Dossier legislatiu núm. 32
Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya

Estatut d'autonomia de Catalunya
TÍTOL I Dels drets, deures i principis rectors
CAPÍTOL I Drets i deures de l’àmbit civil i social
Article 25. Drets en l’àmbit laboral
1. Els treballadors tenen dret a formar-se i promoure’s professionalment i a
accedir de manera gratuïta als serveis públics d’ocupació.
2. Les persones excloses del mercat de treball perquè no han pogut accedir-hi o
reinserir-s’hi i que no disposen de mitjans de subsistència propis tenen dret a
percebre prestacions i recursos no contributius de caràcter pal·liatiu, en els
termes que estableixen les lleis.
3. Tots els treballadors tenen dret a acomplir les tasques laborals i
professionals en condicions de garantia per a la salut, la seguretat i la dignitat
de les persones.
4. Els treballadors, o llurs representants, tenen dret a la informació, la consulta
i la participació en les empreses.
5. Les organitzacions sindicals i empresarials tenen dret a complir llurs funcions
en els àmbits de la concertació social, la participació i la col·laboració social.
CAPÍTOL II Drets en l’àmbit polític i de l’Administració
Article 30. Drets d’accés als serveis públics i a una bona Administració
1. Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis
públics i als serveis econòmics d’interès general. Les administracions públiques
han de fixar les condicions d’accés i els estàndards de qualitat d’aquests
serveis, amb independència del règim de llur prestació.
2. Totes les persones tenen dret que els poders públics de Catalunya les tractin,
en els afers que les afecten, d’una manera imparcial i objectiva, i que l’actuació
dels poders públics sigui proporcionada a les finalitats que la justifiquen.
3. Les lleis han de regular les condicions d’exercici i les garanties dels drets a
què fan referència els apartats 1 i 2 i han de determinar els casos en què les
administracions públiques de Catalunya i els serveis públics que en depenen
han d’adoptar una carta de drets dels usuaris i d’obligacions dels prestadors.
CAPÍTOL V Principis rectors
Article 40. Protecció de les persones i de les famílies
4. Els poders públics han de promoure polítiques públiques que afavoreixin
l’emancipació dels joves, facilitant-los l’accés al món laboral i a l’habitatge per
tal que puguin desenvolupar llur propi projecte de vida i participar en igualtat
de drets i deures en la vida social i cultural.
Article 42. Cohesió i benestar socials
2. Els poders públics han de vetllar per la plena integració social, econòmica i
laboral de les persones i dels col·lectius més necessitats de protecció,
especialment dels que es troben en situació de pobresa i de risc d’exclusió
social.
Article 45. Àmbit socioeconòmic
1. Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a
promoure el progrés econòmic i el progrés social de Catalunya i dels
seus ciutadans, basats en els principis de la solidaritat, la cohesió, el
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desenvolupament sostenible i la igualtat d’oportunitats.
2. Els poders públics han de promoure una distribució de la renda personal i
territorial més equitativa en el marc d’un sistema català de benestar.
3. Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a garantir els
drets laborals i sindicals dels treballadors, han d’impulsar i han de promoure’n
la participació en les empreses i les polítiques d’ocupació plena, de foment de
l’estabilitat laboral, de formació de les persones treballadores, de prevenció de
riscs laborals, de seguretat i d’higiene en el treball, de creació d’unes condicions
dignes al lloc de treball, de no-discriminació per raó de gènere i de garantia del
descans necessari i de les vacances retribuïdes.
4. La Generalitat ha de promoure la creació d’un espai català de relacions
laborals establert en funció de la realitat productiva i empresarial específica de
Catalunya i dels seus agents socials, en el qual han d’estar representades les
organitzacions sindicals i empresarials i l’Administració de la Generalitat. En
aquest marc, els poders públics han de fomentar una pràctica pròpia de diàleg
social, de concertació, de negociació col·lectiva, de resolució extrajudicial de
conflictes laborals i de participació en el desenvolupament i la millora de
l’entramat productiu.
5. La Generalitat ha d’afavorir el desenvolupament de l’activitat empresarial i
l’esperit emprenedor tenint en compte la responsabilitat social de l’empresa, la
lliure iniciativa i les condicions de competència, i ha de protegir especialment
l’economia productiva, l’activitat dels emprenedors autònoms i la de les
empreses petites i mitjanes. La Generalitat ha de fomentar l’acció de les
cooperatives i les societats laborals i ha d’estimular les iniciatives de l’economia
social.
6. Les organitzacions sindicals i empresarials han de participar en la definició de
les polítiques públiques que les afectin. La Generalitat ha de promoure la
mediació i l’arbitratge per a la resolució de conflictes d’interessos entre els
diversos agents socials.
