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Presentació

Aquest text conté la versió consolidada de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, i és el resultat 
de la integració de la modificació que estableix la 
Llei 4/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 
30/2010.

La Llei 30/2010 és la norma de desenvolupament 
bàsic de l’Estatut que regula la doble naturalesa de la 
vegueria com a divisió territorial en què s’organitzen els 
serveis de la Generalitat i com a àmbit territorial espe-
cífic per a l’exercici del govern intermunicipal de coo-
peració local; estableix el règim jurídic de l’òrgan de 
govern i administració (els consells de vegueria), i re-
gula la transició de les diputacions provincials als nous 
consells de vegueria.

La Llei 4/2011 modifica la disposició transitòria 
primera de la Llei 30/2010 amb l’objectiu d’ajornar 
la constitució de les vegueries mentre no es modifi-
qui el marc normatiu aplicable i, en la seva part final, 
estableix la continuïtat transitòria de les diputacions 
provincials fins que no es constitueixin els consells de 
vegueria i manté la vigència dels preceptes correspo-
nents de la legislació de règim local.

Aquest text consolidat també incorpora a peu de 
pàgina les referències a la doctrina constitucional 
de la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, 



del 28 de juny, concretament dels fonaments jurídics 
40 i 41, sobre la constitucionalitat dels preceptes de 
l’Estatut reguladors de la vegueria (articles 90 i 91) en 
què es fonamenta la Llei 30/2010.

D’altra banda, cal esmentar que, per l’interès que 
tenen des del punt de vista substantiu, s’inclouen el 
preàmbul i les disposicions finals de la Llei 4/2011.

Finalment, convé fer avinent que el text consolidat 
és un text estrictament informatiu, que facilita la lec-
tura de la llei amb les seves modificacions posteriors. 
En cas de dubte en la seva interpretació i a efectes 
legals, l’únic text amb plena validesa jurídica és el de 
la llei publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Anna Casas i Gregorio
Oficina de Qualitat Normativa
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Part expositiva de les lleis que regulen 
les vegueries

Preàmbul de la Llei 30/2010
L’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que l’or-
ganització territorial bàsica del país s’estructura en 
municipis i vegueries. Amb aquesta estructuració, 
i amb una denominació que entronca amb les insti-
tucions històriques de Catalunya, es reprèn la divisió 
política i administrativa que va ésser vigent a Cata-
lunya fins als decrets de Nova Planta, quan, amb 
una àmplia autonomia política, la divisió interior de 
Catalunya s’articulava en vegueries. El Govern de la 
Generalitat va recuperar aquesta organització terri-
torial 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 divisió més 
apta que la comarca per a les necessitats del Go-
vern 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 in-

Llei 30/2010, del 3 d’agost,  
de vegueries
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14 Llei de vegueries

termunicipal de cooperació local, investida de la con-
dició 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 terri-
torial dels serveis 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’ad-
ministració autònoma de la vegueria corresponen al 
consell de vegueria, que constitueix l’expressió insti-
tucional de la nova entitat, i determina que aquests 
consells substitueixen les diputacions provincials. Igual-
ment, estableix que la creació, la modificació i la su-
pressió de vegueries, i també el desplegament de llur 
règim jurídic, han d’ésser regulats per llei del Parlament.

Aquesta llei té per objecte regular la doble naturale-
sa de la vegueria, com a divisió territorial en què s’or-
ganitzen 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 
consell de vegueria, i regular la transició de les di-
putacions provincials als nous consells de vegueria.

De conformitat amb les disposicions estatutàries, 
i sempre 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: circums-
cripció electoral per a les eleccions generals i divisió 
territorial per al compliment de les activitats de l’Estat.
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El títol I, doncs, estableix l’objecte de la Llei i de-
fineix la naturalesa de la vegueria, d’acord amb les 
disposicions 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’orga-
nització veguerial ni poden pertànyer a més d’una 
vegueria, i determina que l’àmbit territorial de les ve-
gueries coincideixi amb les demarcacions veguerials 
que la mateixa llei estableix. Aquest títol també regula 
la legitimació i el procediment per a la creació, modi-
ficació i supressió de vegueries.

El títol III regula les demarcacions veguerials, cor-
responents als àmbits territorials següents: Alt Piri-
neu, Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, 
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Aquestes de-
marcacions veguerials són la divisió territorial en què 
la Generalitat organitza els seus serveis, sens per-
judici de la singularitat 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 composi-
ció i les funcions dels òrgans que els integren. El capí-
tol 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 disposi-
cions 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 diputa-
cions provincials existents als consells de vegueria 



16 Llei de vegueries

que es constitueixin d’acord amb les disposicions 
estatutàries.

Integren la part final de la Llei quatre disposicions 
addicionals, tres disposicions transitòries, una dis-
posició derogatòria i quatre disposicions finals. La 
disposició addicional primera estableix els recursos 
de les vegueries, que són els que estableix el text re-
fós 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 normativa estatal, i estableix que les 
dues iniciatives s’hauran de tramitar conjuntament; la 
disposició addicional tercera regula el sistema d’elec-
ció dels consells de vegueria, i la disposició addicio-
nal quarta determina la situació especial de l’Aran 
respecte a l’organització veguerial.

La disposició transitòria primera té per objecte la 
constitució dels consells de vegueria. El primer apar-
tat regula la constitució dels consells de vegueria cor-
responents a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, 
d’acord amb els vigents límits provincials.

El segon apartat d’aquesta disposició transitòria 
determina un procediment específic per a la consti-
tució del Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre, 
atès que, ja amb anterioritat a l’entrada en vigor de 
l’Estatut d’autonomia del 1979, el Govern de la Gene-
ralitat va instaurar, 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, 
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en tot cas després de les corresponents eleccions 
municipals, moment en què el Consell de Vegueria 
de Tarragona passarà a denominar-se Consell de Ve-
gueria del Camp de Tarragona.

Pel que fa als consells de vegueria de l’Alt Pirineu 
i de la Catalunya Central, es podran constituir des-
prés de l’aprovació de l’alteració dels límits provin-
cials i, si s’escau, d’altres modificacions de la normati-
va estatal, en els termes de la disposició final segona.

La disposició transitòria segona adscriu amb ca-
ràcter provisional l’Aran a la vegueria de l’Alt Pirineu, 
mentre no es produeixi l’aplicació del que determina 
la disposició addicional quarta.

La disposició transitòria tercera regula la transfe-
rència entre consells de vegueria de serveis, recursos 
humans, mitjans econòmics i béns derivada de l’apli-
cació de la Llei o de la creació de noves vegueries.

