l’antifranquisme. 
Però la transició a un sistema democràtic es féu a 
partir d’un procés de reforma iniciat des de la lega-
litat institucional de la dictadura del general Franco, 
que després de l’aixecament militar contra la Segona 
República, perpetrà la destrucció de totes les institu-
cions democràtiques –entre aquestes, la de la Gene-
ralitat de Catalunya–, i la sistemàtica voluntat d’anihi-
lació de la llengua i la cultura catalanes. La transició 
es produí en un context presidit per institucions i al-
tres actors polítics clarament vinculats a la dictadu-
ra. De fet, els primers elements de trencament amb 
el passat franquista foren el resultat de les primeres 
eleccions democràtiques del 15 de juny de 1977, el 
restabliment de la Generalitat de Catalunya el 29 de 
setembre de 1977, i la promulgació de la Constitució 
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el 27 de desembre de 1978 i de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya el 18 de desembre de 1979. La transició 
a la democràcia, vista amb la perspectiva del temps 
transcorregut, donà uns resultats polítics positius, 
ja que va permetre superar la divisió creada per la 
Guerra Civil i la dictadura. Però en aquest procés hi 
ha també una part fosca, com l’oblit de preservar la 
memòria dels ciutadans i la d’entitats de tota mena 
que, en les dures condicions d’un règim dictatorial de 
quaranta anys, posaren per davant de cap altra con-
sideració personal o familiar l’objectiu de recuperar 
les llibertats arrabassades per la dictadura franquista, 
amb el sacrifici del treball, de la integritat física o de 
la vida. En aquest sentit, un dels dèficits de la transi-
ció a la democràcia fou la institucionalització de la 
desmemòria i l’oblit de la tradició democràtica i els 
seus protagonistes, els quals, no obstant això, són 
els que donen un sentit i un valor especial al sistema 
polític actual i als drets i les llibertats de què gaudeix 
el conjunt de la societat.

La societat catalana continua tenint un deute amb 
el propi passat i el Govern ha de donar compliment 
a l’article 54 de l’Estatut. Cal alliberar la pluralitat de 
memòries i, més enllà de les diverses iniciatives por-
tades a terme fins ara per a recuperar la memòria del 
passat i dignificar les víctimes de la Guerra Civil i de 
la dictadura del general Franco, s’ha d’impulsar una 
decidida política pública en aquest sentit. Cal, per 
tant, una condemna explícita del règim franquista. El 
sistema democràtic ha de reconèixer la memòria i la 
dignitat de totes les víctimes del franquisme i també 
les de la violència política incontrolada a la rereguarda 
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republicana, especialment de les que es van produir 
en els primers mesos de la guerra i amb independèn-
cia de llurs opcions ideològiques i de la zona en què, 
de grat o per força, les va situar el conflicte bèl·lic. Cal 
una rehabilitació plena de totes les persones, organit-
zacions i institucions represaliades durant la Guerra 
Civil i el franquisme, per tal que els supervivents, llurs 
familiars, llurs amistats i les generacions futures se 
sentin reconegudes d’una manera justa.

Amb aquesta finalitat es crea el Memorial Demo-
cràtic, l’instrument amb què la Generalitat ha de por-
tar a terme polítiques públiques destinades a la recu-
peració de la memòria de les víctimes de la Guerra 
Civil i de les persones, les organitzacions i les institu-
cions que van fer front a la repressió política, social, 
cultural i nacional d’un règim ignominiós. El Memorial 
Democràtic té la voluntat de formar part d’una xarxa 
internacional juntament amb altres institucions de la 
memòria que basin llur activitat en la difusió i el co-
neixement dels valors democràtics de l’antifeixisme i 
de l’antitotalitarisme. Aquesta tasca de recuperació 
ha d’ésser entesa com la commemoració de la lluita 
per les llibertats, però també com una oportunitat per 
a investigar la història col·lectiva i, finalment, com una 
via per a difondre a les generacions presents i futures 
el respecte pels drets humans i el coneixement dels 
fonaments del sistema de llibertats de què gaudeix 
la societat.

Així, el Memorial Democràtic vol ésser l’expressió 
de la pluralitat de memòries en el marc de la lluita per 
les llibertats democràtiques, i porta a terme la seva 
activitat des de diferents perspectives: ideològiques, 
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de consciència, socials, culturals, lingüístiques, na-
cionals, de gènere i d’orientació sexual, entre altres.

