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Estatut d’autonomia de Catalunya
Arts 150, 151, 152, 159 i 160
TÍTOL IV. De les competències
CAPÍTOL II Les matèries de les competències
Article 150. L’organització de l’Administració de la Generalitat
Correspon a la Generalitat, en matèria d’organització de la seva Administració, la
competència exclusiva sobre:
a) L’estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i
l’articulació territorial.
b) Les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa.
Article 151. Organització territorial
Correspon a la Generalitat, respectant la garantia institucional que estableixen els
articles 140 i 141 de la Constitució, la competència exclusiva sobre organització
territorial, que inclou en tot cas:
a) La determinació, la creació, la modificació i la supressió dels ens que configuren
l’organització territorial de Catalunya.
b) La creació, la supressió i l’alteració dels termes tant dels municipis com dels ens
locals d’àmbit territorial inferior; la denominació, la capitalitat i els símbols dels
municipis i dels altres ens locals; els topònims, i la determinació dels règims
especials.
c) L’establiment per mitjà de llei de procediments de relació entre els ens locals i la
població, respectant l’autonomia local.
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 159. Règim jurídic, procediment, contractació, expropiació i responsabilitat
en les administracions públiques catalanes
1. Correspon a la Generalitat, en matèria de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques catalanes, la competència exclusiva en allò que no estigui
afectat per l’article 149.1.18 de la Constitució.
Aquesta competència inclou:
a) Els mitjans necessaris per a exercir les funcions administratives, incloent-hi el
règim dels béns de domini públic i patrimonials.
b) Les potestats de control, inspecció i sanció en tots els àmbits materials de
competència de la Generalitat.
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c) Les normes de procediment administratiu que derivin de les particularitats del
dret substantiu de Catalunya o de les especialitats de l’organització de la
Generalitat.
2. Correspon a la Generalitat la competència compartida en tot allò relatiu al règim
jurídic i el procediment de les administracions públiques catalanes en allò que no
queda inclòs a l’apartat 1.
3. Correspon a la Generalitat, amb relació als contractes de les administracions
públiques de Catalunya:
a) La competència exclusiva sobre organització i competències en matèria de
contractació dels òrgans de les administracions públiques catalanes i sobre les
regles d’execució, modificació i extinció dels contractes de l’Administració, en allò
que no estigui afectat per l’article 149.1.18 de la Constitució.
b) La competència compartida en tot allò que no és atribuït a la competència
exclusiva de la Generalitat per la lletra a.
4. Correspon a la Generalitat, en matèria d’expropiació forçosa, la competència
executiva, en tot cas, per a:
a) Determinar els supòsits, les causes i les condicions en què les administracions
catalanes poden exercir la potestat expropiatòria.
b) Establir criteris de valoració dels béns expropiats segons la naturalesa i la funció
social que hagin de complir aquests béns, d’acord amb la legislació estatal.
c) Crear i regular un òrgan propi per a la determinació del preu just i fixar-ne el
procediment.
5. Correspon a la Generalitat, en matèria de responsabilitat patrimonial, la
competència compartida per a establir les causes que poden originar responsabilitat
amb relació a les reclamacions dirigides a la Generalitat, d’acord amb el sistema
general de responsabilitat de totes les administracions públiques.
6. Les competències de la Generalitat especificades en els apartats 1, 3, 4 i 5 s’han
d’exercir respectant el principi d’autonomia local.
Article 160. Règim local
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local
que, respectant el principi d’autonomia local, inclou:
a) Les relacions entre les institucions de la Generalitat i els ens locals, i també les
tècniques d’organització i de relació per a la cooperació i la col·laboració entre els
ens locals i entre aquests i l’Administració de la Generalitat, incloent-hi les diverses
formes associatives, mancomunades, convencionals i consorcials.
b) La determinació de les competències i de les potestats pròpies dels municipis i
dels altres ens locals, en els àmbits especificats per l’article 84.
c) El règim dels béns de domini públic, comunals i patrimonials i les modalitats de
prestació dels serveis públics.
d) La determinació dels òrgans de govern dels ens locals creats per la Generalitat i
el funcionament i el règim d’adopció d’acords d’aquests òrgans.
e) El règim dels òrgans complementaris de l’organització dels ens locals.
2. Correspon a la Generalitat la competència compartida en tot allò que no
estableix l’apartat 1.
3. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim
electoral dels ens locals que crea, a excepció dels que són garantits
constitucionalment.
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