Finalment, la llei inclou una disposició derogatò-
ria i quatre disposicions finals, que tenen per objec-
te adequar la normativa vigent a les determinacions 
d’aquesta llei.

Preàmbul de la Llei 4/2011
L’article 83 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya dis-
posa que Catalunya estructura la seva organització ter-
ritorial bàsica en municipis i vegueries i l’article 90 de la 
norma esmentada defineix la vegueria com l’àmbit terri-
torial específic per a l’exercici del govern intermunicipal 
de cooperació local i com la divisió territorial adoptada 
per la Generalitat per a l’organització dels seus serveis.

L’article 91 de l’Estatut disposa que el govern i 
l’administració autònoma de la vegueria corresponen 
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al consell de vegueria, determina que els consells de 
vegueria substitueixen les diputacions provincials i 
estableix que la creació, la modificació i la supressió 
de les vegueries, i també el desplegament de llur rè-
gim jurídic, han d’ésser regulats per llei del Parlament.

La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, regula 
la doble naturalesa de la vegueria, com a divisió ter-
ritorial en què s’organitzen els serveis de la Genera-
litat, divisió que rep el nom de demarcació veguerial, 
i com a àmbit territorial específic per a l’exercici del 
govern intermunicipal de cooperació local; estableix 
el règim jurídic de l’òrgan de govern i d’administració 
de la vegueria, denominat consell de vegueria, i re gula 
la transició de les diputacions provincials als nous 
consells de vegueria, si bé condicionada a la modifi-
cació de la normativa estatal corresponent.

La disposició transitòria primera de la Llei 30/2010 
té per objecte la constitució 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, 
després de la celebració de les elec cions municipals 
posteriors a l’entrada en vigor de la dita llei.

La disposició final segona indica que el Govern ha 
de presentar al Parlament, amb vista a la proposta 
a les Corts Generals, les iniciatives legislatives que 
puguin ésser necessàries, incloses les relatives a l’es-
tabliment del règim electoral de la vegueria, per tal 
d’adequar-lo a l’àmbit territorial que determina aques-
ta llei i, així, completar el desplegament de l’organit-
zació territorial que estableix la disposició transitòria 
primera.
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El moment de crisi econòmica que pateix Cata-
lunya, i la necessitat de donar compliment a l’ade-
quació de la normativa electoral a què fa referència 
la disposició addicional tercera de la Llei 30/2010, 
als efectes de garantir l’efectiva i íntegra constitució 
dels consells de vegueria com a organització terri-
torial bàsica de Catalunya, fan que sigui aconse-
llable ajornar aquesta constitució mentre no s’hagi 
produït la necessària modificació del marc normatiu 
aplicable.

Aquest període de transició ha de servir també per 
a integrar les vegueries en una regulació global dels 
governs locals i de l’organització territorial de Cata-
lunya que permeti garantir-ne la viabilitat econòmica 
i funcional, des del punt de vista de les competències 
que han d’assumir i de llur encaix amb les altres en-
titats supramunicipals. Al mateix temps, cal impulsar 
les altres iniciatives legislatives estatals necessàries 
per a garantir l’autonomia local i la suficiència finan-
cera dels governs locals de Catalunya.

La llei present, doncs, modifica la disposició tran-
sitòria primera de la Llei 30/2010 per tal d’establir que 
la constitució dels consells de vegueria es produeixi 
un cop hagin estat aprovades les modificacions de la 
legislació estatal que permetin configurar l’organitza-
ció veguerial en els termes que estableix la mateixa 
llei. Tanmateix, la llei manté, de la redacció originària 
de la disposició transitòria objecte de modificació, el 
que disposa amb relació a la seu institucional dels 
futurs consells de vegueria.

D’altra banda, la continuïtat transitòria de les dipu-
tacions provincials, fins que no es produeixi la cons-
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titució dels consells de vegueria, fa necessari que 
recuperin la vigència els preceptes de la legislació de 
règim local que havien estat derogats per l’apartat 1 
de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2010.

Finalment, la disposició final segona estableix que 
la constitució dels primers consells de vegueria, una 
vegada s’hagin produït les modificacions neces-
sàries, es faci partint dels resultats de les darreres 
eleccions municipals celebrades. Consegüentment, 
el procés electoral aplicable a partir del resultat de 
les eleccions municipals celebrades el 22 de maig 
de 2011 comportarà la designació dels diputats pro-
vincials corresponents.

Part dispositiva consolidada

Títol I. Disposicions generals1

Article 1. Objecte 

L’objecte d’aquesta llei és regular la doble naturalesa 
de la vegueria, determinar la divisió territorial de Cata-
lunya en vegueries i establir el règim jurídic dels con-
sells de vegueria i la transició de les diputacions pro-
vincials als nous consells de vegueria.

Article 2. Naturalesa de la vegueria 

 1. La vegueria és un ens local amb personalitat jurídi-
ca pròpia, determinat per l’agrupació de municipis, 

1. Cal tenir en compte el que estableix la STC 31/2010, del 28 de juny, sobre la 
constitucionalitat dels articles 90 i 91.3 de l’Estatut amb relació a la naturalesa ju-
rídica de la vegueria, interpretats en els termes establerts pel FJ 40 i 41 de la dita 
sentència.



Llei de vegueries 21

i constitueix l’àmbit territorial específic per a l’exer-
cici 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 interessos. El govern i l’administració autò-
noma de la vegueria corresponen al consell de ve-
gueria.

 3. La Generalitat adopta la divisió en vegueries per a 
l’organització territorial dels seus serveis. Les de-
marcacions veguerials determinen l’àmbit de divi-
sió territorial.

Títol II. La divisió veguerial2

Article 3. Organització veguerial 

 1. L’organització veguerial s’estén a tot el territori de Ca-
talunya. Cap municipi ni cap comarca no en poden 
quedar exclosos ni poden pertànyer a més d’una 
 vegueria. Cada municipi i cada comarca han de for-
mar part íntegrament d’una vegueria.

 2. L’àmbit territorial de les vegueries coincideix amb l’àm-
bit territorial de les demarcacions veguerials que es-
tableix aquesta llei.

