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Presentació

Respecte a la Llei de meteorologia, es planteja, en
primer lloc, una qüestió d’ordre competencial. Tot i
que l’activitat pública d’assessorament i informació
meteorològics podria haver-se considerat una activi-
tat no competencial, és a dir, instrumental, de la ma-
teixa manera que ho pot ser la cartografia, aquest no
era el cas, ja que l’Estatut estableix que la Generali-
tat té competència exclusiva en la matèria de «Servei
Meteorològic de Catalunya». Ara bé, el mateix pre-
cepte atribueix aquesta competència «sens perjudici»
del que disposa l’article 149.1.20 de la Constitució, el
qual reserva a l’Estat la competència exclusiva sobre
el «servei meteorològic». Es dóna, per tant, aparent-
ment, una duplicitat o una superposició de títols
competencials, en la mesura que l’Estatut atribueix
una competència tot respectant la competència es-
tatal en el mateix àmbit.

Podríem pensar, cercant una interpretació harmònica
entre les dues normes que salvés la validesa de l’esta-
tutària, que o bé els àmbits materials afectats, malgrat la
identitat aparent, no són exactament els mateixos, sinó
excloents i, per aquest motiu, de competència exclusi-
va de cada ens dins el respectiu àmbit o bé que sí
que es dóna una superposició de títols, perquè, mal-
grat el qualificatiu d’«exclusives» –i, com ja se sap,
la jurisprudència constitucional ha advertit de l’equi-
vocitat d’aquest terme, tot evitant, potser, paraules
més dures–, en realitat es tractaria de competències
indistintes –alguns també en diuen concurrents, una
denominació que té el perill, però, de recordar la uti-
litzada en altres sistemes polítics descentralitzats
amb un significat diferent, la qual cosa pot crear con-
fusió–, com la que tindria per objecte la cultura, a
partir de l’article 149.1.2 de la Constitució –malgrat
les reticències de la jurisprudència constitucional a
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recórrer a aquest títol competencial com a criteri de-
cisiu per resoldre les controvèrsies competencials.
Pel que fa a aquesta darrera línia interpretativa, en
principi, caldria dir que l’opinió de la doctrina és que
aquest tipus de competències s’han de considerar
excepcionals i hi ha resistència a admetre-les pels
problemes que poden comportar en exercir-les, a la
pràctica. Tanmateix, encara que l’opinió dominant ha-
gi considerat que la cultura és un cas únic en la
Constitució, no sembla que hi hagi dificultats teòri-
ques per a admetre que aquest també és el cas del
servei de meteorologia; a més, es produeix una co-
incidència amb el tractament que la Constitució dóna
a la competència sobre la cultura, i és que s’utilitza
el mot «servei» per a determinar la matèria objecte de la
competència, la qual cosa indicaria que fa referència
a una activitat desenvolupada per l’Administració pú-
blica, més que no pas a la meteorologia com a disci-
plina, o a una activitat desenvolupada per particulars.
I és que aquesta és la realitat, es tracta d’un servei
prestat tradicionalment per l’Administració, que dis-
posa d’una organització establerta a aquest efecte.

Ara bé, aquest camí també ens pot portar a la prime-
ra de les interpretacions, en el sentit que la compe-
tència estatal ho seria per a ordenar i portar el servei
meteorològic des de la seva pròpia organització,
mentre que l’article 9.15 de l’Estatut es referiria a una
organització diferent, que té encomanada una activi-
tat prestacional, adreçada a particulars i a la matei-
xa Administració. Per aquesta raó, l’Estatut es refereix
al «Servei» amb majúscules, i en destaca el caràcter
subjectiu més que objectiu, la qual cosa comptaria
també amb una interpretació històrica, ja que el Ser-
vei Meteorològic de Catalunya va ser una entitat cre-
ada per la Mancomunitat, un antecedent que tindria
present el redactor de l’Estatut. En definitiva, la inter-
pretació de considerar que la Constitució i l’Estatut es
refereixen a àmbits materials diferents sembla final-
ment prou sòlida i suficient, i la Llei aprovada, pel seu
contingut, com tot seguit veurem, es mouria dins els
límits que aquesta darrera interpretació comporta; és
més, el contingut de la disposició addicional única
s’explica millor des d’aquesta perspectiva que des
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de la comprensió de les competències en joc com a
indistintes, la qual cosa pot fer-la preferible.

Entrant en l’examen de l’ordenació que aquesta Llei
introdueix, atès que per primera vegada una norma
de rang legal regula aquesta matèria en l’àmbit de
Catalunya, cal posar de manifest, en primer lloc, la
qualificació com a servei públic del servei «d’informa-
ció i assessorament en matèria de meteorologia»
(preàmbul). Com es desprèn de l’articulat, aquesta
declaració inicial no es fa en el sentit rigorós que
gairebé tota la doctrina jurídica dóna al concepte
polèmic de «servei públic», perquè en cap moment
la Llei no fa una reserva, en monopoli al sector públic
autonòmic de l’activitat regulada. Però, a més, tam-
poc no s’opta per establir una regulació de tota l’ac-
tivitat d’informació i assessorament en matèria de
meteorologia, és a dir, per convertir-la en objecte d’un
règim de dret públic, que podria ser un dels sentits
donats al concepte «servei públic», sostingut per un
altre sector de la doctrina.

Aquesta Llei, en realitat, regula la informació i l’asses-
sorament en matèria de meteorologia prestats per un
ens instrumental de l’Administració de la Generalitat,
sens perjudici de les col·laboracions d’altres ens i
persones, que també té en compte, i no regula, en
canvi, l’exercici d’aquesta activitat a càrrec de parti-
culars. I cal pensar que no ho fa perquè a la pràcti-
ca té poca importància l’activitat privada, sens perju-
dici de les dificultats que comportaria disciplinar-la,
no tant pel fet que estigui emparada pel dret fona-
mental a la llibertat d’empresa, reconegut per l’article
38 de la Constitució, el qual és compatible amb inter-
vencions administratives, com ja sabem, sinó perquè
afecta un altre dret fonamental com és el de la lliber-
tat d’informació, el qual presenta més dificultats per
a condicionar-lo –almenys quan no estan en joc va-
lors o interessos constitucionals.