El Memorial Democràtic se centra en l’etapa 1931- 
1980 –és a dir, des de la proclamació de la República 
fins al primer govern escollit democràticament a Ca-
talunya d’ençà de la fi de la Guerra Civil–, la qual cosa 
no n’ha d’impedir l’obertura, per mitjà de la progra-
mació cultural, a tradicions democràtiques anteriors 
o a la projecció contemporània.

Article 1. Creació i naturalesa jurídica

1. Es crea el Memorial Democràtic, com a entitat de 
dret públic dotada de personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat d’obrar, tant en l’àmbit públic com 
en el privat, en l’exercici de les funcions que aques-
ta llei li encomana.

2. El Memorial Democràtic resta adscrit al departa-
ment que determini el Govern.

3. El Memorial Democràtic, en l’exercici de les seves 
funcions, es coordina amb els altres organismes 
de la Generalitat en el desenvolupament d’actua-
cions relacionades amb l’estudi, la difusió i la com-
memoració de la memòria democràtica.

Article 2. Objecte i finalitat

El Memorial Democràtic té per objecte desplegar les 
polítiques públiques del Govern adreçades a l’acció 
cívica de recuperació, commemoració i foment de la 
memòria democràtica, i en concret, del coneixement 
del període de la Segona República, de la Genera-
litat republicana, de la Guerra Civil, de les víctimes 
del conflicte per motius ideològics, de consciència, 
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religiosos o socials, de la repressió de la dictadura 
franquista, de l’exili i la deportació, de l’intent d’elimi-
nar la llengua i la cultura catalanes, dels valors i les 
accions de l’antifranquisme i de totes les tradicions 
de la cultura democràtica, amb la finalitat de donar a 
conèixer d’una manera científica i objectiva el passat 
recent i estimular la comprensió del temps present.

Article 3. Funcions

1. El Memorial Democràtic exerceix les funcions se-
güents:

a) La configuració d’un centre estable d’activitats de 
commemoració, difusió, formació, assessorament i 
participació social relatives al coneixement del pe-
ríode de la Segona República, la Guerra Civil i les 
seves víctimes en tota llur diversitat, la repressió 
franquista, l’exili, la deportació i les arrels antifran-
quistes del sistema de valors de la recuperació de 
la democràcia. A aquest efecte, li correspon for-
mular propostes de polítiques públiques relatives 
a la recuperació, la conservació i el foment de tots 
els elements i factors que integren i configuren la 
memòria democràtica.

b) La commemoració de la memòria democràtica per 
mitjà de la proclamació de la vigència dels valors 
democràtics com a fonament d’organització i de 
convivència de la societat catalana actual.

c) L’homenatge a les víctimes directes o indirectes 
de la Guerra Civil i de la lluita per la república, la 
democràcia, les llibertats i els drets individuals i 
col·lectius; a les víctimes que eren a la rereguarda 
durant el conflicte bèl·lic, i a tothom que va patir 
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persecució a causa de les seves opcions perso-
nals, ideològiques, religioses o de consciència.

d) La recerca d’informació, amb mitjans propis o ali-
ens, sobre els elements personals i col·lectius, de 
materials i documentals que nodreixen els refe-
rents de la lluita per la recuperació de les llibertats 
públiques.

e) La difusió del patrimoni democràtic i dels espais 
de la memòria, amb la creació d’un fons informatiu 
integrat per un servei d’informació documental, un 
portal informàtic, un banc de dades audiovisuals i 
bases de dades, i també amb l’organització d’ex-
posicions.

 f) La realització d’activitats formatives, com l’organitza-
ció de jornades, cursos, seminaris i conferències.

g) L’afavoriment de la participació de les entitats i els 
grups que tenen per objecte la preservació de la 
memòria democràtica i la reflexió sobre la societat 
present. La constitució d’un observatori dels valors 
democràtics.

h) La recuperació i la divulgació del paper de les do-
nes en el patrimoni democràtic, com a persones 
amb capacitat de decisió autònoma i subjectivitat 
històrica.