Article 4. Creació, modificació i supressió 
de vegueries 

 1. La creació, la modificació i la supressió de vegue-
ries han d’ésser aprovades per llei del Parlament.

2. Cal tenir en compte el que estableix la STC 31/2010, del 28 de juny, sobre la 
constitucionalitat de l’article 91.4 de l’Estatut amb relació a la creació, modifica-
ció i supressió de les vegueries, interpretat en els termes establerts pel FJ 41 de 
la dita sentència.
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 2. Estan legitimats per a proposar la creació, la mo-
dificació 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 vegueries a proposta del Govern o del 
Parlament 

 1. La proposta de creació, modificació o supressió 
de vegueries presentada pel Govern ha d’anar 
acompanyada amb una memòria que en justifiqui 
els motius i l’oportunitat i amb un estudi de la via-
bilitat econòmica i de l’impacte geogràfic, demo-
gràfic, 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 
vegueries a proposta de municipis i vegueries 

 1. La proposta de creació o supressió de vegueri-
es 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 supres-
sió, que en ambdós casos han de representar dues 
terceres parts, com a mínim, de la població de la 
vegueria.
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 2. La proposta de modificació d’àmbits territorials 
veguerials a iniciativa de les vegueries correspon 
a les vegueries interessades. L’òrgan plenari dels 
consells de vegueria respectius ha d’aprovar la pro-
posta de modificació per una majoria dues terce-
res parts del nombre legal de llurs membres.

 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’Administració local, amb una memòria que en 
justifiqui els motius i l’oportunitat i amb un estudi 
de la viabilitat econòmica i de l’impacte geogràfic, 
demogràfic, econòmic i social de la proposta. La 
proposta pot ésser presentada per tots els ens lo-
cals 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’Adminis-
tració local ha de sotmetre la proposta de creació, 
modificació o supressió de vegueries a informació 
pública per un termini mínim de dos mesos mitjan-
çant un anunci en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, i ha de sol·licitar un informe als ajun-
taments 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 
termini de tres mesos un informe sobre el contingut 
de la documentació presentada amb la proposta, 
que avaluï també l’impacte de la proposta amb re-
lació a les demarcacions veguerials. Per a l’elabo-
ració d’aquest informe, el departament esmentat 
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ha de sol·licitar la informació i la valoració perti-
nents 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, poste-
riorment, a dictamen de la Comissió Jurídica As-
sessora. Si la Comissió Jurídica Assessora no hi 
formula objeccions, el departament esmentat ha 
de sotmetre la proposta a la consideració del Go-
vern, com a avantprojecte de llei, juntament amb 
l’expedient complet.

Títol III. Les demarcacions veguerials

Article 7. Organització territorial de la Generalitat 

La Generalitat organitza territorialment la seva es-
tructura i els seus serveis i exerceix territorialment les 
seves funcions d’acord amb la divisió territorial en ve-
gueries. En conseqüència, la demarcació veguerial:
 a) És la demarcació única en què s’organitzen terri-

torialment tots els serveis del Govern i de l’Admi-
nistració de la Generalitat.

 b) És l’àmbit territorial sobre la base del qual el Go-
vern i l’Administració de la Generalitat exerceixen 
llurs funcions de planificació, programació i coor-
dinació territorials.

 c) És la demarcació en què s’organitzen territorial-
ment les autoritats i els serveis que depenen del 
Parlament.



Llei de vegueries 25

Article 8. Organització dels serveis 
de la Generalitat en la vegueria 

 1. La delegació territorial del Govern en cada vegue-
ria és l’òrgan que hi representa el Govern i l’Admi-
nistració 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 diri-
gits en l’àmbit de cada vegueria per l’òrgan que 
determina la normativa respectiva d’organització 
interna, el qual exerceix també funcions de repre-
sentació del departament, l’organisme o l’entitat 
corresponent en la demarcació 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 
funcions de què es tracti, es poden reconèixer àre-
es amb funcionalitat pròpia com a àmbits d’ac-
tuació específica a l’interior d’una determinada ve-
gueria.

 4. La comissió territorial del Govern és l’òrgan que 
assisteix en cada vegueria la delegació territorial 
del Govern en l’exercici de les seves funcions de 
coordinació i d’impuls dels serveis de la Genera-
litat en la demarcació veguerial. Presideix la co-
missió 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 demar-
cació.
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Article 9. Demarcacions veguerials 

L’àmbit territorial de cadascuna de les demarcacions 
veguerials en què la Generalitat organitza els seus 
serveis és el següent:
 a) La demarcació veguerial de l’Alt Pirineu comprèn 

els municipis integrats en les comarques de l’Alta 
Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jus-
sà 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 Gar-
raf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Ori-
ental.

 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 Sol-
sonès.

 d) La demarcació veguerial de Girona comprèn els 
municipis integrats en les comarques de l’Alt Em-
pordà, 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 
municipis integrats en les comarques de les Gar-
rigues, 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 comar-
ques de l’A lt Camp, el Baix Camp, el Baix Pe-
nedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarra-
gonès.

 g) La demarcació veguerial de les Terres de l’Ebre 
comprèn els municipis integrats en les comarques 
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del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra 
Alta.

Article 10. Règim especial de l’Aran 

En virtut del règim jurídic especial garantit per l’arti-
cle 94 de l’Estatut, el Conselh Generau d’Aran és la 
institució de govern de l’Aran, que constitueix una en-
titat territorial 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 regu-
ladora d’aquest règim jurídic especial, i l’organització 
que estableix aquest títol no li és aplicable.

Títol IV. Els consells de vegueria3

Capítol I. Òrgans del consell de vegueria

Article 11. Consell de vegueria 

 1. El consell de vegueria és format pel president o 
presidenta, que pot adoptar la denominació de 
veguer en cap o veguera en cap, i pels consellers 
de vegueria, que poden adoptar la denomina-
ció de veguer o veguera.

 2. El president o presidenta del consell de vegue-
ria és escollit pels consellers de vegueria d’entre 
ells.

3. Cal tenir en compte el que estableix la STC 31/2010, del 28 de juny, sobre 
la constitucionalitat de l’article 91.4 de l’Estatut amb relació al desplegament del 
règim jurídic de les vegueries, interpretat en els termes establerts pel FJ 41 de la 
dita sentència.
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Article 12. Carta veguerial 

La carta veguerial és la norma bàsica en matèria 
d’autoorganització 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 constitu-

ció i el mandat dels òrgans del consell de ve-
gueria.

 c) L’estatut dels consellers de vegueria.
 d) El règim jurídic i de funcionament dels grups polí-

tics 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 

ciutadana en el consell de vegueria.
 g) La capacitat de descentralització orgànica i funcio-

nal del consell de vegueria.
 h) Les formes d’exercici de les competències del con-

sell 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.
 2. El règim de funcionament dels òrgans a què es re-

fereix l’apartat 1 es regeix pel que estableix aques-
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ta llei i per la carta veguerial, d’acord amb la legis-
lació de règim local.