En conclusió, l’ús de l’expressió «servei públic» en la
Llei no s’ha de prendre en un sentit jurídic estricte,
sinó en un ús impropi, amb la finalitat de destacar la
importància que té per a la comunitat aquesta activi-
tat, i fins i tot, potser, el caràcter essencial, a més de
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la utilitat, que té per a l’Administració en l’exercici de
les seves competències.

La qualificació de «servei públic», en aquest cas, no
té com a propòsit sostreure una activitat als particu-
lars i sotmetre-la a un règim de concessió, sinó que
equival a la proclamació de la voluntat de destacar
l’activitat i, correlativament, donar lloc a una mena de
dret genèric a la informació meteorològica –encara
que expressament no se’l reconegui ni s’articuli. I,
malgrat la pretensió de fer ressaltar aquesta informa-
ció, tampoc no s’intenta configurar-la com una funció
pública ni atorgar-li el reconeixement d’informació
amb un valor superior o com a única informació vàli-
da o utilitzable a determinats efectes, ja que tan sols
obliga els òrgans de l’Administració de la Generalitat
a tenir-la en compte, però no exclou que puguin ob-
tenir i utilitzar altres informacions.

La utilitat de la informació meteorològica per a l’Ad-
ministració és el que permet considerar que és una
activitat d’interès públic, i la Llei ho concreta en es-
tablir que l’Administració l’ha de sol·licitar en l’exercici
de determinades competències –urbanisme, planifi-
cació territorial, obres públiques, agricultura, explo-
tació dels recursos naturals i medi ambient. A més, hi
ha un àmbit en què té una incidència particular, que
el perfeccionament i la precisió que ha experimentat
n’han augmentat la importància, que és la competèn-
cia de protecció civil, per a prevenir millor les situa-
cions d’emergència (article 12.2).

Aquesta Llei consta de dues parts: la primera, de ti-
pus organitzatiu, defineix, estructura i estableix el
règim jurídic del Servei Meteorològic de Catalunya; la
segona regula el servei prestat per l’entitat creada i
estableix organitzacions i instruments addicionals per
a aquesta activitat.

El Servei Meteorològic de Catalunya es crea com a
entitat de dret públic, figura recollida per l’Estatut de
l’empresa pública catalana. Es recorre, per tant, a
una forma de personificació dels ens instrumentals
de l’Administració, que és la que s’està utilitzant amb
més profusió els darrers anys, i que s’interpreta de
manera que atorga més autonomia o marge de ma-
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niobra que la més tradicional de les entitats autòno-
mes. La intenció sembla, una vegada més, la d’agi-
litar la gestió defugint els condicionaments del dret
administratiu en part de la seva actuació. Malgrat la
crítica que ha suscitat en un sector de la doctrina el
recurs, al seu entendre sovintejat o excessiu, a
aquest tipus de personificació, cal assenyalar que ni
es pot entendre com una fugida del dret en general,
ni un desplaçament absolut del dret públic.

Si bé s’estableix que per regla general l’activitat del
Servei se subjecta al dret privat i al dret laboral, i es
determinen els àmbits d’aplicació del dret públic com
a supòsits taxats i per excepció, en realitat té un
abast molt simple. Se subjecta al dret administratiu
pel que fa a l’exercici de potestats administratives
–tot i que no se li atribueixen expressament i que res-
pecte a algunes en seria difícilment titular, ateses les
característiques de la seva activitat i que no les ne-
cessita, com la reglamentària, l’expropiatòria o la
sancionadora–, per a les relacions jurídiques exter-
nes que impliquin actes d’intervenció administrativa,
limitació o control (article 5.2.a); també estan sotme-
sos al dret públic els actes que afecten l’ús de béns
de domini públic –que és d’aplicació molt probable,
en aquest cas–; la contractació també se sotmet a la
legislació administrativa, cosa que no significa que
els contractes hagin de ser administratius, sinó que
ho han de ser-ne la preparació i l’adjudicació, si més
no respectant els principis de publicitat i concurrèn-
cia, i dins els condicionaments que deriven del dret
comunitari, transposats en la legislació estatal. Així
mateix, se sotmet al dret públic el règim de compta-
bilitat i el control financer, d’acord amb la normativa
general. Pel que fa al personal, si bé aquest és labo-
ral, es recull la possibilitat que algunes places, per
raó de les funcions encomanades, es reservin a fun-
cionaris. També se sotmet al dret públic bona part de
la gestió del patrimoni, en emmarcar-se en la Llei del
patrimoni i l’Estatut de l’empresa pública catalana. El
règim d’adopció d’acords i el funcionament del Con-
sell d’Administració també resten sotmesos al dret
públic.
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Finalment, s’estableix que la responsabilitat patrimo-
nial també se subjecta al sistema general establert
per a l’Administració de la Generalitat, com no podia
ser d’altra manera, ja que deriva del que determina
la Llei del règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

La Llei estableix també l’organització interna del Ser-
vei a grans trets, que cal completar per la via regla-
mentària. Els òrgans establerts són tres: el Consell
d’Administració, el director o directora i el Consell As-
sessor. El primer és l’òrgan de govern i de participa-
ció, és presidit pel conseller o consellera de Medi
Ambient i té quinze membres, designats per diferents
administracions, amb representació majoritària de la
Generalitat. No s’estableix la durada del mandat dels
diversos membres, individualment o per segments o
sectors representats. És assistit per un secretari o se-
cretària, designat pel mateix Consell. La Llei detalla
les funcions del Consell, i, com és habitual en aquest
tipus d’òrgans, en general, tenen a veure amb els
actes de programació d’establiment de directrius que
tradueixen la política de l’entitat. Per la seva banda,
al director o directora li correspon la tasca executiva,
de gestió ordinària o quotidiana, en el marc dissenyat
pel Consell d’Administració, amb una clàusula final
que permet la delegació de qualsevol de les funcions
del Consell. Pel que fa al Consell Assessor, aquesta
Llei no en determina la composició o les funcions, per
la qual cosa haurà de ser el reglament el que ho faci.
La Llei estableix també els recursos i el patrimoni de
l’entitat, amb una relació extensa que pot cobrir totes
les possibilitats, tot i que s’hi inclouen les taxes, les
quals, amb l’actual legislació en aquesta matèria,
resultarien difícilment aplicables a la pràctica per a
prestar serveis, encara que no pas per a utilitzar els
béns de domini públic.