Article 4. Facultats

El Memorial Democràtic, en l’exercici de les seves 
funcions, pot:
a) Establir els contractes, els convenis, els pactes i les 

condicions que consideri convenients, amb per-
sones físiques i jurídiques, públiques i privades, 
sempre que no siguin contraris als seus objectius, 
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a l’ordenament jurídic, a l’interès públic i al principi 
de bona administració.

b) Constituir consorcis, fundacions, societats i altres 
entitats de caràcter associatiu, o participar en les 
ja constituïdes.

c) Coordinar-se amb altres organismes de la Gene-
ralitat que actuen en àmbits similars.

Article 5. Organització

1. Els òrgans de govern i administració del Memorial 
Democràtic són la Junta de Govern, la Presidència 
i la Direcció.

2. El Memorial Democràtic té autonomia orgànica i 
funcional i es regeix pel que disposa aquesta llei, 
pels seus estatuts i per les altres normes i regla-
ments d’organització interna i de funcionament.

3. Els òrgans de govern i administració del Memori-
al Democràtic són assistits pel Consell Assessor i 
pel Consell de Participació en les activitats que ho 
requereixin.

Article 6. La Junta de Govern

1. La Junta de Govern és el màxim òrgan de govern 
i administració del Memorial Democràtic.

2. La Junta de Govern és integrada pel conseller o 
consellera del departament al qual és adscrit l’ens 
públic, que n’ocupa la presidència, i pels membres 
designats de la manera següent:

a) Sis membres nomenats pel Govern, a proposta dels 
departaments competents en matèria de memòria 
democràtica, d’història i pensament contemporani, 
de justícia, d’educació, de cultura i d’universitats.
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b) Quatre membres escollits per acord de les dues 
terceres parts del Ple del Parlament, d’entre profes-
sionals de prestigi reconegut en la matèria pròpia 
d’aquesta llei.

c) Un membre proposat per cada un dels grups par-
lamentaris, designat pel Parlament.

d) El director o directora del Museu d’Història de Ca-
talunya.

e) El president o presidenta de l’Institut Català de les 
Dones.

 f) El director o directora de l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya.

g) Una persona representant del Consell Assessor.
h) Dues persones representants del Consell de Par-

ticipació.
3. El director o directora del Memorial Democràtic 

assisteix a les reunions de la Junta de Govern amb 
veu però sense vot.

Article 7. Estatut dels membres de la Junta 
de Govern

Els membres de la Junta de Govern vinculats a l’Ad-
ministració estan subjectes al règim d’incompatibi-
litats aplicable al personal de l’Administració de la 
Generalitat.

Article 8. Funcions de la Junta de Govern

1. Són funcions de la Junta de Govern:
a) Proposar al conseller o consellera del departament 

al qual és adscrit el Memorial Democràtic el nome-
nament dels membres del Consell Assessor i del 
Consell de Participació.
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b) Aprovar reglaments i altres normes d’organització 
interna i de funcionament del Memorial Democrà-
tic.

c) Coordinar les actuacions en les matèries relacio-
nades amb l’objecte i la finalitat del Memorial De-
mocràtic.

d) Aprovar la formalització de convenis de col·la bo-
ració del Memorial Democràtic amb altres entitats 
públiques o privades.

e) Promoure la participació del Memorial Democrà-
tic en consorcis, fundacions, societats i altres ens 
associatius, i constituir-ne.

 f) Aprovar l’avantprojecte de pressupost del Memo-
rial Democràtic.

g) Aprovar els comptes anuals, la liquidació del pres-
supost i el programa d’actuacions, d’inversions i de 
finançament del Memorial Democràtic.

h) Aprovar l’informe anual del Memorial Democràtic.
 i) Assessorar el Govern o el conseller o consellera 

del departament al qual és adscrit el Memorial De-
mocràtic.

 j) Qualsevol altra que li encomanin els estatuts i les 
normes de funcionament del Memorial Democràtic.

2. El règim de sessions de la Junta de Govern és re-
gulat pels estatuts del Memorial Democràtic.

3. Els acords de la Junta de Govern s’adopten per 
majo ria simple i els empats es resolen amb el vot 
de qualitat del president o presidenta. La Junta de 
Govern es regeix per les regles de funcionament 
dels òrgans col·legiats en tot allò que no és regulat 
per aquesta llei o pels estatuts del Memorial De-
mocràtic.
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Article 9. La Presidència

Són funcions del president o presidenta del Memo-
rial Democràtic:
a) Representar el Memorial Democràtic.
b) Convocar i presidir les sessions de la Junta de Go-

vern i resoldre els empats de les votacions amb el 
seu vot de qualitat.

c) Qualsevol altra que li encomanin els estatuts i les 
normes de funcionament del Memorial Democrà-
tic, o que li encomani el Govern en l’àmbit d’actua-
ció de l’entitat.