Article 14. Organització complementària 

 1. El consell de vegueria, en exercici de la seva ca-
pacitat d’autoorganització, pot crear els òrgans 
complementaris que consideri convenients per a 
poder exercir correctament les seves competèn-
cies i funcions.

 2. En cas que es creïn comissions delegades del ple 
del consell de vegueria, se n’ha de garantir la pro-
porcionalitat 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 ordenan-
ces, 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 periòdi-
ques dels funcionaris i del personal laboral propi i 
la determinació del nombre i el règim del personal 
eventual i directiu.
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 f) L’alteració de la qualificació jurídica de béns de 
domini 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 

consell de vegueria que siguin anul·lables i la revisió 
d’ofici dels actes nuls.

 j) Les que li corresponguin perquè l’aprovació exi-
geix 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 so-
bre les qüestions de confiança. En aquests casos, 
les votacions són públiques i mitjançant crida no-
minal.

 4. El ple del consell de vegueria pot delegar l’exercici 
de les seves atribucions, llevat de les que especi-
fiquen les lletres a, b, c, e, f, g, i i j de l’apartat 2 i les 
que especifica l’apartat 3, en el president o presi-
denta o en el govern, i també en una o en diverses 
comissions, que en tot cas han de complir el requi-
sit de proporcionalitat que estableix l’article 14.2.

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 
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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 cor-
respongui 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 
vegueria, d’acord amb el pressupost aprovat, i 
de la disposició 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 pro-
visió de llocs de treball, i distribuir les retribucions 
complementàries 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 san-
cions pertinents, llevat de la separació del servei 
de funcionaris amb habilitació estatal, que es re-
geix 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 
refereix l’article 15.2.i en matèries que siguin de la 
seva competència.
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 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 vegue-

ria 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 personal, 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 nom-
bre de consellers no superior a una tercera part 
del nombre legal de membres del consell. El pre-
sident o presidenta nomena i separa lliurement els 
membres del govern, i dóna compte al ple dels 
acords corresponents.

 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 contrac-
tació.

 c) L’aprovació dels instruments o programes de coo-
peració 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.
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Article 18. Vicepresidents 

Els vicepresidents del consell de vegueria són  designats 
lliurement pel president o presidenta d’entre els mem-
bres del govern, i el substitueixen, per ordre de nome-
nament, 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 consul-
ta són integrades pels consellers designats pels 
grups polítics que formen part del consell de ve-
gueria. La composició d’aquestes comissions ha 
de complir el requisit de proporcionalitat que es-
tableix l’article 14.2.

 3. La carta veguerial estableix el nombre, la denomi-
nació i el règim de funcionament de les comissions 
d’estudi, 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 po-
lítics 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 
examinar i estudiar els comptes anuals de l’ens i 
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emetre l’informe corresponent. Els comptes anuals 
són integrats 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 funciona-
ment de la comissió especial de comptes, d’acord 
amb la legislació 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 
públiques entre els ens locals i els serveis territo-
rials de la Generalitat en la demarcació veguerial.

 2. La composició de la comissió de coordinació ter-
ritorial és paritària. La presidència de la comissió 
correspon al president o presidenta del consell de 
vegueria i la vicepresidència correspon al delegat 
territorial o delegada territorial del Govern en la de-
marcació veguerial. També formen part de la comis-
sió 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:



Llei de vegueries 35

 a) Coordinar els serveis municipals entre ells per ga-
rantir la prestació integral i adequada dels serveis 
en tota la demarcació veguerial.

 b) Prestar assistència i cooperació jurídica, econò-
mica i tècnica als municipis, especialment als que 
tenen menys capacitat econòmica i de gestió, se-
guint criteris d’equilibri territorial.

 c) Prestar serveis públics de caràcter supracomarcal.
 d) Prestar serveis per encàrrec de gestió o per dele-

gació 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’exerceixen d’acord amb el que estableix la nor-
mativa de règim local.

 3. Els consells de vegueria poden assumir compe-
tències diferenciades en atenció a les especifici-
tats 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, econò-
mic i tècnic als ens locals.

 b) Coordinar els serveis municipals per garantir-ne la 
prestació integral i adequada en tota la demarcació 
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veguerial, 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 par-
ticipació 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 tèc-
nics i l’elaboració de plecs generals tipus de clàusules.

 e) Exercir les funcions públiques necessàries de se-
cretaria, d’intervenció i de tresoreria reservades a 
funcionaris amb habilitació estatal.

 f) Exercir la defensa jurídica dels ens locals i pres-
tar-los assistència judicial.

 g) Fer el seguiment de l’execució d’obres i de serveis 
com la cartografia, el padró d’habitants i la conser-
vació de carreteres.

 h) Tramitar i dur la gestió electrònica de procediments 
administratius i prestar suport tècnic per a la crea-
ció 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 determi-
nants per a la seguretat.

 k) Exercir les funcions de policia administrativa en 
matèria 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 
coordinació amb l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya.
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  Aprovar els plans de cooperació veguerials i altres 
instruments de desenvolupament territorial local.

 n) Exercir les altres competències de cooperació lo-
cal que li atribueixi la legislació vigent.

 2. El consell de vegueria exerceix les atribucions i 
competències a què es refereix l’apartat 1 mitjan-
çant les fórmules de cooperació i col·laboració es-
tablertes 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’Adminis-
tració 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 vegue-
rial i de les ordenances.

 2. En situacions d’emergència, el president o presi-
denta del consell de vegueria pot aprovar ordenan-
ces d’emergència, que ha de sotmetre a la ratifica-
ció del ple en la sessió immediatament posterior a 
l’adopció de l’ordenança.

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:

 m)
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 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 mit-

jà de les entitats o associacions veïnals legalment 
constituïdes.

 2. El procediment d’aprovació de les normes vegue-
rials 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 presen-
tació 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 ve-
guerials es publiquen íntegrament en el butlletí ofi-
cial corresponent 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 Ge-
neralitat de Catalunya la referència del butlletí en 
què s’hagin publicat, a excepció de la carta vegue-
rial, que s’ha de publicar també íntegrament 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 
veguerials, subjectant-se en tot cas al que esta-
bleix l’apartat 2.
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Capítol IV. Constitució del consell 
de vegueria

Article 26. Constitució 

 1. El consell de vegueria es reuneix en sessió consti-
tutiva el trentè dia següent al de la constitució dels 
ajuntaments, amb la finalitat d’elegir el president o 
presidenta del consell. La sessió és presidida per 
una mesa d’edat integrada pel conseller o conse-
llera de més edat i pel conseller o consellera més 
jove d’entre els presents. La presidència de la me-
sa 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 vo-
tació, 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 conse-
llers. Si les llistes tenen el mateix nombre de con-
sellers, 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 censu-
ra, que es regeix per la legislació electoral vigent. 
Pot ésser candidat o candidata a president o pre-
sidenta qualsevol dels consellers de vegueria.

