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Un Estatut socialment avançat i nacionalment ambiciós 
 
L’actual text aprovat en ponència parlamentària representa un avenç 
profund en l’autogovern de Catalunya des de tots els punts de vista. 
Catalunya assoleix el nivell d’autogovern més gran de la seva història, 
superior al que establia l’Estatut de 1979 i de 1932. 
 
TÍTOL PRELIMINAR 

Ponència EAC 79 
Recull literalment l’expressió “Catalunya és 
una nació” (art. 1) 

Parla de Catalunya com a 
“nacionalitat”. (art. 1) 
 

El català aconsegueix gaudir del mateix 
tractament que el castellà:  
 
Deure de conèixer el català i el castellà. (art. 
9) 

“La Generalitat prendrà les 
mesures necessàries per 
assegurar llur coneixement” 
(art. 3) 

 
Altres avenços a destacar 
Estableix que les relacions amb l’Estat es regeixen 
pel principi general segons el qual “la Generalitat 
és Estat” i pels principis d’autonomia, 
plurinacionalitat de l’Estat i de bilateralitat, sens 
perjudici de l’ús de mecanismes multilaterals.(art. 
3.1) 

No diu res 

Estableix com a drets i llibertats a respectar i 
promoure els que estableix l’Estatut, la CE, la UE, la 
Declaració Universal dels DDHH entre altres...(art. 
4) 

Refereix els drets a la CE (art. 
8.1) 

Aran: “el poble aranès exerceix l’autogovern 
mitjançant aquest Estatut”. L’Estatut reconeix l’Aran 
com a “realitat nacional” i també reconeix, empara 
i respecta la seva singularitat, objecte de particular 
protecció mitjançant un règim jurídic especial (definit 
en apartats posteriors de l’Estatut) (art. 8) Igualment 
estableix l’aranès com a llengua oficial 

Només diu que l’aranès serà 
objecte d’ensenyament i 
d’especial protecció (art. 3.4) 
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TÍTOL I. DRETS, DEURES I PRINCIPIS RECTORS 
 
1) Per primera vegada a l’Estatut s’estableix un llistat de drets, deures i 
principis rectors, el que suposa definir el model de país que volem: un país 
avançat social i políticament, que pretén garantir el benestar del conjunt 
de la ciutadania des de tots els punts de vista.  
 
Drets i deures (21) 
 
1.1. En l’àmbit civil: 
 

• Drets en l’àmbit de les famílies (art. 16) : 
o Dret a rebre prestacions socials i ajudes públiques per a atendre 

les càrregues familiars. 
o (...) 
 

• Drets de la gent gran (art. 18): a viure amb dignitat, lliures d’explotació i 
de maltractaments, sense que puguin ésser discriminades per causa de 
l’edat.  

 
• Drets de la infància (art. 17): a rebre l’atenció integral necessària per al 

desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i 
social. 

 
• Drets de les dones (art. 19): “dret al lliure desenvolupament de llur 

personalitat i capacitat personal, a viure amb dignitat, seguretat i 
autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de 
discriminació”. “Les dones tenen dret que els poder públics garanteixin el 
compliment del principi d’igualtat d’oportunitats” (...) 

 
• Dret a morir amb dignitat (art. 20): “dret a atorgar un document de 

voluntats anticipades on constin les instruccions sobre llur tractament i les 
intervencions mèdiques” (...) 

 
1.2. En l’àmbit social, polític i de l’administració:  
 

• Drets en l’àmbit de l’Educació (art. 21) : 
o Dret a la formació professional i a la permanent (...) 
o Dret a disposar d’ajuts públics per a satisfer els requeriments 

educatius (...) 
o Dret de les persones amb necessitats educatives especials a una 

educació adaptada 
o Dret a participar en els assumptes escolars i universitaris de la 

comunitat educativa. 
o (...) 
 

• Drets en l’àmbit laboral (art. 24) : 
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o Dret de les persones excloses del mercat de treball a percebre 
prestacions i recursos no contributius de caràcter pal·liatiu. 

o Dret a desenvolupar les tasques laborals i professionals en 
condicions de garantia per a la salut, la seguretat i la dignitat de 
les persones. 

o Drets dels treballadors, o llurs representants, a la informació, 
consulta i participació en les empreses. 

o (...) 
  

• Drets en l’àmbit de la Salut (art. 22) : 
o Dret al respecte de les preferències en l’elecció de metge i de 

centre. 
o Dret a ser informades sobre els serveis a què poden accedir, 

sobre els tractaments mèdics i llurs riscos o a la confidencialitat 
de les dades relatives a la pròpia salut. 

o (...) 
 

• Drets en l’àmbit de l’habitatge (art. 25) : 
o Dret de les persones que no disposen dels recursos suficients a 

que els poders públics estableixin un sistema de mesures per a 
accedir a un habitatge digne.  

 
• Drets en l’àmbit dels serveis socials (art. 23): 

o Dret d’accedir a la xarxa de serveis socials. 
o Dret a una renda garantida de ciutadania que asseguri els mínims 

d’una vida digna de les persones o famílies que es troben en 
situació de pobresa.  

o (...) 
 

• Drets i deures en relació amb el medi ambient (art. 26): 
o Dret a viure en un medi equilibrat, sostenible i respectuós amb la 

salut. 
o Dret a la protecció davant de les diferents formes de contaminació 
o Deure de col·laborar en la conservació del patrimoni natural. 
o (...) 

 
• Drets dels consumidors i dels usuaris (art. 27): 

o Les persones, en llur condició de consumidors i d’usuaris de béns 
i de serveis, tenen dret a la protecció de llur salut i seguretat. 
També tenen dret a una informació veraç i entenedora sobre les 
característiques i els preus dels productes i dels serveis, a un 
règim de garanties dels productes adquirits i dels 
subministraments contractats i a la protecció de llurs interessos 
econòmics davant de conductes abusives, negligents o 
fraudulentes. 

o Els consumidors i els usuaris tenen dret a ésser informats i a 
participar, directament o per mitjà de llurs representants, davant 
de les administracions públiques de Catalunya, en els termes que 
determina la llei. 
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• Drets en l’àmbit polític i de l’administració (Capítol II): 
 

o Dret de participació (art. 28): en els afers públics de Catalunya, a 
presentar iniciatives legislatives populars, en el procés 
d’elaboració de les lleis del Parlament. També totes les persones 
tenen dret a dirigir peticions i a plantejar queixes. Els ciutadans de 
Catalunya tenen dret a promoure la convocatòria de consultes 
populars. 

o (...) 
 

 
 
1.3. Drets i deures lingüístics (Capítol III): 
 

• Drets i deures de coneixement i ús de les llengües (art. 31) 
o Tothom té dret a no ésser discriminat per raons lingüístiques. 
o Els actes jurídics fets en qualsevol de les dues llengües oficials 

tenen, pel que fa a la llengua, plena validesa i eficàcia, sense que 
se’n pugui al·legar desconeixement. 

o (...) 
 