7. Les organitzacions professionals i les corporacions de dret públic
representatives d’interessos econòmics i professionals i les entitats associatives
del tercer sector han d’ésser consultades en la definició de les polítiques
públiques que les afectin.
8. La Generalitat, en consideració a les funcions social, cultural i de promoció
econòmica que compleixen les caixes d’estalvis, ha de protegir l’autonomia
institucional i ha de promoure la contribució social d’aquestes entitats a les
estratègies econòmiques i socials dels diversos territoris de Catalunya.
TÍTOL IV De les competències
CAPÍTOL I Tipologia de les competències
Article 114. Activitat de foment
1. Correspon a la Generalitat, en les matèries de la seva competència, l’exercici
de l’activitat de foment. Amb aquesta finalitat, la Generalitat pot atorgar
subvencions amb càrrec a fons propis.
2. Correspon a la Generalitat, en les matèries de competència exclusiva,
l’especificació dels objectius als quals es destinen les subvencions estatals i
comunitàries europees territorialitzables, i també la regulació de les condicions
d’atorgament i la gestió, incloent-hi la tramitació i la concessió.
3. Correspon a la Generalitat, en les matèries de competència compartida,
precisar normativament els objectius als quals es destinen les subvencions
estatals i comunitàries europees territorialitzables, i també completar la
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regulació de les condicions d’atorgament i tota la gestió, incloent-hi la
tramitació i la concessió.
4. Correspon a la Generalitat, en les matèries de competència executiva, la
gestió de les subvencions estatals i comunitàries europees territorialitzables,
incloent-hi la tramitació i la concessió.
5. La Generalitat participa en la determinació del caràcter no territorialitzable
de les subvencions estatals i comunitàries europees. Així mateix, participa, en
els termes que fixi l’Estat, en la gestió i la tramitació d’aquestes subvencions.
CAPÍTOL II Les matèries de les competències
Article 152. Planificació, ordenació i promoció de l’activitat econòmica
1. Correspon a la Generalitat la competència per a la promoció de l’activitat
econòmica a Catalunya.
2. Correspon a la Generalitat la competència compartida sobre l’ordenació de
l’activitat econòmica a Catalunya.
3. La Generalitat pot establir una planificació de l’activitat econòmica en el marc
de les directrius que estableixi la planificació general de l’Estat.
4. Correspon a la Generalitat el desenvolupament i la gestió de la planificació
general de l’activitat econòmica. Aquesta competència inclou en tot cas:
a) El desplegament dels plans estatals.
b) La participació en la planificació estatal per mitjà dels mecanismes que
estableix el títol V.
c) La gestió dels plans, incloent-hi els fons i els recursos d’origen estatal
destinats al foment de l’activitat econòmica, en els termes que s’estableixin per
mitjà de conveni.
Article 170. Treball i relacions laborals
1. Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i
relacions laborals, que inclou en tot cas:
a) Les relacions laborals i les condicions de treball.
b) Les polítiques actives d’ocupació, que inclouen la formació dels demandants
d’ocupació i dels treballadors en actiu, i també la gestió de les subvencions
corresponents. La Generalitat participa en els plans o les activitats de formació
que superin l’àmbit territorial de Catalunya.
c) Les qualificacions professionals a Catalunya.
d) La intermediació laboral, que inclou la regulació, l’autorització i el control de
les agències de col·locació amb seu a Catalunya.
e) La negociació col·lectiva i el registre dels convenis col·lectius de treball.
f) Els procediments de regulació d’ocupació i d’actuació administrativa
en matèria de trasllats col·lectius entre centres de treball situats a Catalunya.
g) La prevenció de riscs laborals i la seguretat i la salut en el treball.
h) La potestat sancionadora de les infraccions de l’ordre social, en l’àmbit de les
seves competències.
i) La determinació dels serveis mínims de les vagues que tinguin lloc a
Catalunya.
j) El control de legalitat i, si escau, el registre posterior dels convenis col·lectius
de treball de les empreses que acompleixen llur activitat exclusivament a
Catalunya.
k) Els instruments de conciliació, mediació i arbitratge laborals.
l) L’elaboració del calendari de dies festius que ha de regir a tot el territori de
Catalunya.
2. Correspon a la Generalitat la competència executiva sobre la funció pública
inspectora en tot allò que regula aquest article. A aquest efecte, els funcionaris
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dels cossos que acompleixen aquesta funció depenen orgànicament i
funcionalment de la Generalitat. Per mitjà dels mecanismes de cooperació que
determina el títol V, s’han d’establir les fórmules de garantia de l’exercici eficaç
de la funció inspectora en l’àmbit social.
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