 4. El president o presidenta del consell de vegueria 
cessa en el càrrec si perd una qüestió de confiança 
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plantejada davant el consell i vinculada a l’aprovació 
o la modificació del pressupost anual, de la carta 
veguerial o del pla veguerial de cooperació d’obres 
i serveis de competència 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 
polítics, integrats per consellers que hagin concor-
regut a les eleccions en una mateixa llista electo-
ral. 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 integren el grup polític respectiu.

 3. Els consellers que no quedin integrats en cap dels 
grups polítics constituïts tenen la consideració de 
consellers 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 econòmic, que deriven de l’estatut dels consellers 
de vegueria, i participen en les activitats pròpies 
del consell de manera anàloga a la de la resta de 
consellers.
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 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 corporacions 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, per-
sonal 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 econò-
mica, financera i pressupostària i de comptabilitat, 
tresoreria i recaptació són exercides per funciona-
ris amb habilitació de caràcter estatal.

 3. El personal funcionari i el personal eventual es re-
geixen per la legislació de funció pública de la Ge-
neralitat i per la normativa de règim local en tot el 
que els sigui aplicable.

 4. El personal laboral es regeix per la legislació en 
matèria de funció pública, en els aspectes que li 
siguin expressament aplicables, per l’Estatut dels 
treballadors i pels convenis col·lectius aplicables.

Article 29. Personal directiu 

 1. El ple del consell de vegueria, a proposta del pre-
sident o presidenta, pot nomenar personal direc-
tiu, si la complexitat i l’especialització dels serveis 
ho requereix. El personal directiu es regeix per la 



42 Llei de vegueries

legislació de funció pública de la Generalitat i per 
la normativa de règim local en tot el que corres-
pongui.

 2. Els llocs de treball del consell de vegueria reser-
vats 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 qualse-
vol cas, la designació ha de garantir 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 nome-
nats personal directiu del consell.

 4. El personal directiu del consell de vegueria, a pe-
tició de la majoria dels consellers o a requeriment 
del president o presidenta, pot assistir a les sessi-
ons 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 exer-
ceix funcions de confiança o d’assessorament es-
pecial.

 2. El nombre i les característiques de les places reser-
vades a personal eventual i la retribució assigna-
da 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.



Llei de vegueries 43

 3. Correspon al president o presidenta del consell 
de vegueria d’acordar lliurement el nomenament 
i el cessament del personal eventual, que en tot 
cas cessa automàticament 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 per-
sonal eventual, d’assignació de funcions i de fixació 
del règim de retribucions i de dedicació es publi-
quen en el butlletí oficial corresponent.

 5. La prestació de serveis en qualitat de personal 
eventual 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 vegueria4

Article 31. Subrogació 

 1. Els consells de vegueria se subroguen en la re-
presentació que les diputacions respectives tenen 
en institucions, consorcis, fundacions, societats i 
altres entitats o ens públics o privats.

 2. Els ens a què es refereix l’apartat 1 dels quals si-
guin titulars les diputacions o que hi estiguin vin-
culats o en depenguin passen a tenir la mateixa 
relació amb els consells de vegueria respectius.

4. Cal tenir en compte el que estableix la STC 31/2010, del 28 de juny, sobre la 
constitucionalitat de l’article 91.3 de l’Estatut interpretat en els termes establerts 
pel FJ 41 de la dita sentència.
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 3. Els consells de vegueria assumeixen, en consti-
tuir-se, la titularitat dels béns i drets de les diputa-
cions respectives.

 4. Els òrgans dels consells de vegueria subroguen els 
òrgans corresponents de les diputacions respec-
tives 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 diputa-
cions 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 funci-
onal, en els òrgans dels consells de vegueria que les 
subroguen, en les mateixes condicions i situacions i 
amb els mateixos drets i deures de què gaudeixi en 
el moment de la transferència. En qualsevol cas, el 
personal qualificat com a directiu i el personal even-
tual 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 re-
lació 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 per-
sonal que presta serveis en les entitats de dret 
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públic que passen a dependre dels consells de 
vegueria, que manté la seva situació i condició res-
pecte 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 
modificació 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 ma-
teixos recursos que reconeix a les províncies el Re-
ial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. L’import d’aquests recursos es dis-
tribueix entre les vegueries d’acord amb el que si-
gui establert per la legislació corresponent. 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’equi-
libri territorial.

Segona. Iniciativa legislativa del Parlament 
davant les Corts Generals 

En cas que les propostes de creació, modificació o 
supressió de vegueries a què es refereixen els arti-
cles 4, 5 i 6 ho requereixin, la tramitació del projecte 
o la proposició de llei de creació, modificació o su-
pressió de vegueries s’ha de fer conjuntament amb 
la tramitació de la iniciativa legislativa del Parlament 
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davant les Corts Generals per a la modificació de la 
normativa estatal que calgui modificar.

Tercera. Sistema d’elecció dels consells 
de vegueria 

L’elecció dels consells de vegueria es fa en els ter-
mes que siguin establerts per la legislació electoral 
vigent, un cop efectuada, si escau, la corresponent 
modificació de la legislació en matèria de règim elec-
toral general.

Quarta. Situació de l’Aran respecte 
a l’organització veguerial 

Quan l’ordenament jurídic estatal permeti a l’Aran 
quedar al marge de la institució provincial de govern 
i administració local, el Conselh Generau d’Aran hi 
exercirà les funcions que aquesta llei atribueix als 
consells de vegueria i l’Aran quedarà fora de l’orga-
nització veguerial.

Disposicions transitòries

Primera. Constitució dels consells 
de vegueria5 

 1. La constitució dels consells de vegueria, d’acord 
amb les demarcacions veguerials que defineix l’ar-
ticle 9, es produirà un cop hagin estat aprovades 
les modificacions de la normativa estatal a què 

5. El text d’aquesta disposició correspon a la modificació que en va fer l’article únic 
de la Llei 4/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de 
vegueries.
Cal tenir present en aquest punt la disposició final segona de la Llei 4/2011 (ve-
geu l’apartat «Part final de la Llei 4/2011»).