• Drets lingüístics davant de les administracions públiques i les 
institucions estatals (art. 32) 

o Els ciutadans tenen el dret d’opció lingüística. Aquest dret obliga 
totes les institucions, organitzacions i administracions públiques, 
inclosa l’Administració electoral a Catalunya, així com les entitats 
privades que en depenen i, en general, quan exerceixen funcions 
públiques. 

o Per a garantir el dret d’opció lingüística establert per l’apartat 1, 
l’Administració de l’Estat situada a Catalunya garanteix que el 
personal al seu servei té un nivell de coneixement adequat i 
suficient de les dues llengües oficials, que el fa apte per a complir 
les funcions pròpies de llur lloc de treball. 

o (...) 
 

• Drets lingüístics dels consumidors i usuaris (art. 33) 
o Totes les persones tenen el dret d’ésser ateses oralment i per 

escrit en la llengua oficial que elegeixin en llur condició d’usuaris o 
consumidors de béns, productes i serveis. Les entitats i les 
empreses amb domicili social a Catalunya i els establiments 
oberts al públic dins del seu territori queden subjectes al deure de 
disponibilitat lingüística en els termes establerts per la llei.  

o (...) 
 

• Drets lingüístics en l’àmbit de l’ensenyament (art. 34) 
o Tothom té dret a rebre l’ensenyament en català d’acord amb el 

que estableix aquest Estatut. El català s’ha d’utilitzar normalment 
com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 
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o Els alumnes que s’incorporen tardanament al sistema escolar de 
Catalunya gaudeixen del dret a rebre un suport lingüístic especial 
si la manca de comprensió els dificulta seguir normalment 
l’ensenyament. 

o (...) 
 

• Drets en relació amb l’aranès (art. 35) 
o A l’Aran tothom té el dret de conèixer i d’emprar l’aranès i d’ésser 

atès oralment i per escrit en aquesta llengua en les seves 
relacions amb les administracions públiques i amb les entitats 
públiques i privades que en depenen. 

o (...)  
 
 
Principis Rectors (14)  
 

• Protecció de les persones i de les famílies (art. 39): 
o Es refereix a la família en totes les seves modalitats.  
o Conciliació de la vida familiar i laboral. 
o Emancipació dels joves. 
o Protecció jurídica de les persones amb discapacitats 
o (...) 

 
• Àmbit socioeconòmic (art. 44): 

o Garantir els drets laborals i sindicals dels treballadors, foment de 
l’estabilitat laboral, prevenció de riscos laborals, seguretat i 
higiene en el treball... 

o Promoció de la creació d’un espai català de relacions laborals. 
o (...) 

 
• Medi ambient, sostenibilitat i equilibri territorial (art. 45): 

o Reducció de les diferents formes de contaminació. 
o Fer efectives les condicions pel gaudi del patrimoni natural i 

paisatgístic. 
o Protecció del paisatge rural, defensa del litoral, foment de les 

explotacions agràries... 
o (...) 

 
• Cohesió i benestar social (art. 41): 

o Els poders públics han de promoure polítiques públiques que 
fomentin la cohesió social i que garanteixin un sistema de serveis 
socials, de titularitat pública i concertada, adequat als indicadors 
econòmics i socials de Catalunya. 

o Els poders públics han de han de vetllar per la plena integració 
social, econòmica i laboral de les persones i dels col·lectius més 
necessitats de protecció, especialment d’aquells que es troben en 
situació de pobresa i de risc d’exclusió social. 

o Els poders públics de Catalunya han d’emprendre les accions 
necessàries per a establir un règim d’acollida de les persones 
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immigrades i han de promoure les polítiques que garanteixin el 
reconeixement i l’efectivitat dels drets i deures de les persones 
immigrades, la igualtat d’oportunitats, les prestacions i les ajudes 
que permetin llur plena acomodació social i econòmica i llur 
participació en els afers públics 

o (...) 
 
• Educació, recerca i cultura (art. 43). 

o Els poders públics de Catalunya han de garantir la qualitat del 
sistema d’ensenyament i han d’impulsar una formació humana i 
tècnica de l’alumnat basada en els valors socials d’igualtat, 
solidaritat, llibertat, pluralisme, responsabilitat cívica i els altres 
que fonamenten la convivència democràtica 

o Els poders públics de Catalunya han de promoure i han 
d’impulsar la implicació i la participació de la família en l’educació 
dels fills, en el marc de la comunitat educativa. 

o  Els poders públics de Catalunya han de fomentar la investigació i 
la recerca científica de qualitat, la creativitat artística i la 
conservació i la difusió del patrimoni cultural de Catalunya 

o (...) 
 
• Habitatge i mobilitat (art. 46). 

o Els poders públics de Catalunya han de facilitar l’accés a 
l’habitatge mitjançant la generació de sòl i la promoció d’habitatge 
públic i d'habitatge protegit, amb especial atenció pels joves i els 
col·lectius més necessitats. 

o Els poders públics de Catalunya han de promoure polítiques de 
transport i de comunicació, basades en criteris de sostenibilitat, 
que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la 
mobilitat i de la seguretat viària 

 
• Dones i perspectiva de gènere (art. 40). 

o Els poders públics han de garantir la transversalitat en la 
incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones en totes 
les polítiques públiques per tal d’aconseguir la igualtat 
d’oportunitats i la igualtat material entre dones i homes. 

o Les polítiques públiques han de garantir l’abordatge integral de 
totes les formes de violència contra les dones, així com dels actes 
de caràcter sexista i discriminatori, i han de fomentar el 
reconeixement del paper de les dones en els àmbits cultural, 
històric, social i econòmic promovent la participació dels grups i 
les associacions de dones en l’elaboració i l’avaluació d’aquestes 
polítiques. 

o Els poders públics han de reconèixer i tenir en compte el valor 
econòmic del treball familiar en la fixació de llurs polítiques 
econòmiques i socials 

 
• Foment de la participació (art. 42). 
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o Els poders públics de Catalunya han de promoure la participació 
social en l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques 
públiques, així com la participació individual i associativa en els 
àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte 
als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia 

o (...) 
 

• Foment i difusió de la llengua (art.48). 
o Els poders públics de Catalunya han de protegir la llengua 

catalana en tots els àmbits i sectors i n’han de fomentar l’ús, la 
difusió i el coneixement. Aquests principis també s’han d’aplicar 
respecte de la llengua aranesa. 

o Les polítiques de foment de la llengua catalana s’han d’estendre 
al conjunt de l’Estat, a la Unió Europea i a la resta del món. 

o Els poders públics de Catalunya han de promoure que les dades 
que figuren en l’etiquetatge, en l’embalatge i en les instruccions 
d’ús dels productes fabricats i distribuïts a Catalunya constin 
almenys en llengua catalana. 

o Els poders públics han de garantir l’ús de la llengua de signes 
catalana i les condicions que permetin d'assolir la igualtat de les 
persones amb sordesa que optin per aquesta llengua, que ha 
d’ésser objecte d'ensenyament, protecció i respecte 

o (...) 
 

• Memòria històrica (art. 52). 
o La Generalitat i els altres poders públics de Catalunya han de 

vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica 
de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la 
resistència i la lluita per les llibertats democràtiques i els drets 
nacionals i socials. Amb aquesta finalitat, han d’adoptar les 
iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i la 
rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com a 
conseqüència de la defensa de la democràcia i l’autogovern de 
Catalunya. 

o La Generalitat ha de vetllar perquè la memòria històrica es 
converteixi en símbol permanent de tolerància, de dignitat dels 
valors democràtics, de rebuig dels totalitarismes i de 
reconeixement de totes aquelles persones que han patit 
persecució a causa de llurs opcions ideològiques. 