L’altre gran bloc de disposicions de la Llei es refereix
a la informació meteorològica. Cal tenir en compte
que fa una determinació del contingut d’aquesta in-
formació, tot i que no amb caràcter general, sinó amb
referència a la que ha de subministrar el Servei Me-
teorològic de Catalunya. Resulta potser més destaca-
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ble l’obligació que imposa als òrgans i a les entitats
de l’Administració de la Generalitat de sol·licitar la
informació necessària per a exercir determinades
competències, i també d’utilitzar-la, tot i que no impe-
deix que pugui sol·licitar i utilitzar altra informació.
Específicament, la Llei considera que les competèn-
cies que poden necessitar aquesta informació són
les de protecció civil i emergència, planificació terri-
torial, urbanisme, obres públiques, agricultura i explo-
tació de recursos naturals i medi ambient. Si per als
òrgans que tenen atribuïdes aquestes competències
la sol·licitud és obligatòria, això no exclou que altres
òrgans puguin també sol·licitar-la, si ho creuen ne-
cessari per a exercir les que els corresponen –cosa
ben probable–, com, per exemple, en matèria de
transports, d’indústria o de sanitat.

La Llei regula també, dins aquest capítol, les fonts de
la informació meteorològica, o, més concretament,
les instal·lacions meteorològiques que serveixen per
a proporcionar la informació, les quals s’integren en
la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de Catalunya
(Xemec) i s’adscriuen al Departament de Medi Ambi-
ent. D’aquesta manera s’integra i s’unifica sota una
dependència funcional –sens perjudici de la titulari-
tat corresponent– aquest conjunt d’instal·lacions, una
mesura organitzativa, racionalitzadora i coherent amb
la creació del Servei Meteorològic de Catalunya. D’al-
tra banda, també es disposa la conservació ordena-
da de la informació recollida, en crear un fitxer deno-
minat Base de dades meteorològiques de Catalunya,
d’accés públic.

En diversos moments, la Llei posa de manifest la
voluntat d’establir relacions de col·laboració amb els
òrgans o les entitats estatals que compleixen la ma-
teixa funció que el Servei Meteorològic de Catalunya,
una col·laboració necessària per a desenvolupar mi-
llor les competències respectives, tenint en compte
que els fenòmens meteorològics han de ser obser-
vats des d’una perspectiva àmplia i que, en aquest
cas, l’intercanvi d’informació i l’auxili tècnic són espe-
cialment necessaris.

La Llei finalitza amb un seguit de normes transitòries
per tal d’ordenar la successió organitzativa que com-
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porta, en la línia ja habitual quan es creen noves en-
titats. Cal destacar, però, el manament contingut en
la disposició final única, que obliga el Govern a exer-
cir la iniciativa per a posar en marxa el procés perquè
el Parlament presenti una proposició de llei davant el
Congrés per tal que, d’acord amb l’article 150.2 de la
Constitució, es transfereixi a la Generalitat la compe-
tència estatal en aquestes matèries, és a dir, per a
aconseguir una «administració meteorològica única»
a Catalunya, una iniciativa, però, de resultat incert,
encara que pot conduir a l’obertura d’un procés de
negociació amb l’Estat respecte a aquesta qüestió.

Xavier Muro i Bas
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Llei 15/2001,
de 14 de novembre,
de meteorologia

PREÀMBUL

La sensibilitat a Catalunya envers la meteorologia és
fruit d’una llarga tradició, que es va manifestar inicial-
ment l’any 1921 amb la creació, per la Mancomunitat,
del Servei Meteorològic de Catalunya, posteriorment
desaparegut, que des del mateix moment de la seva
creació va ésser membre de ple dret de l’Organitza-
ció Meteorològica Internacional, organisme predeces-
sor de l’actual Organització Meteorològica Mundial.

L’article 9.15 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la
Generalitat competència exclusiva sobre el Servei
Meteorològic de Catalunya, sens perjudici del que
disposa l’article 149.1.20 de la Constitució.

Un servei de meteorologia ha de dedicar-se fonamen-
talment a la meteorologia i a la climatologia. Ambdues
disciplines tenen una aplicació pràctica d’interès
públic, tant pel que fa a l’elaboració de prediccions
meteorològiques com pel que fa al subministrament
de dades per a la planificació territorial, el disseny
d’infraestructures i l’aprofitament dels recursos natu-
rals, agrícoles i energètics.

S’ha demostrat científicament que una bona predic-
ció meteorològica d’un àmbit territorial concret ha de
considerar un model meteorològic d’un àmbit territo-
rial major, superior en el cas de Catalunya al de la
mateixa península Ibèrica, i que ha d’ésser interpre-
tat per especialistes amb coneixements suficients de
l’àrea geogràfica que es pretén pronosticar i del seu
entorn d’influència.

D’altra banda, les situacions meteorològiques de risc
són una preocupació creixent per a la societat, i el
seguiment d’aquestes situacions s’ha de portar a ter-
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me des de serveis meteorològics de qualitat que
actuïn coordinadament amb el Centre d’Emergènci-
es de Catalunya (Cecat) per tal de millorar l’eficièn-
cia davant aquestes situacions.

En conseqüència, a Catalunya, és necessari disposar
d’un servei de meteorologia que, a partir de predic-
cions a gran escala, complementi aquesta informació
general amb tota una sèrie de productes meteorolò-
gics que satisfacin les necessitats de la nostra socie-
tat, tenint en compte que una informació meteorològi-
ca de qualitat és un servei públic al qual la ciutadania
té dret.