Llei de vegueries 47

es refereix la disposició final segona, incloses les 
relatives a l’establiment del règim electoral de la 
vegueria. En aquell moment, els consells de vegue-
ria substituiran les diputacions provincials, d’acord 
amb el que determina l’article 91.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.

 2. Els consells de vegueria de Barcelona, de Girona, 
de Lleida i del Camp de Tarragona tindran la seu 
institu cional respectiva a les ciutats de Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona. El Consell de Vegueria 
de les Terres de l’Ebre tindrà la seu institucional a 
la ciutat de Tortosa. Els consells de vegueria de 
l’Alt Pirineu i de la Catalunya Central tindran la seu 
institucional a la ciutat que determini una llei del 
Parlament.

Segona. Règim transitori per a l’Aran 

L’Aran, mentre estigui integrat per l’ordenament ju-
rídic de l’Estat en la institució provincial de govern i 
administració local, forma part de la vegueria de l’Alt 
Pirineu. El Consell de Vegueria de l’Alt Pirineu pot de-
legar 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 
humans, mitjans econòmics i béns d’un consell de 
vegueria ja constituït a un consell de nova consti-
tució dels que preveu aquesta llei, el Govern ha de 
crear per reglament una comissió mixta de tras-
pàs, de caràcter paritari, integrada per represen-
tants del consell de vegueria existent i del nou con-
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sell de vegueria i presidida per un representant o 
una representant del departament competent en 
matèria d’Administració local.

 2. El que estableix l’apartat 1 s’aplica també en el 
supòsit de creació de noves vegueries. En aquest 
cas, la comissió mixta de traspàs ha d’ésser for-
mada per representants del nou consell de vegue-
ria 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.6

 2. Es deroga l’article 7 del text refós de la Llei de 
l’organització 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.

6. La disposició final primera de la Llei 4/2011, del 8 de juny, de modificació de la 
Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, recupera la vigència d’aquests articles 
de manera transitòria i en deixa sense efecte la derogació fins que no es cons-
titueixin els consells de vegueries en els termes i les condicions que estableix 
la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010 en la redacció donada per la 
Llei 4/2011 (vegeu l’apartat «Part final de la Llei 4/2011»).
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Disposicions finals

Primera. Actualització de les referències 
a les diputacions provincials 

Totes les referències que la normativa vigent aplica-
ble a Catalunya fa a les diputacions provincials s’en-
tén que són fetes als consells de vegueria.

Segona. Iniciativa per a la modificació 
de normativa estatal 

El Govern de la Generalitat ha de presentar al Par-
lament de Catalunya, amb vista a la proposta a les 
Corts Generals, les iniciatives legislatives que puguin 
ésser necessàries, incloses les relatives a l’establi-
ment del règim electoral de la vegueria, per tal d’ade-
quar-lo a l’àmbit territorial que determina aquesta llei 
i, així, completar el desplegament de l’organització 
territorial que estableix la disposició transitòria pri-
mera.

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 ter-
ritorials de la Generalitat i l’exercici de les funcions 
dels departaments de l’Administració de la Gene-
ralitat s’han d’adequar 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 coo-
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peració i coordinació que fins a aquell moment es 
puguin establir entre l’Administració de la Generali-
tat, 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 De-
cret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, que resta 
redactat de la manera següent:

«Qualsevol modificació de les demarcacions co-
marcals s’ha de fer per llei, excepte quan es tracti 
de modificacions que afectin parts de termes mu-
nicipals i siguin conseqüència de la modificació 
dels límits dels corresponents termes municipals.»

Part final de la Llei 4/2011
[vigent des del 16 de juny de 2011]

Disposicions finals

Primera. Efectivitat de la disposició 
derogatòria de la Llei 30/2010 

Recuperen la vigència els articles esmentats en 
l’apartat 1 de la disposició derogatòria única de la 
Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries. Aquests ar-
ticles quedaran derogats en el moment que es cons-
titueixin els consells de vegueria, d’acord amb el que 
estableix la disposició transitòria primera de la Llei 
30/2010, en la redacció que li dóna l’article únic de 
la llei present.
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Segona. Constitució dels primers consells 
de vegueria 

Una vegada s’hagin aprovat les modificacions nor-
matives a què fa referència la disposició transitòria 
primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dó-
na l’article únic de la llei present, la constitució dels 
consells de vegueria es farà d’acord amb els resul-
tats de les darreres eleccions municipals que s’ha-
gin celebrat.

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.



Afectacions

Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya

derogació dels articles 87, 88, 89, 90, 91, 92 i 93 DD.1 
(vegeu DF1 Llei 4/2011)

Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya

derogació de l’article 7 DD.2

modificació de l’article 5 DF 4

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

derogació de l’apartat 4 de l’article 25 DD.3

Disposicions citades

Catalunya

Estatut d’autonomia de Catalunya
art. 90 i 91 EAC: preàmbul Llei 30/2010; art. 83, 90 i 91 EAC: 
preàmbul Llei 4/2011 
art. 94 EAC: art. 10; art. 91.3 EAC: DT1.1

Decret del 27 d’agost de 1936, de divisió de Catalunya  
en regions

preàmbul Llei 30/2010
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Decret del 4 de desembre de 1978, pel qual s’instaura el 
Consell Intercomarcal de les Terres de l’Ebre

preàmbul Llei 30/2010

Reglament del Parlament del Catalunya
articles 117 i 118, i concordants RPC: art. 4.2

Estat

Constitució espanyola
article 141.2 CE: preàmbul Llei 30/2010

Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals

DA 1



Índex analític

ajuntaments

informe sobre la proposta de creació, modificació  
o supressió de vegueries 6.4

Administració de la Generalitat
Vegeu departaments de l’Administració de la Generalitat