 
• Cooperació al foment de la pau i cooperació al desenvolupament (art. 

49). 
• Accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació (art. 51). 
• Protecció dels consumidors i usuaris (art. 47) 
• En l’àmbit dels mitjans de comunicació social (art. 50) 
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2) S’estableixen mecanismes de garantia dels drets estatutaris front als 
poders públics (tots ells). Això comporta que no quedin en meres 
declaracions d’intencions, sinó que s’hagin de prendre les accions 
oportunes per fer-los efectius.  
 

• Consell de Garanties Estatutàries (ara Consell Consultiu): Per a la 
defensa d’aquests drets front el poder legislatiu. Els seus dictàmens són 
vinculants, a excepció  dels emesos per a la interposició de recursos 
davant el Tribunal Constitucional (art. 73.4) 

 
• Es crea una sala de garanties estatutàries del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya a la que es poden recórrer els actes que vulneren 
els drets que es reconeixen en aquest títol (art. 37): Per a la defensa 
d’aquests drets front l’executiu i l’administració. 
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TÍTOL II: Institucions 
 

Ponència EAC 79 
Incorpora a l’Estatut la figura del 
Conseller Primer, i regula els aspectes 
fonamentals del Consell de Garanties 
Estatutàries, el Síndic de Greuges i la 
Sindicatura de Comptes. 

Remet a una llei la creació d’aquests 
organismes (Síndic de Greuges, art. 35; 
Consell Consultiu, art. 41), o bé 
simplement esmenta la seva creació 
sense més concrecions (Sindicatura de 
Comptes, art. 42). La figura del Conseller 
Primer no es troba recollida 

L’Estatut actual quasi no regula el món 
local. El text de la ponència incorpora el 
món local a l’Estatut (hi ha tot un 
capítol, el VI del Títol II, dedicat a aquesta 
matèria) promovent una relació més 
directa d’aquest amb la Generalitat En 
aquest sentit podem destacar tres grans 
avenços en concret: 
 
-  Garanteix l’autonomia del món local: 
“L’Estatut garanteix l’autonomia política i 
administrativa de municipis i vegueries 
d’acord amb el que estableix la 
Constitució i la Carta europea de 
l’autonomia local” (art. 79.2) 
 
- Garanteix les seves competències: 
 “Els municipis tenen plena capacitat per 
a dur a terme les activitats i prestar els 
serveis que siguin d’interès per a la 
comunitat local (...) sense cap altre límit 
que el respecte a la llei i a les 
competències que corresponen a altres 
administracions. L’Estatut garanteix un 
nucli competencial propi a municipis i 
vegueries, unes atribucions que són 
exercides per aquestes entitats amb 
plena autonomia de govern i 
administració, subjectes només a controls 
de constitucionalitat i legalitat” (art. 80) 
 
- Garanteix el seu finançament. 
Capítol III del Títol VI (finançament) referit 
a la hisenda dels governs locals. 
 
 

“La Generalitat de Catalunya estructurarà 
la seva organització territorial en 
municipis i comarques” (art. 5.1).  
“Així mateix podran ser creades 
agrupacions basades en fets urbanístics i 
metropolitans i altres de caràcter 
funcional i amb fins específics” (art. 5.2) 
 
“És competència dels ens locals de 
Catalunya la gestió, recaptació, liquidació 
i inspecció dels tributs propis que els 
atribueixin les lleis, sens perjudici de la 
delegació que puguin atorgar per a 
aquestes facultats a favor de la 
Generalitat. Mitjançant una llei de l'Estat 
serà establert el sistema de col·laboració 
dels ens locals, de la Generalitat i de 
l'Estat per a la gestió, liquidació, 
recaptació i inspecció dels tributs que es 
determinaran. Els ingressos dels ens 
locals de Catalunya consistents en 
participacions en ingressos estatals i en 
subvencions incondicionades, seran 
percebuts a través de la Generalitat, que 
els distribuirà d'acord amb els criteris 
legals que seran establerts per a les 
esmentades participacions” (art. 48.2) 

Posa les bases de la nova organització 
territorial de Catalunya amb la 
incorporació de la vegueria: “Catalunya 
estructura la seva organització territorial 
en municipis i vegueries” (art. 79.1). 
Estableix també que “el govern i 
l’administració autònoma de la vegueria 

“La Generalitat de Catalunya estructurarà 
la seva organització territorial en 
municipis i comarques” (art. 5.1). “Així 
mateix podran ser creades agrupacions 
basades en fets urbanístics i 
metropolitans i altres de caràcter 
funcional i amb fins específics” (art. 5.2). 
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corresponen al consell de vegueria, 
format pel president o presidenta i pels 
consellers de vegueria” i que “els consells 
de vegueria substitueixen les 
diputacions”. (art. 86). Així mateix també 
reconeix la comarca com a entitat local 
“fonamentada en la voluntat de 
col·laboració i associació de municipis” 
(art.87) i permet la creació d’altres 
entitats locals supramunicipals (art. 88). 
Estableix un règim especial del 
municipi de Barcelona “establert per llei 
del Parlament” (art. 84) 

No fa cap referència específica a 
Barcelona, ni com a capital de Catalunya 

Dedica un article a l’organització 
institucional pròpia de l’Aran: “L’Aran 
disposa d’un règim institucional propi 
establert per llei del Parlament” (art. 89) 

Disposició addicional primera: “En el 
marc de la Constitució i del present 
Estatut seran reconegudes i actualitzades 
les peculiaritat històriques administrativa 
interna de la Vall d’Aran” 

Significa un clar aprofundiment 
democràtic.  
- “La llei electoral de Catalunya ha 

d’establir criteris de paritat entre 
homes i dones per a l’elaboració de les 
llistes” (art. 54.3) 

- Possibilitat de crear comissions 
d’investigació: “El Parlament pot crear 
comissions d’investigació sobre 
qualsevol assumpte de rellevància 
pública que sigui d’interès. És obligatori 
comparèixer a requeriment de les 
comissions d’investigació (...)”(art. 57.5) 

- Mocions de censura individual: “El 
parlament pot exigir la responsabilitat 
individual del conseller primer o d’un 
altre conseller en relació amb el seu 
àmbit específic d’actuació, mitjançant 
l’aprovació d’una moció de censura 
individual aprovada per majoria 
absoluta” (art. 71.2) 

- Foment de la participació ciutadana: 
“El Reglament del Parlament ha de 
regular la tramitació de les peticions 
individuals i col·lectives adreçades a la 
cambra. També ha d’establir 
mecanismes de participació ciutadana 
en l’exercici de les funcions 
parlamentàries” (art. 57.6). 

No diu res 

S’incorpora el Decret Llei, figura 
legislativa inexistent fins ara:  
“En cas d’una necessitat urgent, 
excepcional i extraordinària, el Govern 
pot dictar disposicions legislatives 
provisionals sota la forma de decret llei. 

No existia 
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No poden ésser objecte de decret llei les 
lleis que regulen els drets establerts per 
aquest Estatut, el règim electoral, les 
institucions de la Generalitat, ni el 
pressupost de la Generalitat” (art.62) 
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TÍTOL III. El Poder Judicial de Catalunya 
 
A l’Estatut actual tot allò referent al Poder Judicial de Catalunya es troba inclòs 
en l’articulat del títol referit a les competències de la Generalitat (art. 18-23). 
Ara, en canvi, compta amb un títol propi i s’amplien substancialment les seves 
competències i potestats. Destaquem aquí els avenços més transcendents.  
 