Article 10. La Direcció

1. El director o directora del Memorial Democràtic 
és nomenat pel Govern, a proposta del conseller 
o consellera del departament al qual és adscrit el 
Memorial, d’entre professionals de solvència reco-
neguda en el coneixement de les matèries que són 
objecte del Memorial Democràtic.

2. El director o directora té les funcions que li atribu-
eixen els estatuts i les altres normes de funciona-
ment del Memorial Democràtic, i les que li dele-
gui la Junta de Govern i el president o presidenta, 
d’acord amb els estatuts esmentats.

Article 11. El Consell Assessor

1. El Consell Assessor és l’òrgan de consulta i asses-
sorament del Memorial Democràtic.

2. El Consell Assessor és integrat per deu membres, 
nomenats pel conseller o consellera del departa-
ment al qual és adscrit el Memorial Democràtic, 
d’entre professionals de solvència reconeguda en 
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el coneixement de les matèries que són objecte del 
Memorial Democràtic, designats per les universi-
tats de Catalunya, per l’Institut d’Estudis Catalans 
i per la Filmoteca de Catalunya.

3. El director o directora del Memorial Democràtic as-
sisteix a les reunions del Consell Assessor amb veu 
però sense vot.

4. El Consell Assessor elegeix el president o presi-
denta d’entre els seus membres.

5. Les funcions del Consell Assessor han d’ésser es-
tablertes pels estatuts del Memorial Democràtic.

Article 12. El Consell de Participació

1. El Consell de Participació és l’òrgan consultiu per mit-
jà del qual les entitats que tenen per objecte la pre-
servació de la memòria democràtica participen en les 
iniciatives i les activitats del Memorial Democràtic.

2. Els membres del Consell de Participació són nome-
nats pel conseller o consellera del departament al 
qual és adscrit el Memorial Democràtic, a proposta 
de la Junta de Govern, d’entre persones amb una 
trajectòria reconeguda en la defensa dels valors 
cívics i de la memòria democràtica, representants 
d’entitats que tinguin per objecte la preservació de 
la memòria democràtica, entitats i moviments que 
se significaren en la lluita antifranquista, sindicats, 
la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Ca-
talana, organitzacions municipalistes i mitjans de 
comunicació.

3. El director o directora del Memorial Democràtic as-
sisteix a les reunions del Consell de Participació 
amb veu però sense vot.
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4. El nombre de membres i les funcions del Consell 
de Participació han d’ésser establerts pels estatuts 
del Memorial Democràtic. Aquests estatuts també 
han d’establir els criteris de selecció dels membres 
d’acord amb els principis de major representació, 
equilibri territorial i respecte a la diversitat i a la igual-
tat de gènere.

5. El Consell de Participació elegeix el president o pre-
sidenta d’entre els seus membres.

Article 13. Règim jurídic

1. El Memorial Democràtic es regeix per aquesta llei; 
pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 
29 de març, de l’Estatut de l’Empresa pública ca-
talana; pels seus estatuts, i per la resta de l’orde-
nament jurídic.

2. El Memorial Democràtic actua subjecte al dret pri-
vat. En l’exercici de les seves funcions públiques el 
Memorial Democràtic ha d’actuar d’acord amb les 
lleis de règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat i del procediment administratiu i amb les lleis 
reguladores del tractament i la protecció de les da-
des personals.

3. El Memorial Democràtic es relaciona amb el Go-
vern per mitjà del departament al qual és ads-
crit.

4. Els acords de la Junta de Govern i les resolucions 
del seu president o presidenta posen fi a la via ad-
ministrativa i són susceptibles de recurs davant la 
jurisdicció contenciosa administrativa.
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Article 14. Recursos humans

1. El personal al servei del Memorial Democràtic és 
de caràcter laboral, sens perjudici que els llocs de 
treball que impliquen l’exercici de funcions o po-
testats públiques corresponguin al personal fun-
cionari adscrit al Memorial Democràtic.

2. El Memorial Democràtic ha de seleccionar el per-
sonal propi amb subjecció als principis de publici-
tat, mèrit i capacitat.