Administració de l’Estat

creació, modificació i supressió de vegueries DA 4; DT 1.2; 
DT 1.3; DT 2; DF 2

delegació de competències 23.4

Aran

exclusió de l’organització veguerial DA 4

integració en la vegueria de l’Alt Pirineu DT 2

règim especial 10

associacions veïnals
Vegeu veïns

carta veguerial

aprovació 15.2.b; 24.1

contingut 12; 13.2; 19.3; 20.3; 25.4

publicació 25.3

rebuig 26.4

comarques 

integració en l’organització veguerial 3.1
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Comissió de Delimitació Territorial

informe sobre la proposta de creació, modificació  
o supressió de vegueries 6.6

Comissió Jurídica Assessora

dictamen sobre la proposta de creació, modificació  
o supressió de vegueries 6.6

comissions

 — d’estudi, d’informe i de consulta

regulació 13.1.e; 13.2; 19

 — de coordinació territorial

regulació 13.1.g; 13.2; 21; DF 3.2

 — delegades del ple del consell de vegueria

regulació 14.2; 15.4

 — especials de comptes

regulació 13.1.f; 13.2; 20

 — mixtes de traspàs

regulació DT 3

 — territorials del Govern

regulació 8.4

comptes anuals 

contingut 20.2

Conselh Generau d’Aran

funcions DA 4; DT 2

règim jurídic 10

consells de vegueria 

competències 2.2; 22; 23; 32.2

consorcis i altres fórmules de coordinació 22.4

descentralització de funcions de cooperació i assistència 
locals 23.3



56 Llei de vegueries

informe sobre la proposta de creació, modificació  
o supressió de vegueries 6.4

integració de personal de les diputacions i d’altres ens 32

integració transitòria d’Aran en el Consell de Vegueria  
de l’Alt Pirineu DT 2

organització i règim jurídic 11; 12; 13; 14

personal 28; 29; 30; 32

seu institucional DT 1.1; DT 1.2

sistema d’elecció DA 3

subrogació de les diputacions 31; DT 1.1; DF Llei 4/2011

transferència de recursos a nous consells  
de vegueria DT 3; DF Llei 4/2011

Vegeu també govern dels consells de vegueria; demarcacions 
veguerials; constitució dels consells de vegueria; vegueries

consellers de vegueria

atribucions 11; 15.1; 16.2; 17.1; 19.2; 27.1; 29.4

denominació 11.1

elegibilitat 26.3

estatut 12.c

incompatibilitat 29.3

 — no adscrits

regulació 27.3; 27.4

Consell Tècnic del Govern

informe sobre la proposta de creació, modificació  
o supressió de vegueries 6.6

constitució dels consells de vegueria

regulació 26.1; 26.2; DT 1; DF 2

cooperació local

atribució de competències 2.1; 17.2.c; 22; 23; DF 3.2
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creació, modificació o supressió de vegueries

aprovació 4; DA 2

iniciativa de les vegueries 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6

iniciativa del Govern 5.1

iniciativa del Parlament 5.2

iniciativa dels municipis 6.1; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6

delegacions territorials del Govern

funcions 8.1

delegats territorials del Govern

funcions 8.4; 21.2

demarcacions veguerials

Alt Pirineu 9.a; DT 1.3; DT 2

Barcelona 9.b; DT 1.1

Camp de Tarragona 9.f; DT 1.2

Catalunya Central 9.c; DT 1.3

Girona 9.d; DT 1.1

Lleida 9.e; DT 1.1

regulació 2.3; 3.2; 7; 9

Tarragona DT 1.1; DT 1.2

Terres de l’Ebre 9.g; DT 1.2

Vegeu també consells de vegueria; vegueries

departaments de l’Administració de la Generalitat

creació, modificació o supressió de vegueries 6.3; 6.4; 6.5; 6.6

organització territorial 7.a; 8; DF 3

presidència de les comissions mixtes de traspàs  DT 3.1

Vegeu també Govern

diputacions provincials

actualització de la normativa que hi fa referència DF 1

alteració dels límits provincials DT 1.3



58 Llei de vegueries

règim especial d’Aran DA 4; DT 2

transició als consells de vegueria 1; 31; 32; DT 1.1; DF Llei 4/2011

diputats del Parlament

legitimació per a proposar la creació, la modificació  
o la supressió de vegueries 4.2; 5.2

Escola d’Administració Pública de Catalunya

formació de personal 23.1.l

Estat
Vegeu Administració de l’Estat

formació contínua

personal dels ens locals i càrrecs electes 23.1.l

Generalitat

delegació de competències 23.4

organització territorial 2.3; 7; 8; 21.1; DF 3

relació bilateral amb el Conselh Generau d’Aran 10

Govern

àmbit territorial de planificació 7.b

creació de comissions mixtes de traspàs DT 3

iniciativa legislativa per a la modificació de normativa 
estatal DF 2

legitimació per a proposar la creació, la modificació  
o la supressió de vegueries 4.2

relació bilateral amb el Conselh Generau d’Aran 10

tramitació de les propostes de creació, modificació  
o supressió de vegueries 6.3; 6.4; 6.5; 6.6

Vegeu també delegacions territorials del Govern; delegats 
territorials del Govern; departaments de l’Administració  
de la Generalitat

govern dels consells de vegueria

atribucions 13.1.d; 15.4; 16.2; 17.2; 19.1
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composició 17.1

règim de funcionament 13.2; 16.1.c

grups 

 — parlamentaris

legitimació per a proposar la creació, la modificació  
o la supressió de vegueries 4.2; 5.2

 — polítics dels consells de vegueria

atribucions 19.2; 20.1; 25.1.b

règim de funcionament 12.d; 27

mesa d’edat
Vegeu constitució dels consells de vegueria

moció de censura a un president o presidenta  
de consell de vegueria

regulació 15.3; 26.3

modificació de vegueries
Vegeu creació, modificació o supressió de vegueries

municipis 

cooperació 17.2.c; 22.1.a; 22.1.b; 23.1.a; 23.1.b; 26.4

integració en l’organització veguerial 2.1; 3.1; 9

legitimació per a proposar la creació, la modificació  
o la supressió de vegueries 4.2; 6.1; 6.3; 6.4

normes veguerials

procediment d’elaboració, aprovació i modificació 25

ordenances

aprovació 15.2.b; 24

 — d’emergència

regulació 24.2
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organització territorial

serveis dependents de la Generalitat 2.3; 7.a; 8; 9; 10; 21.1; 
DT 1; DT 2; DF 2; DF 3

serveis dependents del Parlament 7.c

òrgans 

 — de participació sectorial

iniciativa per a l’aprovació de normes veguerials 25.1.c

 — del consell de vegueria

fiscalització 15.2.a

iniciativa per a l’aprovació de normes veguerials 25.1.a

regulació 12; 13; 14

Parlament

creació, modificació o supressió de vegueries 4; 5.2; DA 2; 
DT 1.3; DF 2

iniciativa per a la modificació de normativa  
estatal DA 2; DF 2

organització territorial dels ens que en depenen 7.c

personal

direcció superior 16.1.h

imposició de sancions 16.1.h; 16.2

integració de personal d’altres ens 32

nomenament 16.1.h; 16.2

oferta pública d’ocupació 16.1.g; 16.2

plantilla 15.2.e; 16.1g; 16.2

relació de llocs de treball 15.2.e

retribucions 15.2.e; 16.1.g; 16.2

 — directiu

regulació 15.2.e; 28.1; 29

Vegeu també personal
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 — eventual