Ponència EAC 79 
S’enforteix la posició del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya com 
a darrera instància judicial, reconeixent 
un llistat de competències més ampli que 
el 1979. 
 “Correspon en exclusiva al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya la 
unificació de la interpretació del dret de 
Catalunya, així com la funció de cassació 
en matèria de dret estatal, llevat en 
aquest darrer cas de la competència 
reservada al Tribunal Suprem per a la 
unificació de doctrina.  
Correspon al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya la resolució dels 
recursos extraordinaris de revisió que 
autoritzi la llei contra les resolucions 
fermes dictades pels òrgans judicials de 
Catalunya” (art. 90.3 i 90.4) 
 

Només estableix que el TSJC és l’òrgan 
jurisdiccional en què culminarà 
l’organització judicial en el seu àmbit 
territorial i davant el qual s’esgotaran les 
successives instàncies processals (art. 
19) 

Institucionalització del fiscal superior 
de Catalunya: “El fiscal superior és el 
fiscal en cap del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i representa el 
Ministeri Fiscal a Catalunya”. “Es 
designat pel Govern de l’Estat a partir 
d’una terna proposada pel Govern” (art. 
91) 

No deia res 

Creació del Consell de Justícia de 
Catalunya: “Òrgan de govern del 
poder judicial a Catalunya. Actua com a 
òrgan desconcentrat del Consell General 
del Poder Judicial i sens perjudici de les 
competències d’aquest” (art. 92) 

Nou, no existia abans 

Ampliació de competències de la 
Generalitat sobre l’Administració de 
Justícia, sobre el personal judicial i no 
judicial, sobre els mitjans materials, sobre 
oficina judicial, institucions i serveis de 
suport; per a l’ordenació dels serveis de 
justícia gratuïta, justícia de pau. A més 
exerceix totes les funcions i facultats que 
reconeix la Llei orgànica del poder judicial 
al govern de l’Estat. (art. 98 fins el 104) 

Exerceix el que es derivin de les lleis 
orgàniques de l’Estat: “Exercir totes les 
facultats que les Lleis Orgàniques del 
Poder Judicial i del CGPJ reconeguin o 
atribueixin al Govern de l’Estat”.(art. 18.1) 
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El coneixement de la llengua catalana 
esdevé un requisit en l’àmbit de la 
Justícia: “Per ocupar una plaça de 
magistrat, jutge o fiscal, secretaris judicial 
i tot el personal al servei de 
l’Administració de justícia i de la Fiscalia 
a Catalunya els candidats són admesos 
en igualtat de drets. Han d’acreditar un 
coneixement adequat i suficient de la 
llengua catalana per a fer efectius els 
drets lingüístics dels ciutadans en la 
forma i amb l’abast que determini la llei” 
(art. 97.1) “En tot cas el coneixement 
suficient de la llengua i el dret tenen la 
consideració de requisit per a l’obtenció 
de plaça en els corresponents concursos 
de trasllat” (art. 97.3).”Els secretaris 
judicials i tot el personal al servei de 
l’Administració de justícia i de la Fiscalia 
a Catalunya han d’acreditar el 
coneixement de la llengua catalana que 
s’exigeix al personal de l’Administració de 
la Generalitat” (art. 97.4) 

No diu res sobre la necessitat de 
coneixement de la llengua catalana 

El coneixement suficient del dret 
català té la consideració de requisit per 
a l’obtenció de plaça en els 
corresponents concursos de trasllat (art. 
97) 

Diu que serà “un mèrit preferent 
l’especialització en dret català” (art. 23) 
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TÍTOL IV. Competències 
 
1) S’amplia el ventall de competències amb les que compta la Generalitat. 
És a dir, la Generalitat tindrà més competències amb el nou Estatut de les 
que té en l’actualitat. De dues maneres: 
 

• Especificant les matèries competència de la Generalitat. Per exemple, en 
matèria de gestió de l’espectre radioelèctric dins del territori de Catalunya, 
“correspon a la Generalitat la competència executiva relativa a l’atribució 
individualitzada de freqüències per a la prestació dels serveis de 
radiodifusió televisiva i sonora. La Generalitat pot assumir aquesta 
competència amb caràcter exclusiu quan l’espectre radioelèctric no tingui 
la consideració de domini públic estatal” (art. 129) 

 
• Competències reservades a l’Estat de les que es demana la seva 

delegació (art. 150.2 de la CE) i que es troben especificades a la 
Disposició Addicional 2a del text de la ponència: 

 
o Immigració: 

- Facultats d’execució de la legislació estatal sobre règim 
d’estada i de residència dels estrangers. 

- Facultats d’execució de la legislació estatal en matèria de 
règim sancionador d’estrangeria. 

- Selecció de treballadors estrangers en els seus països 
d’origen amb destinació a Catalunya. 

o Gestió en matèria de ports i aeroports d’interès general situats a 
Catalunya. 

o Autorització per a la convocatòria de consultes populars per via 
de referèndum. 

o Gestió de les infrastructures de telecomunicacions situades a 
Catalunya. 

o Execució de la legislació estatal en matèria de trànsit, circulació 
de vehicles i seguretat viària a Catalunya. 

o Execució de la legislació estatal sobre la vigilància i control 
d’entrada i sortida del territori de l’Estat de persones i béns, la 
vigilància i control de les costes, ports i aeroports de trànsit 
internacional; l’aplicació del règim general d’estrangeria, 
extradició i expulsió, emigració i immigració; la prevenció, 
investigació i persecució dels delictes relacionats amb el crim 
organitzat i el terrorisme, així com de la resta de delictes d’abast 
superior a Catalunya, que s’ha de fer de manera coordinada amb 
l’Estat. 

o La regulació de les condicions d’obtenció, expedició i 
homologació de títols acadèmics i professionals. 

 
 
2) Es garanteix el seu contingut front interpretacions reduccionistes 
(blindatge) de dues maneres: 
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• Especificant les submatèries de les competències.  
• Definint el tipus de competències, que són tres: 

o Exclusives: En les que només la Generalitat té competències. 
o Compartides: En les que es desenvolupen unes bases establertes 

per llei estatal. 
o Executives: En les que la Generalitat té potestat reglamentària, 

cosa que no és així amb l’actual Estatut.  
 