Article 15. Recursos econòmics i patrimoni

1. El Memorial Democràtic disposa dels recursos eco-
nòmics següents:

a) Les assignacions pressupostàries establertes en 
el pressupost de la Generalitat.

b) Les contraprestacions establertes en els convenis 
que es formalitzin amb altres institucions públiques 
i privades.

c) Les subvencions, les transferències i altres ingres-
sos de dret públic.

d) Els ajuts, les donacions i altres ingressos de dret 
privat.

e) Els rendiments de les publicacions, dels estudis i 
d’altres actuacions i serveis.

 f) El rendiment dels béns que li siguin adscrits i dels 
que adquireixi.

g) El producte de les operacions de crèdit, amb l’au-
torització prèvia del Departament d’Economia i Fi-
nances.

2. La Junta de Govern ha d’elaborar i aprovar anu-
alment un avantprojecte de pressupost, que s’ha 
d’ajustar, pel que fa a l’elaboració i la tramitació, al 
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que estableix la normativa reguladora de finances 
públiques aplicable als ens públics de la Genera-
litat.

3. El control econòmic i financer del Memorial Demo-
cràtic s’ha d’exercir per mitjà d’una auditoria i de 
conformitat amb la Llei de finances públiques de 
la Generalitat.

4. Constitueixen el patrimoni del Memorial Democrà-
tic, per al compliment de les seves funcions, els 
béns i drets que li siguin adscrits per l’Administració 
de la Generalitat i els que adquireixi per qualsevol 
títol.

Article 16. Informe anual

1. La Junta de Govern ha d’elaborar anualment un 
informe sobre les seves activitats, el qual ha d’in-
cloure les propostes i les observacions que cregui 
convenients.

2. L’informe anual ha d’ésser lliurat al Parlament i al 
Govern, que l’ha de publicar.

Disposició addicional
Els òrgans del Memorial Democràtic, amb l’objectiu 
d’arribar a la paritat de gènere, han d’intentar assolir 
en llur composició una participació del 50% de do-
nes, com a mínim.

Disposicions finals

Primera. Aprovació dels estatuts

En el termini de quatre mesos a comptar de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei, el Govern, per decret i a pro-
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posta del conseller o consellera del departament al 
qual és adscrit el Memorial Democràtic, n’ha d’apro-
var els estatuts.

Segona. Adaptacions pressupostàries

Es faculta el conseller o consellera del Departament 
d’Economia i Finances perquè faci les adaptacions 
pressupostàries necessàries per a dotar el Memorial 
Democràtic dels recursos econòmics que calguin per 
a posar-lo en funcionament.

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.



Índex analític

adaptacions pressupostàries
Vegeu Memorial Democràtic

Consell Assessor
assistència als òrgans de govern i administració 
del Memorial Democràtic 5.3

assistència del director o directora del Memorial 
Democràtic a les seves reunions 11.3

composició 11.2

elecció del president o presidenta 11.4

funcions 11.5

naturalesa 11.1

Consell de Participació
assistència als òrgans de govern i administració 
del Memorial Democràtic 5.3

assistència del director o directora del Memorial 
Democràtic a les seves reunions 12.3

elecció del president o presidenta 12.5

naturalesa 12.1

nombre de membres i funcions 12.4

nomenament dels membres 12.2

Direcció
Vegeu director o directora

director o directora
assistència a les reunions de la Junta de Govern 6.3

assistència a les reunions del Consell Assessor 11.3
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assistència a les reunions del Consell de Participació 12.3

funcions 10.2

nomenament 10.1

estatuts
aprovació DF 1

contingut 8.2; 10.2; 11.5; 12.4

informe anual
elaboració per la Junta de Govern 16.1

lliurament al Parlament i al Govern 16.2

publicació 16.2

Junta de Govern
adopció d’acords 8.3

assistència del director o directora del Memorial 
Democràtic a les seves reunions 6.3