regulació 15.2.e; 28.1; 28.3; 30

Vegeu també personal

 — funcionari

regulació 15.2.e; 16.1.h; 16.2; 23.1.e; 28.1; 28.2; 28.3; 30.5

Vegeu també personal

 — laboral

regulació 15.2.e; 16.2; 28.1; 28.4; 32.4

Vegeu també personal

ple del consell de vegueria

atribucions 6.2; 12.e; 13.1.a; 15.2; 15.3; 16.1.j; 17.1; 19.1; 24.1; 
25.2.a; 25.2.c; 29.1; 30.2

delegació d’atribucions 14.2; 15.4; 17.2d

ratificació d’acords urgents 16.1.i; 24.2

règim de funcionament 13.2; 15.1; 16.1.c

president o presidenta del consell de vegueria

adopció d’acords urgents 16.1.i; 24.2

atribucions 13.1.b; 13.2; 15.1; 15.4; 16.1; 17.1; 18; 21.2; 21.3; 
29.1; 29.4; 30.3

delegació d’atribucions 16.2; 17.2.c

denominació 11.1

elecció 11.2; 26.1; 26.2; 26.3; 26.4

moció de censura 15.3; 26.3

qüestió de confiança 15.3; 26.4

supòsits de substitució 18

presidents dels consells comarcals

membres de les comissions de coordinació territorial 21.2; 21.3

pressupost

aprovació 15.2.c; 26.4; 30.2

control 20.2; 28.2
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execució 16.1.f; 16.1.g

subrogació 31.5

proposta de creació, modificació o supressió  
de vegueries

Vegeu creació, modificació o supressió de vegueries

províncies
Vegeu diputacions provincials

qüestió de confiança d’un president o presidenta  
de consell de vegueria

regulació 15.3; 26.4

règim electoral

definició DA 3; DF 2

sessió constitutiva dels consells de vegueria
Vegeu constitució dels consells de vegueria

supressió de vegueries
Vegeu creació, modificació o supressió de vegueries

veguer o veguera
Vegeu consellers de vegueria

 — en cap
Vegeu president o presidenta del consell de vegueria

vegueries

àmbit territorial 3; 7; 8; DF 2

creació, modificació o supressió 4; 5; 6; DA 2; DT 3

demarcació 9; 10; DA 4; DT 1; DT 2

naturalesa 1; 2

recursos financers DA 1

règim electoral DF 2

supressió 4.1

Vegeu també consells de vegueria; demarcacions veguerials
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veïns

iniciativa per a l’aprovació de normes veguerials 25.1.d

vicepresidents dels consells de vegueria

atribucions 13.1.c; 13.2; 18



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
 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 (text consolidat)
 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
 68. Llei de l’Institut Català Internacional per la Pau
 69. Llei de l’Agència Catalana de Turisme
 70. Llei del dret a l’habitatge
 71. Llei de contractes de conreu
 72. Llei de modificació de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, 

de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra  
 73. Llei de l’exercici de les professions de l’esport
 74. Llei del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 

relatiu a les persones jurídiques
 75. Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista
 76. Llei del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
 77. Llei de finançament de les infraestructures de gestió dels residus 

i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus
 78. Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol,  

reguladora dels residus (text consolidat)
 79. Llei del llibre quart del Codi civil de Catalunya,  

relatiu a les successions
 80. Llei de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre,  

de carreteres (derogada)
 81. Llei de seguretat industrial
 82. Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern (text consolidat)
 83. Llei de l’Oficina Antifrau de Catalunya (text consolidat)
 84. Llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric 
 85. Llei de l’Autoritat Catalana de la Competència (text consolidat)
 86. Llei del Consell de Garanties Estatutàries (text consolidat)
 87. Llei de regularització i millora d’urbanitzacions 

amb dèficits urbanístics
 88. Llei de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
 89. Llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols 

o les clàusules concretes en matèria de dret català 
que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, 
mercantil o de béns mobles de Catalunya

 90. Llei d’avaluació ambiental de plans i programes
 91. Llei de política industrial 
 92. Llei sobre la localització i la identificació de les persones 

desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista, i la dignificació de les fosses comunes 

 93. Llei de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives

 94. Llei d’educació 
 95. Llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
 96. Llei d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries



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
 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

 97. Llei de mediació en l’àmbit del dret privat
 98. Llei dels centres de culte
 99. Llei de salut pública
 100. Llei de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos 

d’assistència
 101. Llei de prevenció i control ambiental de les activitats (text consolidat)
 102. Llei d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals
 103. Llei del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
 104. Llei del Síndic de Greuges
 105. Llei de segona modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la 

qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (text 
consolidat)

 106. Llei de pesca i acció marítimes
 107. Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis
 108. Llei de consultes populars per via de referèndum
 109. Llei de creació del municipi de la Canonja
 110. Llei de modificació de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació 

dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de 
Catalunya

 111. Llei d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a 
Catalunya

 112. Llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
 113. Llei del Consell de Governs Locals
 114. Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
 115. Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
 116. Llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix 

Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral
 117. Llei del procediment de designació dels senadors que representen 

la Generalitat al Senat
 118. Llei de la llengua de signes catalana
 119. Llei de la Sindicatura de Comptes
 120. Llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
 121. Llei del cinema
 122. Llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec 

del Servei Català de la Salut
 123. Llei del Codi de consum de Catalunya
 124. Llei de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar 

l’àmbit de planificació territorial del Penedès (text consolidat)
 125. Llei d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda 

de les persones físiques
 126. Llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i 

la família
 127. Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya
 128. Llei de l’occità, aranès a l’Aran



 129. Llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals (text consolidat)

 130. Llei de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
 131. Llei de vegueries
 132. Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
 133. Llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
 134. Llei de polítiques de joventut
 135. Llei de regulació de les festes tradicionals amb bous
 136. Llei d’autoritzacions financeres i normes pressupostàries i 

tributàries durant el període de pròrroga pressupostària
 137. Llei de promoció de l’activitat econòmica
 138. Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa
 139. Llei de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat 

administrativa
 140. Llei del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 

reals
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