Per aquest motiu, cal disposar d’una xarxa d’equipa-
ments meteorològics que complementi i millori la de
caràcter estatal, que garanteixi una informació mete-
orològica de qualitat i que doni resposta a les neces-
sitats d’informació meteorològica i climàtica, com a
referent per als diferents organismes públics en l’exer-
cici de llurs competències.

Aquesta Llei, amb l’objecte de donar resposta a
aquest conjunt de requeriments, crea el Servei Mete-
orològic de Catalunya, com a organisme encarregat
de gestionar i subministrar la informació meteorològi-
ca per al territori català i de garantir la disponibilitat
d’una informació meteorològica de qualitat que ser-
veixi de referència en tots aquells àmbits de compe-
tència de la Generalitat que requereixen suport, as-
sessorament i informació en matèria de meteorologia.

Amb aquesta finalitat, s’adscriu al Servei Meteorolò-
gic de Catalunya la Xarxa d’Equipaments Meteoro-
lògics de la Generalitat de Catalunya (Xemec), inte-
grada pel conjunt d’instal·lacions meteorològiques
existents, amb una preferència especial per les que
siguin de titularitat de la Generalitat. Aquesta Xarxa
ha de possibilitar una informació sòlida de totes les
variables meteorològiques necessàries per a poder
donar un pronòstic de qualitat.

Cal posar també en relleu la creació de la Base de
dades meteorològiques de Catalunya, que ha de con-
tenir la informació relativa a les variables meteorològi-
ques, i a les dades climàtiques que hi són associades.
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L’Administració de la Generalitat té per objectiu de
millorar la prestació de serveis als ciutadans mitjan-
çant una gestió àgil i eficaç, basada en els principis
constitucionals d’eficàcia, jerarquia, descentralitza-
ció, desconcentració i coordinació. Amb vista a això,
aquesta Llei estableix mecanismes per a garantir la
col·laboració entre les administracions amb compe-
tències en matèria de meteorologia.

CAPÍTOL I

OBJECTE I FINALITAT DE LA LLEI

ARTICLE 1. OBJECTE DE LA LLEI

L’objecte d’aquesta Llei és establir i regular els instru-
ments necessaris per a garantir una informació me-
teorològica de qualitat en l’àmbit de Catalunya, en el
marc de les competències de la Generalitat en matè-
ria de meteorologia.

ARTICLE 2. FINALITAT DE LA LLEI

La finalitat d’aquesta Llei és assegurar la prestació
d’un servei públic de qualitat en matèria de meteoro-
logia que satisfaci les necessitats d’informació me-
teorològica i climàtica de la societat, com a ele-
ment bàsic de suport, assessorament i informació
en aquesta matèria en l’àmbit de la Generalitat. En
aquest sentit, el servei d’informació i assessorament
meteorològic es considera un servei públic.

CAPÍTOL II

EL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

ARTICLE 3. CREACIÓ DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE

CATALUNYA

1. Es crea el Servei Meteorològic de Catalunya com
a entitat de dret públic de la Generalitat, amb perso-
nalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compli-
ment de les seves funcions, que es regeix per aques-
ta Llei, pels seus estatuts, per la Llei 4/1985, del 29
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de març, de l’estatut de l’empresa pública catalana,
i per la resta de disposicions que li siguin aplicables. El
Servei ajusta la seva activitat al dret privat o al dret pú-
blic, segons el que aquesta Llei determina en cada cas.

2. El Servei Meteorològic de Catalunya pot adquirir
com a beneficiari, fins i tot per expropiació forçosa,
posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota
classe de béns, concertar crèdits, establir contractes,
formalitzar convenis, executar, contractar i explotar
obres i serveis, obligar-se, interposar recursos i exer-
cir les accions determinades per les lleis.

3. El Servei Meteorològic de Catalunya és adscrit al
Departament de Medi Ambient.

ARTICLE 4. FUNCIONS DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE

CATALUNYA

1. Les funcions del Servei Meteorològic de Catalunya
estan subjectes als principis de coordinació i d’eficà-
cia i al d’eficiència econòmica.

2. Són funcions del Servei Meteorològic de Catalunya:

a) Assistir les administracions i les institucions que
necessiten informació meteorològica i climàtica i col-
laborar-hi.

b) Establir col·laboracions, si s’escau, amb l’autoritat
meteorològica de l’Estat i amb la resta d’institucions
autonòmiques, estatals, europees o internacionals
que compleixin funcions meteorològiques, amb vis-
ta a assolir una informació meteorològica de qualitat
en l’àmbit de Catalunya, i signar amb aquestes ins-
titucions, per a l’exercici de competències concur-
rents, convenis de col·laboració que evitin la duplici-
tat de serveis.

c) Gestionar i mantenir la Xarxa d’Equipaments Me-
teorològics de la Generalitat de Catalunya (Xemec).

d) Tractar, explotar i divulgar les dades procedents
dels equipaments meteorològics.

e) Explotar i gestionar la base documental provinent
del Servei de Meteorologia del Departament de Medi
Ambient.
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f) Mantenir la Base de dades meteorològiques de
Catalunya.

g) Participar en l’elaboració de la cartografia climàtica
de Catalunya.

h) Programar, implantar i gestionar un sistema de
predicció i seguiment de fenòmens meteorològics, i
fer-ne l’explotació i la difusió en l’àmbit territorial de
Catalunya.

i) Pronosticar, vigilar i fer el seguiment de les situaci-
ons meteorològiques de risc, coordinadament amb el
Centre d’Emergències de Catalunya (Cecat), amb
vista a millorar l’eficàcia de les actuacions pertinents
i a assegurar-ne la comunicació als usuaris que en
poden resultar afectats, per mitjà del sistema d’avisos
que sigui determinat per via reglamentària.