Alguns exemples: 
 

EAC 79 Ponència 
Article 9.2.  
Conservació, modificació i desenvolupament 
del dret civil català  

Article 123. Dret civil 

Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de dret civil, inclosa la 
determinació del seu sistema de fonts, amb l’única excepció de les regles relatives a 
l’aplicació i a l’eficàcia de les normes jurídiques, les relacions juridicocivils relatives a les 
formes de matrimoni, l’ordenació dels registres i els instruments públics, les bases de les 
obligacions contractuals, les normes per a resoldre els conflictes de lleis i la determinació 
de les fonts del dret de competència estatal 

Article 9.3.  
Normes processals i de procediment 
administratiu que es derivin de les 
particularitats del dret substantiu de 
Catalunya o de les especialitats de 
l’organització de la Generalitat 

Article 124. Dret processal 

Correspon a la Generalitat dictar les normes processals específiques que es derivin de les 
particularitats del dret substantiu de Catalunya. Aquesta competència, en tot cas, inclou 
les normes processals que tinguin per finalitat millorar la protecció dels drets dels 
ciutadans establerts per aquest Estatut i per la resta de normes autonòmiques, i 
l’adequada interpretació i aplicació del dret propi pels òrgans jurisdiccionals 

Article 9.4.  
Cultura 
 
Article 9.3. 
Patrimoni històric, artístic, monumental, 
arquitectònic, arqueològic i científic, sens 
perjudici d'allò que disposa el número 28 de 
l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució 
 
Article 9.4. 
Arxius, biblioteques, museus, hemeroteques 
i altres centres de dipòsit cultural que no 
siguin de titularitat estatal. Conservatoris de 
música i serveis de belles arts d'interès per a 
la Comunitat Autònoma 
 
Article 11.7.  
Museus, arxius i biblioteques de titularitat 
estatal l'execució dels quals no es reservi 
l'Estat.  

Article 145. Cultura* 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cultura, que en tot 
cas inclou: 
1.1 Les activitats artístiques i culturals que es duen a terme a Catalunya, que inclouen en 
tot cas: 
a) La regulació i l’execució de mesures sobre producció, distribució i condicions de venda 
al públic de llibres i publicacions periòdiques en qualsevol suport, així com la gestió del 
dipòsit legal i l’atorgament dels codis d’identificació. 
b) La regulació i inspecció de les sales d’exhibició cinematogràfica, les mesures de 
protecció de la indústria cinematogràfica i el control i concessió de llicències de doblatge. 
c) La qualificació de les pel·lícules i materials audiovisuals en funció de l’edat i dels valors 
culturals. 
d) La promoció, planificació, construcció i gestió d’equipaments culturals ubicats a 
Catalunya llevat del que disposa l’apartat 4.3 d’aquest article. 
e) Establiment de mesures fiscals d’incentiu a les activitats culturals en els tributs on la 
Generalitat tingui competències normatives. 
f) Regulació del règim dels espectacles, el circ i les activitats culturals en espais públics. 
2. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de patrimoni cultural, 
artístic i monumental, que inclou en tot cas: 
a) La regulació i l’execució de mesures destinades a garantir l’enriquiment, l’accés i la 
difusió del patrimoni cultural de Catalunya. 
b) La regulació i l’execució de mesures d’inspecció, inventari i restauració del patrimoni 
arquitectònic, arqueològic, científic, tècnic, històric, artístic, etnològic i cultural en general. 
c) L’establiment del règim jurídic de tota actuació sobre béns mobles i immobles integrants 
del patrimoni cultural de Catalunya i la determinació del règim jurídic dels béns immobles, 
així com la declaració i gestió d’aquests béns. 
d) La protecció del patrimoni cultural de Catalunya, que inclou la conservació, reparació, 
règim de vigilància i control dels béns, llevat de la competència estatal per a la defensa 
dels béns integrants d’aquest patrimoni contra l’exportació i l’espoliació. 
3. En matèria d’arxius, biblioteques, museus i altres centres de dipòsit cultural correspon a 
la Generalitat: 
3.1 La competència exclusiva sobre arxius, biblioteques, museus i altres centres de dipòsit 
cultural que no siguin de titularitat estatal, que inclou en tot cas: 
a) La creació, gestió, protecció i establiment del règim jurídic dels centres que integren el 
sistema d’arxius, el sistema bibliotecari, els museus i altres centres de dipòsit cultural de 
Catalunya. 
b) L’establiment dels règim jurídic dels béns documentals, bibliogràfics i culturals que s’hi 
troben dipositats. 
c) La conservació i recuperació dels béns que integren el patrimoni documental i 
bibliogràfic català. 
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3.2 La competència executiva sobre els arxius, biblioteques, museus i centres de dipòsit 
cultural de titularitat estatal ubicats a Catalunya, que inclou en tot cas la regulació del 
funcionament, l’organització i el règim de personal d’aquests centres. 
3.3 Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre l’Arxiu Reial 
de Barcelona i els fons propis de Catalunya ubicats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 
Aquests fons s’integraran en el sistema d’arxius de Catalunya. Per a la gestió eficaç de la 
resta de fons comuns amb altres territoris de la corona d’Aragó, col·laborarà amb el 
patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, amb les altres Comunitats Autònomes que hi 
tenen fons compartits i amb l’Estat a través de mecanismes que s’estableixin de mutu 
acord. 
4. En matèria de foment de la cultura: 
4.1 Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre: 
a) El foment i la difusió de la creació i producció teatral, musical, audiovisual, literària, de 
dansa, de circ i arts combinades realitzada a Catalunya.  
b) La promoció i difusió del patrimoni cultural, artístic i monumental i dels centres de 
dipòsit cultural de Catalunya. 
c) La projecció internacional de la cultura catalana. 
4.2 La Generalitat, mitjançant l’acord previ de la Comissió Bilateral prevista en aquest 
Estatut, concertarà amb l’Estat les actuacions de foment que aquest realitzi en relació a 
les activitats culturals que es produeixin o desenvolupin en el territori de Catalunya i en 
relació amb la projecció internacional de la cultura catalana. 
4.3 La Generalitat, mitjançant l’acord previ de la Comissió Bilateral prevista en aquest 
Estatut, concertarà amb l’Estat les inversions d’aquest en béns i equipaments culturals 
situats a Catalunya així com les adquisicions per qualsevol títol determinant el percentatge 
i els béns que corresponen a la Generalitat. 

Article 9.7.  
Investigació, sens perjudici d'allò que 
disposa el número 15 de l'apartat 1 de 
l'article 149 de la Constitució. Les acadèmies 
que tinguin llur seu central a Catalunya 

Article 134. Recerca, desenvolupament i innovació tecnològica 
 
1. En matèria de recerca científica i tècnica, correspon a la Generalitat la competència 
exclusiva amb relació als centres i estructures de recerca promoguts o participats per la 
Generalitat i als projectes finançats per aquesta, que comprèn en tot cas: 
a) L’establiment de línies pròpies de recerca i el seguiment, control i avaluació dels 
projectes. 
b) L’organització, règim de funcionament, control, seguiment i acreditació dels centres i 
estructures, incloses les de titularitat privada radicades en el territori de Catalunya. 
c) La coordinació dels centres i estructures de recerca de Catalunya. 
d) La regulació i gestió de les beques i els ajuts destinats a centres o projectes de 
competència de la Generalitat. 
e) La regulació i la formació professional del personal investigador i de suport a la recerca 
en centres i projectes de competència de la Generalitat. 
f) La difusió de la ciència i la transferència de resultats. 
2. En el marc de la Comissió Bilateral prevista en aquest Estatut, es fixaran els criteris de 
col·laboració entre l’Estat i la Generalitat en matèria de política de recerca, 
desenvolupament i innovació. També s’establiran les formes de participació de la 
Generalitat en la fixació de les polítiques que afectin aquestes matèries en l’àmbit de la 
Unió Europea i altres organismes i institucions internacionals. 

Article 9.8.  
Règim local, sens perjudici d'allò que 
disposa el número 1 de l'apartat 1 de l'article 
149 de la Constitució. Alteracions dels 
termes municipals i denominació oficial dels 
municipis i topònims. 