avantprojecte de pressupost 15.2

composició 6.2

estatut dels membres 7

funcions 8.1

informe anual 16

naturalesa 6.1

recursos als seus acords 13.4

règim de funcionament 8.3

règim de les sessions  8.2

Memorial Democràtic
adaptacions pressupostàries DF 2

adscripció 1.2

autonomia orgànica i funcional 5.2

control econòmic i financer 15.3

coordinació amb els altres organismes de la 
Generalitat 1.3

creació i naturalesa jurídica 1.1

facultats 4
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funcions 3

objecte i finalitat 2

òrgans de govern i administració 5.1

paritat de gènere en la composició DA

patrimoni 15.4

recursos econòmics 15.1

recursos humans 14

règim jurídic 5.2; 13.1; 13.2

relació amb el Govern 13.3

subjecció al dret privat 13.2

Vegeu també Consell Assessor; Consell de Participació; 
director o directora; informe anual; Junta de Govern; personal; 
president o presidenta

personal
de caràcter laboral 14.1

funcionari  14.1

selecció del personal propi 14.2

Presidència
Vegeu president o presidenta 

president o presidenta
funcions 9

recursos a les seves resolucions 13.4



Col·lecció  
Textos Legislatius

 1. Llei del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
 2. Llei de pensions periòdiques
 3. Llei de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya
 4. Llei d’ordenació del transport en aigües marítimes i continentals
 5. Llei reguladora de la incineració de residus a Catalunya
 6. Llei de regulació dels drets d’usdefruit, d’ús i d’habitació
 7. Llei d’acolliment familiar per a persones grans
 8. Llei de l’impost sobre grans establiments comercials
 9. Llei d’equipaments comercials
 10. Llei per la qual es regula la publicitat institucional
 11. Llei d’aeroports de Catalunya
 12. Llei sobre els drets d’informació concernent la salut  

i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica
 13. Llei de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
 14. Llei d’acolliment de persones grans
 15. Llei de creació de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
 16. Llei d’urbanisme
 17. Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament  

per a la protecció del medi nocturn
 18. Llei de cooperació al desenvolupament
 19. Llei de meteorologia
 20. Llei d’arxius i documents
 21. Llei de turisme de Catalunya
 22. Llei de protecció contra la contaminació acústica
 23. Llei d’ordenació vitivinícola
 24. Llei de prevenció i assistència en matèria de substàncies  

que poden generar dependència
 25. Llei d’orientació agrària
 26. Llei de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
 27. Llei del transport per cable
 28. Llei de confraries de pescadors
 29. Llei de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,  

reguladora dels residus
 30. Llei de finançament de les infraestructures de tractament  

de residus i del cànon sobre la deposició de residus
 31. Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
 32. Llei de foment de la pau
 33. Llei de la mobilitat
 34. Llei de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació  

de Catalunya i del Consell General de les Cambres



 35. Llei de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats  
i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996

 36. Llei de mesures relatives a la conciliació del treball amb la vida  
familiar del personal de les administracions públiques catalanes  
i de modificació dels articles 96 i 97 del Decret legislatiu 1/1997

 37. Llei de qualitat agroalimentària
 38. Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació  

del Servei d’Ocupació de Catalunya
 39. Llei del taxi
 40. Llei de justícia juvenil
 41. Llei de modificació de la Llei 37/1991, del 30 de desembre, 

sobre mesures de protecció dels menors desemparats 
i de l’adopció,i de regulació de l’atenció especial als 
adolescents amb conductes d’alt risc social

 42. Llei de cooperatives
 43. Llei d’universitats de Catalunya
 44. Llei de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya
 45. Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles 

que requereixen una atenció especial
 46. Llei de contractes d’integració
 47. Llei de modificació de la Llei 9/1998, del Codi de Família, 

de la Llei 10/1998, d’unions estables de parella, i de la Llei 
40/1991, del Codi de Successions per causa de mort en el 
Dret Civil de Catalunya, en matèria d’adopció i tutela

 48. Llei de la Comissió Jurídica Assessora
 49. Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge
 50. Llei del Jurat d’Expropiació de Catalunya
 51. Llei de modificació de la Llei 8/2004, del 23 

de desembre, d’horaris comercials
 52. Llei d’equipaments comercials
 53. Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya
 54. Llei de la iniciativa legislativa popular
 55. Llei ferroviària
 56. Llei de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals
 57. Llei del Consell de Relacions Laborals
 58. Llei del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
 59. Llei de l’obra pública
 60. Llei del Centre d’Estudis d’Opinió
 61. Llei de l’Agència Tributària de Catalunya
 62. Llei de l’Institut Català de la Salut
 63. Llei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència  

112 Catalunya
 64. Llei de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
 65. Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 66. Llei de serveis socials
 67. Llei del Memorial Democràtic
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