j) Prestar permanentment, quan es prevegin situaci-
ons meteorològiques de risc, assessorament meteo-
rològic oficial a les diferents administracions i institu-
cions competents en matèria de protecció civil a
Catalunya i col·laborar en aquests casos, si s’escau,
amb l’autoritat meteorològica de l’Estat.

k) Promoure activitats d’investigació en matèria de
meteorologia i climatologia i afavorir el desenvolupa-
ment de productes i serveis en aquest àmbit.

l) Organitzar activitats de formació i difusió en l’àm-
bit de la meteorologia.

m) Realitzar estudis per a millorar el coneixement del
clima i de la meteorologia a Catalunya.

n) Assessorar i assistir els diferents organismes pú-
blics en els aspectes relacionats amb l’estudi del cli-
ma i del canvi climàtic, en coordinació amb els orga-
nismes competents en aquesta matèria.

o) Assessorar i assistir les administracions públiques
competents, i col·laborar-hi, en matèria de vigilància
i predicció de fenòmens i episodis de contaminació
atmosfèrica.

p) Analitzar i vigilar les característiques de la colum-
na d’ozó a Catalunya amb relació a l’evolució de l’ozó
estratosfèric, i informar-ne la població.
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q) Estudiar i analitzar el canvi climàtic a Catalunya i
participar i col·laborar en les recerques que sobre
aquesta matèria porten a terme diversos grups a
Catalunya.

ARTICLE 5. RÈGIM JURÍDIC DELS ACTES DEL SERVEI

METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

1. L’activitat del Servei Meteorològic de Catalunya se
sotmet, amb caràcter general, al dret civil, al dret
mercantil i al dret laboral.

2. Queden sotmesos al dret públic els actes següents
del Servei Meteorològic de Catalunya:

a) Les relacions jurídiques externes que derivin d’ac-
tes de limitació, intervenció, control i, en general, els
actes que afectin la utilització dels béns de domini
públic o que impliquin l’exercici de potestats adminis-
tratives.

b) Els actes derivats de les relacions del Servei amb
altres òrgans i ens de la Generalitat i amb tercers que
impliquin l’exercici de potestats públiques.

3. La contractació del Servei Meteorològic de Cata-
lunya es regeix pel que estableix la legislació vigent
en matèria de contractació administrativa i ha de
garantir, en tot cas, els principis de publicitat i concur-
rència.

4. El règim de comptabilitat del Servei Meteorològic
de Catalunya és el corresponent al sector públic. El
control financer del Servei s’exerceix d’acord amb el
que estableix l’article 71 del Decret legislatiu 9/1994,
del 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya.

5. Els actes dictats pel director o directora del Servei
Meteorològic de Catalunya sotmesos al dret adminis-
tratiu són impugnables per via de recurs d’alçada
davant el conseller o consellera de Medi Ambient; els
actes dictats pel director o directora del Servei sot-
mesos al dret civil o al dret laboral són impugnables
davant la jurisdicció corresponent, d’acord amb les
normes d’aplicació respectives, amb reclamació prè-
via davant el conseller o consellera de Medi Ambient.
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6. La responsabilitat patrimonial dels òrgans del Ser-
vei Meteorològic de Catalunya és exigible en els
mateixos casos i pel mateix procediment que la de
l’Administració de la Generalitat.

ARTICLE 6. RÈGIM DEL PERSONAL DEL SERVEI METEO-
ROLÒGIC DE CATALUNYA

1. El personal del Servei Meteorològic de Catalunya
es regeix pel dret laboral, llevat del que ocupa places
reservades, per la naturalesa de llur contingut, a fun-
cionaris públics. L’adscripció de funcionaris al Servei
es regeix pel que determinen les normes reguladores
de la funció pública de la Generalitat.

2. La selecció del personal del Servei Meteorològic
de Catalunya s’ha de fer d’acord amb els principis
d’igualtat, de publicitat, de mèrit i de capacitat.

ARTICLE 7. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE

CATALUNYA

Els òrgans del Servei Meteorològic de Catalunya són:

a) El Consell d’Administració.

b) El director o directora.

c) El Consell Assessor.

ARTICLE 8. EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL SERVEI

METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

1. El Consell d’Administració del Servei Meteorològic
de Catalunya n’és l’òrgan de govern, en règim de
participació, i té les més àmplies facultats en la gestió
del Servei i en l’actuació d’aquest.

2. El Consell d’Administració del Servei Meteorològic
de Catalunya és integrat pels membres següents:

a) El president o presidenta.

b) El vicepresident o vicepresidenta.

c) Sis membres en qualitat de representants de la
Generalitat, designats pel Govern, entre els quals hi
ha d’haver el director o directora general d’Emergèn-
cies i Seguretat Civil, o la persona en qui delegui, el
director  o directora general d’Administració Local, o



22

la persona en qui delegui, i dues persones en repre-
sentació dels departaments competents, respectiva-
ment, en matèria d’agricultura i d’obres públiques.

d) Quatre membres en qualitat de representants dels
ens locals, designats per llurs organitzacions repre-
sentatives, que han de correspondre als diversos
àmbits territorials de Catalunya.

e) Dos membres en qualitat de professionals de pres-
tigi reconegut en l’àmbit de la meteorologia, desig-
nats pel conseller o consellera de Medi Ambient a
proposta del Consell Assessor del Servei Meteorolò-
gic de Catalunya.

f) Un membre en qualitat de representant de la xarxa
de col·laboradors voluntaris.

3. És president o presidenta del Consell d’Administra-
ció del Servei Meteorològic de Catalunya el conseller
o consellera de Medi Ambient i n’és vicepresident o
vicepresidenta el director o directora del Servei, que
substitueix el president o presidenta en casos d’ab-
sència o d’impediment.

4. El secretari o secretària del Consell d’Administra-
ció del Servei Meteorològic de Catalunya, amb veu i
sense vot, és designat pel Consell d’Administració a
proposta del president o presidenta.

5. El règim d’adopció d’acords i funcionament del
Consell d’Administració del Servei Meteorològic de
Catalunya se subjecta a la normativa general regula-
dora dels òrgans col·legiats aplicable a la Generalitat.