Article 155. Règim local* 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en règim local, que inclou en tot 
cas:  
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, incloses les diferents formes 
associatives, de mancomunació, convencionals i consorcials. 
b) La determinació de les competències i les potestats pròpies dels municipis i de les 
altres entitats locals, i també de les funcions públiques d’existència necessària a totes les 
entitats locals de Catalunya. 
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 municipis i dels altres ens locals, i també 
les seves competències, funcionament, règim d’adopció d’acords, relacions entre aquests 
òrgans i l’estatut dels seus membres. 
e) El règim dels òrgans complementaris de l‘organització dels ens locals. 
f) El procediment d’elaboració i aprovació de les normes locals. 
2. Correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria de règim electoral 
dels municipis sobre eleccions per sufragi universal directe, i també la competència 
exclusiva en matèria de règim electoral per sufragi indirecte amb relació a les altres 
entitats locals. 
 
Article 154. organització territorial 
 
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre organització territorial i població 
dels ens locals, que inclou en tot cas: 
a) La determinació, creació, modificació i supressió de les entitats que configuren 
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l’organització territorial de Catalunya. 
b) La creació, la supressió i l’alteració dels termes tant dels municipis com de les entitats 
locals d’àmbit territorial inferior; la denominació, la capitalitat i els símbols dels municipis i 
de les altres entitats locals; els topònims i la determinació dels règims especials. 
c) L’establiment de procediments de relació entre les entitats locals i la població 

Article 9.9.  
Ordenació del territori i del litoral, urbanisme 
i habitatge 

Article 151. Ordenació del territori i del paisatge, del litoral i urbanisme 
 
1. En matèria d’ordenació del territori i del paisatge correspon a la Generalitat: 
1.1 La competència exclusiva que inclou en tot cas: 
a) L’establiment de les directrius d’ordenació i gestió del territori, del paisatge i de les 
actuacions que hi incideixen. 
b) L’establiment i la regulació de les figures de planejament territorial, així com del 
procediment per a la seva tramitació i aprovació. 
c) Les previsions sobre emplaçaments de les infraestructures i els equipaments. 
d) La determinació de mesures específiques de promoció de l’equilibri territorial, 
demogràfic, socioeconòmic i ambiental. 
1.2 La determinació de la ubicació d’infraestructures i equipaments de titularitat estatal que 
es realitzin a Catalunya requerirà de deliberació i informe previ de Comissió bilateral Estat-
Generalitat. 
2. En matèria d’ordenació del litoral correspon a la Generalitat: 
2.1 La competència exclusiva que comprèn en tot cas: 
a) L’establiment i la regulació dels instruments de planificació i gestió territorial d’ordenació 
del litoral i de les normes i plans d’ordenació i utilització de platges en els quals en tot cas 
es localitzen les infraestructures i les instal·lacions i es determinen els usos, així com la 
regulació del procediment de tramitació i aprovació d’aquests instruments, normes i plans. 
b) La regulació de la gestió del domini públic marítim terrestre especialment l’atorgament 
d’autoritzacions i concessions i, en tot cas, les concessions d’obres fixes en el mar. 
c) L’establiment i gestió del règim econòmic financer del domini públic marítim terrestre. 
d) L’execució d’obres i actuacions en el litoral català. 
2.2 Correspon a la Generalitat l’execució i la gestió de les obres d’interès general situades 
en el litoral català, d’acord amb allò establert a l’article 131 de l’Estatut. 
3. En matèria d’urbanisme correspon a la Generalitat: 
3.1 La competència exclusiva, que comprèn en tot cas: 
a) La regulació del règim urbanístic del sòl que inclou en tot cas la determinació dels 
criteris sobre els diversos tipus de sòl i els seus usos. 
b) La regulació del règim jurídic de la propietat del sòl tot respectant les condicions 
bàsiques establertes per l’Estat per garantir la igualtat de l’exercici del dret a la propietat. 
c) L’establiment i la regulació dels instruments de planejament i gestió urbanística, així 
com del seu procediment de tramitació i aprovació. 
d) La política de sòl i habitatge, la regulació dels patrimonis públics de sòl i habitatge i el 
règim de la intervenció administrativa en l’edificació, la urbanització i l’ús del sòl i del 
subsòl. 
e) La protecció de la legalitat urbanística que inclou en tot cas la inspecció urbanística, les 
ordres de suspensió d’obres i de llicències, les mesures de restauració de la legalitat física 
alterada així com la disciplina urbanística. 
3.2 Correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria de dret de reversió 
en les expropiacions urbanístiques en el marc de la legislació estatal en matèria 
d’expropiacions 
 
Article 127. Habitatge 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’habitatge, que inclou 
en tot cas: 
a) La planificació, l’ordenació, la gestió, la inspecció i el control de l’habitatge a Catalunya 
d’acord amb les necessitats socials i d’equilibri territorial. 
b) La legislació civil sobre la propietat horitzontal, els arrendaments urbans i les 
especialitats del tràfic immobiliari en el termes del que estableix l’article 123. 
c) L’establiment de prioritats i objectius de l’activitat de foment de les administracions 
públiques de Catalunya en matèria d’habitatge i l’adopció de les mesures necessàries per 
a assolir-los, tant amb relació al sector públic com al privat. 
d) La promoció pública d’habitatges a Catalunya. 
e) La regulació del comerç referit a habitatges i l’establiment de mesures de protecció i 
disciplinàries en aquest àmbit. 
f) Les normes tècniques, la inspecció i el control sobre la qualitat de la construcció. 
g) Les normes sobre l’habitabilitat dels habitatges. 
h) La innovació tecnològica i la sostenibilitat aplicable als habitatges. 
i) La normativa sobre conservació i manteniment dels habitatges i la seva aplicació. 
j) Les condicions dels edificis per a la instal·lació de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions, radiodifusió, telefonia bàsica i altres serveis per cable. 
 

Article 9.10.  
Monts, aprofitaments i serveis forestals, vies 
pecuàries i pastures, espais naturals 
protegits i tractament especial de zones de 
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muntanya, d'acord amb allò que disposa el 
número 23 de l'apartat 1 de l'article 149 de la 
Constitució 
Article 9.12.  
Turisme 

Article 138. Turisme 
 
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de turisme, que inclou en 
tot cas: 
a) L’ordenació i planificació del sector turístic. 
b) La promoció del turisme, inclosa la subscripció d’acords amb ens estrangers i la creació 
d’oficines a l’estranger. 
c) La regulació i la classificació de les empreses i establiments turístics i la gestió de la 
xarxa d’establiments turístics de titularitat pública, inclosa la xarxa de Paradores 
Nacionales a Catalunya. 
d) La regulació dels drets i deures específics dels usuaris i prestadors de serveis turístics i 
dels mitjans alternatius de resolució de conflictes. 
e) Els ensenyaments i la formació sobre turisme que no condueixin a l’obtenció d’un títol 
oficial. 
f) La fixació dels criteris, la regulació de les condicions i l’execució i el control de totes les 
línies públiques d’ajut i promoció de turisme. 

Article 9.13.  
Obres públiques que no tinguin la 
qualificació legal d'interès general de l'Estat 
o la realització de les quals no afecti una 
altra comunitat autònoma 

Article 131. Obres públiques 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’obres públiques que 
es realitzin en el territori de Catalunya i que no hagin estat qualificades d’interès general 
per llei de l’Estat o no afectin una altra comunitat autònoma. Aquesta competència inclou 
en tot cas la seva planificació, construcció i finançament. 
2.1. La qualificació d’interès general per llei de l’Estat requereix deliberació i informe previs 
de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat, tant si es tracta d’una obra pública de nova 
construcció com d’una obra ja existent. 
2.2. Correspon a la Generalitat la participació en la planificació i la programació de les 
obres qualificades d’interès general. 
3. Correspon a la Generalitat la gestió dels serveis públics de la seva competència als 
quals quedin afectades o adscrites totes les obres públiques situades en el territori de 
Catalunya. En el supòsit de les obres qualificades d’interès general o que afectin una altra 
comunitat autònoma, es podran subscriure convenis de col·laboració per a la seva gestió. 

Article 9.14.  
Carreteres i camins l'itinerari dels quals 
passi íntegrament per territori de Catalunya 
 
Article 9.15.  
Competència exclusiva sobre ferrocarrils, 
transports terrestres, marítims, fluvials i per 
cable; ports, heliports, aeroports i Servei 
Meteorològic de Catalunya, sens perjudici 
d'allò que disposen els números 20 i 21 de 
l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució. 
Centres de contractació i terminals de 
càrrega en matèria de transports.  
 
Article 11.8.  
Ports i aeroports amb qualificació d'interès 
general, quan l'Estat no se'n reservi la gestió 
directa.  
 
Article 11.9.  
Ordenació del transport de mercaderies i 
viatgers que tinguin llur origen i destinació 
dins el territori de la Comunitat Autònoma, 
malgrat que circulin damunt les estructures 
de titularitat estatal a què es refereix el 
número 21 de l'apartat 1 de l'article 149 de la 
Constitució sens perjudici de l'execució 
directa que es reservi l'Estat. 

Article 132. Infraestructures del transport i les comunicacions 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre ports, aeroports, heliports i 
altres infraestructures del transport en el territori de Catalunya que no tinguin la 
qualificació d’interès general per llei de l’Estat. Aquesta competència inclou en tot cas: 
a) El règim jurídic, la planificació i la gestió, amb independència de la seva titularitat, de 
tots els ports i aeroports, instal·lacions portuàries i aeroportuàries, instal·lacions marítimes 
menors, estacions terminals de càrrega en recintes portuaris i aeroportuaris i altres 
infraestructures del transport que no tinguin la qualificació d’interès general. 
b) La gestió del domini públic necessari per a la prestació del servei i, en especial, 
l’atorgament d’autoritzacions i concessions dins dels recintes portuaris o aeroportuaris. 
c) El règim econòmic dels serveis portuaris i aeroportuaris i, en especial, les potestats 
tarifària i tributària i la percepció i recaptació de tota classe de tributs i gravàmens 
relacionats amb la utilització de la infraestructura i del servei que presta. 
d) La delimitació de la zona de serveis dels ports o aeroports amb l’informe previ del titular 
del domini públic, els usos, equipaments i activitats complementàries dins del recinte del 
port o aeroport o d’altres infraestructures de transport. 
2. La Generalitat participa en els organismes d’abast supraautonòmic que tinguin funcions 
sobre les infraestructures de transport situades a Catalunya de titularitat estatal. 
3.1. La qualificació d’interès general d’un port o aeroport situat en el territori de Catalunya 
per llei de l’Estat requereix deliberació i informe previs de la Comissió Bilateral Generalitat 
- Estat i la seva gestió correspon a la Generalitat. 
3.2. Correspon a la Generalitat la participació en la planificació i la programació de ports i 
aeroports d’interès general. 
3.3. El Port de Barcelona i el Port de Tarragona tenen un règim especial de funcionament, 
que s’ha d’acordar de comú acord entre la Generalitat i l’Estat, a proposta de la Comissió 
Bilateral Generalitat - Estat. 
3.4. Per llei del Parlament es definirà l’organització i el règim jurídic i econòmic del Port de 
Barcelona i del Port de Tarragona, que respectarà els principis bàsics de la legislació de 
l’Estat en matèria de ports d’interès general. 
3.5. L’Aeroport de Barcelona té un règim especial de funcionament, que s’ha d’acordar de 
comú acord entre la Generalitat i l’Estat, a proposta de la Comissió Bilateral Generalitat - 
Estat. 
3.6. Per llei del Parlament es definirà l’organització i el règim jurídic i econòmic de 
l’Aeroport de Barcelona, que respectarà els principis bàsics de la legislació de l’Estat en 
matèria d’aeroports d’interès general. 
4. Correspon a la Generalitat, la competència exclusiva en matèria de xarxa viària en tot 
l’àmbit territorial de Catalunya, integrada per totes les carreteres, túnels, autopistes i altres 
vies, amb independència de la seva qualificació, funcionalitat, accessibilitat, connectivitat i 
titularitat. 
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Aquesta competència comprèn en tot cas: 
a) L’ordenació, planificació i gestió integrada de tota la xarxa viària en el territori de 
Catalunya amb independència de l’administració titular de la via. 
b) El règim jurídic i financer de tots els elements de la xarxa viària dels quals sigui titular la 
Generalitat. 
c) La connectivitat dels elements que integren la xarxa viària de Catalunya entre ells o 
amb altres infraestructures del transport o altres xarxes. 
d) Qualsevol modificació funcional, ampliació o modificació del règim econòmic i financer 
dels elements que integren la xarxa viària de Catalunya, amb independència de la seva 
titularitat, requereix l’acord previ de la Generalitat. 
5. En matèria de xarxa ferroviària, correspon a la Generalitat la competència exclusiva 
amb relació a les infraestructures de la seva titularitat i la participació en la planificació i 
gestió de les infraestructures de titularitat estatal en el territori de Catalunya. La gestió 
inclou en tot cas la coordinació, explotació, conservació i administració de les 
infraestructures. 
 