6. Correspon al Consell d’Administració del Servei
Meteorològic de Catalunya:

a) Aprovar el projecte de pressupost i la memòria
anuals.

b) Aprovar el Pla anual d’actuació.

c) Aprovar la proposta de preus públics i de  taxes.

d) Aprovar les propostes d’estructura orgànica, de
projecte de reglament interior i de plantilla de personal.

e) Aprovar el balanç i altres documents que resultin de
l’aplicació del Pla general de comptabilitat pública.
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f) Aprovar els convenis que hagi de subscriure el
Servei.

g) Fer el seguiment i la supervisió de la gestió i del
desenvolupament de l’activitat del Servei Meteorolò-
gic de Catalunya.

h) Exercir les altres funcions que li atorguin les lleis o
els seus propis estatuts.

ARTICLE 9. EL DIRECTOR O DIRECTORA DEL SERVEI METEO-
ROLÒGIC DE CATALUNYA

1. El director o directora del Servei Meteorològic de
Catalunya és l’òrgan executiu de l’entitat i li correspon
de dirigir-la i representar-la.

2. El director o directora del Servei Meteorològic de
Catalunya és nomenat pel Govern, a proposta del
conseller o consellera de Medi Ambient.

3. Correspon al director o directora del Servei Mete-
orològic de Catalunya:

a) Executar els acords del Consell d’Administració.

b) Presentar anualment al Consell d’Administració les
propostes de programes d’actuació, d’inversió i de
finançament, els balanços i la memòria.

c) Presentar al Consell d’Administració la proposta de
preus públics i de taxes.

d) Exercir les funcions d’òrgan de contractació del
Servei.

e) Autoritzar despeses amb càrrec als crèdits pres-
supostaris del Servei, dins els límits pressupostaris
que determinin els seus estatuts.

f) Dirigir, organitzar i gestionar l’activitat del Servei.

g) Dirigir i organitzar el personal del Servei.

h) Qualsevol altra funció que li delegui el Consell
d’Administració o que no sigui atribuïda expressa-
ment a cap altre òrgan.
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ARTICLE 10. PATRIMONI DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE

CATALUNYA

1. El patrimoni del Servei Meteorològic de Catalunya
és integrat pels béns que li siguin adscrits i pels béns
i drets propis de qualsevol naturalesa que adquirei-
xi per qualsevol títol. L’adscripció de béns al Servei
no n’implica la transmissió del domini ni la desafec-
tació, i els béns conserven llur qualificació jurídica
originària.

2.  La gestió del patrimoni del Servei Meteorològic de
Catalunya es regeix pel que disposen la Llei 11/1981,
del 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat, i
la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’estatut de l’empre-
sa pública catalana. El patrimoni del Servei afecte al
desenvolupament de les seves funcions d’informació
i assessorament té la consideració, en tant que afec-
tat a un servei públic, de patrimoni de domini públic
i gaudeix com a tal de les exempcions tributàries que
corresponen als béns d’aquesta naturalesa.

ARTICLE 11. RECURSOS ECONÒMICS DEL SERVEI METEO-
ROLÒGIC DE CATALUNYA

Els recursos econòmics del Servei Meteorològic de
Catalunya són integrats per:

a) Els productes que obté de l’exercici de les seves
activitats i de les operacions en què intervé.

b) Els productes, els rendiments o els increments
derivats del seu patrimoni.

c) Les subvencions, les aportacions o les donacions
d’administracions públiques, d’altres ens públics o
de particulars.

d) Les transferències que s’estableixin, si s’escau, en
els pressupostos de la Generalitat.

e) Els preus públics i les taxes que s’estableixin per
la prestació de serveis meteorològics.

f) Els drets i les altres prestacions patrimonials que li
corresponguin.

g) L’endeutament.

h) Qualssevol altres recursos que se li puguin atribuir.
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CAPÍTOL III

LA INFORMACIÓ METEOROLÒGICA

ARTICLE 12. INFORMACIÓ METEOROLÒGICA

1. El Servei Meteorològic de Catalunya ha de posseir
i subministrar informació suficient sobre:

a) Les variables meteorològiques, i les dades climà-
tiques d’aquestes variables.

b) El pronòstic meteorològic.

c) El seguiment de l’evolució i de l’estat de situacions
meteorològiques.

2. Els òrgans i les entitats de l’Administració de la
Generalitat han de sol·licitar al Servei Meteorològic de
Catalunya la informació meteorològica necessària per
a l’exercici de llurs competències en matèria d’emer-
gències i de protecció civil, sens perjudici de la que
rebin, si s’escau, d’altres organismes o autoritats
competents en aquesta matèria.

3. Els òrgans de l’Administració de la Generalitat i els
organismes que en depenen utilitzen, en l’exercici de
llurs competències en matèria de planificació territo-
rial, d’urbanisme, d’obres públiques, d’agricultura,
d’explotació dels recursos naturals i de medi ambi-
ent, la informació meteorològica del Servei Meteoro-
lògic de Catalunya i, si s’escau, la procedent d’altres
organismes oficials.

4. El Servei Meteorològic de Catalunya subministra a
altres ens i organismes públics i privats la informació
meteorològica que li sol·licitin, si s’escau, per a l’exer-
cici de llurs competències.

ARTICLE 13. XARXA D’EQUIPAMENTS METEOROLÒGICS DE

LA GENERALITAT DE CATALUNYA

1. Es crea la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de
la Generalitat de Catalunya (Xemec) com a instru-
ment per al mesurament de variables meteorològi-
ques i per a la detecció de fenòmens meteorològics,
dissenyat per al compliment de les finalitats d’aques-
ta Llei.
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2. La Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Gene-
ralitat de Catalunya és integrada per les instal·lacions
meteorològiques de titularitat de la Generalitat, tant les
existents com les que s’instal·lin en el futur. També s’hi
han d’integrar les instal·lacions meteorològiques de
l’autoritat meteorològica de l’Estat i d’altres entitats
públiques o privades,  un cop formalitzat un conveni
de col·laboració que n’acrediti la idoneïtat.

3. La informació meteorològica de què disposa la
Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat
de Catalunya es pot complementar amb informació
subministrada per observadors meteorològics.

4. Poden formar part de la Xarxa d’Equipaments
Meteorològics de la Generalitat de Catalunya, com a
sistema complementari, d’acord amb el programa
d’instal·lació i funcionament de la Xarxa que formuli
el Servei Meteorològic de Catalunya, equips o esta-
cions de mesurament de les condicions meteorològi-
ques altres que els determinats per l’apartat 2.

5. La Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Gene-
ralitat de Catalunya és adscrita al Servei Meteorològic
de Catalunya. Aquesta adscripció no comporta altera-
ció de la titularitat demanial que correspongui en cada
cas respecte als béns que integren les instal·lacions
de la Xarxa.

6. D’acord amb els principis a què es refereix l’article
4.1, la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la
Generalitat de Catalunya coordina la seva activitat, si
escau, amb la xarxa d’estacions que depenen de
l’autoritat meteorològica de l’Estat, amb vista a poder:

a) Acomplir estudis climatològics de detecció del
possible canvi climàtic.

b) Acomplir estudis per a preveure riscs meteorolò-
gics.

c) Disposar d’una xarxa d’estacions que prestin su-
port al sistema de predicció.

d) Oferir les dades a la comunitat internacional,
d’acord amb els dictàmens de l’Organització Meteo-
rològica Mundial.
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ARTICLE 14. BASE DE DADES METEOROLÒGIQUES DE

CATALUNYA

1. La Base de dades meteorològiques de Catalunya és
l’instrument del Servei Meteorològic de Catalunya que
conté la informació de les variables meteorològiques,
i les dades climàtiques d’aquestes variables.

2. La Base de dades meteorològiques de Catalunya
es nodreix de la informació de què disposa la Xarxa
d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de
Catalunya i, si s’escau, de les dades de què dispo-
sin els òrgans de l’Administració de la Generalitat i
altres ens públics, que han de subministrar la infor-
mació necessària per a la configuració de la Base.

3. La incorporació i el tractament de la informació a
la Base de dades meteorològiques de Catalunya
només es pot dur terme després d’haver-ne verificat
la fiabilitat i la publicitat.

4. La informació continguda en la Base de dades
meteorològiques de Catalunya és pública, salvant els
aspectes emparats pel règim de confidencialitat,
d’acord amb la normativa vigent, i salvant també els
aspectes determinats en els acords establerts amb
els organismes proveïdors de les dades, i respectant,
en qualsevol cas, els acords internacionals subscrits
per l’Estat en matèria de política de bases de dades.

5. La Base de dades meteorològiques de Catalunya
s’integra i es coordina amb el banc estatal de dades
meteorològiques i climàtiques.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

ÚNICA. TRANSFERÈNCIA DE SERVEIS DEPENDENTS

D’ORGANISMES D’ÀMBIT ESTATAL

En virtut del que estableix l’article 150.2 de la Consti-
tució, el Govern ha de presentar al Parlament, en el ter-
mini de sis mesos des de la promulgació d’aquesta Llei,
un projecte de proposició de llei a presentar davant la
Mesa del Congrés dels Diputats per tal d’obtenir, de
conformitat amb l’article 87.2 de la Constitució, la
transferència de tots els serveis de meteorologia situ-
ats a Catalunya que encara depenguin de l’Estat.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA. INTEGRACIÓ D’INSTAL·LACIONS A LA XARXA

D’EQUIPAMENTS METEOROLÒGICS DE LA GENERALITAT DE

CATALUNYA

1. S’integren a la Xarxa d’Equipaments Meteorològics
de la Generalitat de Catalunya les instal·lacions me-
teorològiques i agrometeorològiques de titularitat de
la Generalitat adscrites al Servei de Meteorologia del
Departament de Medi Ambient, al Departament d’In-
terior, al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca, a l’Institut Cartogràfic de Catalunya i a l’Agència
Catalana de l’Aigua.

2. En el termini de sis mesos de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, s’ha de dur a terme el traspàs a la
Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat
de Catalunya dels mitjans materials, pressupostaris
i personals destinats actualment a la gestió de les
instal·lacions esmentades en l’apartat 1.

SEGONA. ADSCRIPCIÓ DE BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DEL

SERVEI DE METEOROLOGIA DEL DEPARTAMENT DE MEDI

AMBIENT

Els béns que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei siguin
adscrits al Servei de Meteorologia del Departament
de Medi Ambient resten adscrits al Servei Meteorolò-
gic de Catalunya, sense que se’n modifiqui la condi-
ció jurídica originària. El Servei Meteorològic de Ca-
talunya se subroga en la posició jurídica del damunt
dit Servei de Meteorologia pel que fa als béns, els
drets i les obligacions de tot tipus de què aquest era
titular, sens perjudici del que estableix per al perso-
nal la disposició transitòria tercera.

TERCERA. INTEGRACIÓ DEL PERSONAL DEL SERVEI DE

METEOROLOGIA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

1. El personal funcionari i laboral que a l’entrada en
vigor d’aquesta Llei ocupi llocs de treball en el Servei
de Meteorologia del Departament de Medi Ambient,
inclòs el que tingui suspesa la seva relació jurídica
amb aquest òrgan, s’integra en el Servei Meteorolò-
gic de Catalunya segons les necessitats de personal
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d’aquest i d’acord amb la relació de llocs de treball
que s’aprovi, i hi resta vinculat per una relació subjec-
ta a les normes de dret administratiu o de dret labo-
ral que siguin aplicables. El personal que no s’integri
en el Servei Meteorològic de Catalunya ha d’ésser
adscrit a un lloc de treball de l’Administració de la
Generalitat i queda sotmès a les normes sobre pro-
visió de llocs de treball establertes per la normativa
vigent.

2. El personal funcionari del Servei de Meteorologia
del Departament de Medi Ambient que s’aculli a l’op-
ció d’ocupar un lloc de treball de la plantilla de per-
sonal laboral del Servei Meteorològic de Catalunya
resta en situació d’excedència voluntària per incom-
patibilitat en el cos d’origen, en els termes que esta-
bleix la normativa reguladora de la funció pública de
la Generalitat.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. HABILITACIÓ PER A DESENVOLUPAR LA LLEI

S’habiliten el Govern i el conseller o consellera de
Medi Ambient per a desenvolupar aquesta Llei.

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR

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

Base de dades meteorBase de dades meteorBase de dades meteorBase de dades meteorBase de dades meteorològiquesològiquesològiquesològiquesològiques art. 14

- contingut art. 14.1

- inclusió en la Base de dades art. 14.3

- integració i coordinació amb l’Estat art. 14.5

- origen de les dades art. 14.2

- publicitat art. 14.4

canvi climàticcanvi climàticcanvi climàticcanvi climàticcanvi climàtic art. 4.5 i 13.6

carcarcarcarcartografia climàticatografia climàticatografia climàticatografia climàticatografia climàtica art. 4. g

CentrCentrCentrCentrCentre d’Emere d’Emere d’Emere d’Emere d’Emergències de Catalunya (Cecat)gències de Catalunya (Cecat)gències de Catalunya (Cecat)gències de Catalunya (Cecat)gències de Catalunya (Cecat) art. 4.2.i

col·laboració amb l’Estatcol·laboració amb l’Estatcol·laboració amb l’Estatcol·laboració amb l’Estatcol·laboració amb l’Estat art. 4.2.b, 4.2.o, 4.2.j, i 13.6

col·laboradors voluntariscol·laboradors voluntariscol·laboradors voluntariscol·laboradors voluntariscol·laboradors voluntaris art. 8.2.e

DeparDeparDeparDeparDepartament de Medi Ambienttament de Medi Ambienttament de Medi Ambienttament de Medi Ambienttament de Medi Ambient

- adscripció del SMC art. 3.3

- designa dos membres del Consell

d’Administració del SMC art. 8.2.d

- el conseller o consellera presideix el Consell

d’Administració del SMC art. 8.3

- integració de personal procedent del Servei

de Meteorologia del Departament DT 3.1

- reclamació prèvia respecte a actes sotmesos

al dret civil o davant el conseller o consellera art. 5.5

- recurs d’alçada davant el conseller o con-

sellera art. 5.5

- proposa el nomenament del director o directora art. 9

- situació del personal funcionari que opti pel

  desplegament reglamentari del SMC DF 1ª

- traspàs d’adscripció de béns DT 2ª

finalitat de la Lleifinalitat de la Lleifinalitat de la Lleifinalitat de la Lleifinalitat de la Llei art. 2

inforinforinforinforinformació meteormació meteormació meteormació meteormació meteorològicaològicaològicaològicaològica

- Base de dades art. 14
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- contingut art. 12.1

- funció del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) art. 4.2.a i b

- obligació de sol·licitar-la art. 12.2 i 3

- servei públic art. 2

- subministrament a administracions i particulars art. 12.3

integració d’instal·lacions a la Xarxa d’Equipamentsintegració d’instal·lacions a la Xarxa d’Equipamentsintegració d’instal·lacions a la Xarxa d’Equipamentsintegració d’instal·lacions a la Xarxa d’Equipamentsintegració d’instal·lacions a la Xarxa d’Equipaments

MeteorMeteorMeteorMeteorMeteorològics de Catalunya (Xemec)ològics de Catalunya (Xemec)ològics de Catalunya (Xemec)ològics de Catalunya (Xemec)ològics de Catalunya (Xemec) DT 1.1

objecte de la Lleiobjecte de la Lleiobjecte de la Lleiobjecte de la Lleiobjecte de la Llei art. 1

obserobserobserobserobservadors meteorvadors meteorvadors meteorvadors meteorvadors meteorològicsològicsològicsològicsològics art. 13.3

rrrrreglamenteglamenteglamenteglamenteglament

- habilitació DF 1ª

- sistema d’avisos en situació d’emergència art. 4.2.i

SerSerSerSerServei Meteorvei Meteorvei Meteorvei Meteorvei Meteorològic de Catalunyaològic de Catalunyaològic de Catalunyaològic de Catalunyaològic de Catalunya

- adscripció art. 3.3

- capacitat art. 3.2

- comptabilitat art. 5.4

- Consell Assessor

- Consell d’Administració art. 8

- contractació art. 5.3

- control financer art. 5.4

- director o directora art. 9

- dret privat art. 5.1

- dret públic art. 5.2.a

- funcions art. 4

- marc normatiu art. 3.1

- naturalesa art. 3.1

- òrgans art. 7

- patrimoni art. 10

- personal art. 6

- president o presidenta art. 8.2 i 8.3

- recursos art. 11

- règim art. 6.1

- règim jurídic art. 5

- secretari o secretària art. 8.4

- selecció art. 6.2

servei públicservei públicservei públicservei públicservei públic art. 2

transferències de serveis dependents d’organismestransferències de serveis dependents d’organismestransferències de serveis dependents d’organismestransferències de serveis dependents d’organismestransferències de serveis dependents d’organismes

d’àmbit estatald’àmbit estatald’àmbit estatald’àmbit estatald’àmbit estatal DA
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XarXarXarXarXarxa d’Equipaments Meteorxa d’Equipaments Meteorxa d’Equipaments Meteorxa d’Equipaments Meteorxa d’Equipaments Meteorològics de Catalunyaològics de Catalunyaològics de Catalunyaològics de Catalunyaològics de Catalunya art. 14.5

- adscripció art. 13.5

- coordinació amb l’Estat art. 13.6

- gestió i manteniment art. 4.c

- integració d’instal·lacions art. 13.2

- nodreix la Base de dades art. 14.2

- Servei de Meteorologia del Departament

  de Medi Ambient art. 4.2.e, DT 1ª, DT 2ª, DT 3ª
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