 
Article 137. Transports 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de 
viatgers i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament dins del 
territori de Catalunya, amb independència de la titularitat de la infraestructura. Aquesta 
competència inclou en tot cas: 
a) La regulació, planificació, gestió, coordinació i inspecció dels serveis i activitats en 
aquesta matèria. 
b) La regulació de la capacitació professional i la intervenció administrativa per a l’exercici 
de les activitats del transport. 
c) L’establiment de condicions addicionals en la regulació del contracte de transport. 
d) La regulació del transport urbà i dels serveis de transport discrecional de viatgers en 
vehicles de turisme. 
e) La regulació específica dels transports turístics, escolar o de menors, sanitari, funerari, 
de mercaderies perilloses o peribles i d’altres que requereixin un règim específic. 
f) La regulació d’un sistema d’arbitratge en matèria de transports. 
g) La potestat tarifària sobre transports terrestres. 
2. Correspon a la Generalitat la competència executiva de la legislació de l’Estat en relació 
amb els transports terrestres que tinguin llur origen i destinació dins el territori de 
Catalunya, malgrat que no transcorrin íntegrament pel territori de Catalunya, que inclou en 
tot cas: 
a) La gestió i autorització dels serveis regulars de transport de viatgers per carretera amb 
itinerari que transcorri parcialment per Catalunya. 
b) La intervenció administrativa per a la prestació de serveis de transport per carretera de 
mercaderies i de viatgers i les seves activitats auxiliars i complementàries, inclosos els 
relatius a l’àmbit de la Unió Europea i tercers països. 
c) La inspecció, control i sanció del transport per carretera. 
d) L’arbitratge. 
e) La capacitació professional del transport per carretera, inclòs el de mercaderies 
perilloses, i les seves activitats auxiliars i complementàries. 
f) L’exercici de la potestat de planificació en col·laboració amb l’Estat. 
3. La integració de línies o serveis de transport que transcorrin íntegrament pel territori de 
Catalunya en línies o serveis d’àmbit superior requereix l’acord previ de la Generalitat. 
4. La Generalitat participarà en l’establiment dels serveis ferroviaris que garanteixin la 
comunicació amb altres comunitats autònomes o amb el trànsit internacional i determinarà 
amb l’Estat les formes de col·laboració pertinents per a la gestió integrada de la xarxa 
ferroviària a Catalunya, en el marc de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat. 
5. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els centres i operadors de 
les activitats vinculades a l’organització del transport, logística i distribució localitzades a 
Catalunya, que comprèn en tot cas la regulació i execució sobre: 
a) Els centres d’informació i distribució de càrregues situats en el territori de Catalunya. 
b) Les agències de transport, emmagatzemistes, distribuïdors i transitaris domiciliats a 
Catalunya. 
c) Les estacions de transport situades en el territori de Catalunya. 
d) L’arrendament de vehicles localitzats en el territori de Catalunya. 
6. En matèria de transport aeri, correspon a la Generalitat la competència executiva 
d’intervenció administrativa. 
7. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de transport marítim i 
fluvial que transcorri íntegrament dins de les aigües continentals o el mar territorial de 
Catalunya, que inclou en tot cas: 
a) La regulació, la planificació i la gestió del transport marítim i fluvial de passatgers. 
b) La intervenció administrativa per la prestació dels serveis i activitats relacionades amb 
el transport marítim i fluvial. 
c) Els requisits per a l’exercici de l’activitat. 
 
Disposició Addicional Segona: 
a) Les facultats de gestió en matèria de ports d’interès general situats a Catalunya, que en 
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tot cas inclouen: l’execució de la legislació i de la política portuària estatal, la direcció, 
coordinació, explotació, conservació i administració dels ports d’interès general a 
Catalunya i dels serveis que s’hi desenvolupen. 
b) Les facultats estatals de gestió dels aeroports d’interès general situats a Catalunya, que 
inclouen en tot cas l’execució de la legislació i de la política aeroportuària estatal, 
l’ordenació, direcció, coordinació, explotació, conservació i administració dels aeroports 
d’interès general a Catalunya i dels serveis que s’hi desenvolupen. 
i) Els serveis meteorològics de l’Estat situats a Catalunya. 

 
 
 

Article 9.16.  
Aprofitaments hidràulics, canals i regadius, 
quan les aigües corrin íntegrament per dins 
de Catalunya; instal·lacions de producció, 
distribució i transport d'energia, quan aquest 
transport no surti del seu territori i el seu 
aprofitament no afecti una altra província o 
comunitat autònoma; aigües minerals, 
termals i subterrànies. Tot això sens 
perjudici d'allò que estableix el número 25 de 
l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució 

Article 115. Aigües i obres hidràuliques 
 
1. En matèria d’aigües que pertanyin a conques hidrogràfiques intracomunitàries, 
correspon a la Generalitat: 
1.1. La competència exclusiva, que inclou en tot cas: 
a) L’ordenació, la planificació i la gestió de les aigües, superficials i subterrànies, dels usos 
i dels aprofitaments hidràulics, així com de les obres hidràuliques que no estiguin 
qualificades d’interès general. 
b) La planificació i l’establiment de mesures i instruments específics de gestió i protecció 
dels recursos hídrics i dels ecosistemes aquàtics i terrestres vinculats a l’aigua. 
c) Les mesures extraordinàries en cas de necessitat per tal de garantir el subministrament 
d’aigua. 
d) L’organització de l’administració hidràulica de Catalunya, inclosa la participació dels 
usuaris. 
e) La regulació i l’execució de les actuacions relatives a la concentració parcel·lària i les 
obres de regatge. 
1.2. En tot allò no previst a l’apartat anterior, correspon a la Generalitat la competència 
executiva sobre el domini públic hidràulic, la participació en la planificació i la programació 
de les obres qualificades d’interès general amb la deliberació i l’informe previs de la 
Comissió Bilateral Generalitat - Estat, així com l’execució i l’explotació d’aquestes. 
2. La Generalitat participa en la planificació hidrològica i en els òrgans de gestió estatals 
dels recursos hídrics i dels aprofitaments hidràulics que pertanyin a conques 
hidrogràfiques intercomunitàries. En tot cas, dins del seu àmbit territorial, correspon a la 
Generalitat la competència executiva amb relació a: 
a) Totes les facultats de policia del domini públic hidràulic. 
b) L’adopció de mesures de protecció i sanejament dels recursos hídrics i dels 
ecosistemes aquàtics. 
c) L’execució i l’explotació de les obres de titularitat estatal. 
d) La gestió de la part dels recursos hídrics i dels aprofitaments hidràulics que passi per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’apartat 1. 
3. La Generalitat ha d’emetre un informe determinant per a qualsevol proposta de 
transvasament de conques que impliqui la modificació dels recursos hídrics del seu àmbit 
territorial.  
4. La Generalitat és competent per a executar i regular la planificació hidrològica 
dels recursos hídrics i dels aprofitaments hidràulics que passin per Catalunya o que 
hi fineixin provinents de territoris de fora de l’àmbit estatal espanyol, d’acord amb 
els mecanismes que estableix el títol V. 

Article 9.17.  
Pesca en aigües interiors, cria i recollida de 
mariscs, aqüicultura, caça i pesca fluvial i 
lacustre 
 
Article 10.1.7 
Ordenació del sector pesquer 

Article 142. Caça, pesca, activitats marítimes i ordenació del sector pesquer  
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de caça i pesca fluvial 
que es realitzi a Catalunya. Aquesta competència inclou en tot cas: 
a) La planificació i regulació de la caça i la pesca. 
b) La regulació del règim d’intervenció administrativa de la caça i la pesca, de la vigilància 
i dels aprofitaments cinegètics i piscícoles. 
c) Les mesures de protecció de les espècies i el règim sancionador. 
2.1 En matèria de pesca i activitats marítimes correspon a la Generalitat: 
2.2 La competència exclusiva en matèria de pesca marítima i recreativa en aigües 
interiors, així com la regulació i gestió dels recursos pesquers i la delimitació d’espais 
protegits. 
2.3 La competència exclusiva en matèria d’activitats marítimes en aigües interiors i 
exteriors, que inclou en tot cas: 
a) La regulació i gestió del marisqueig i l’aqüicultura i l’establiment de les condicions per al 
seu exercici així com la regulació i gestió dels recursos. 
b) La regulació i gestió de les instal·lacions destinades a aquestes activitats. 
c) El busseig professional. 
d) La formació i les titulacions en matèria d’activitats d’esbarjo. 
3. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’ordenació del sector 
pesquer. 
La competència exclusiva de la Generalitat en tot cas inclou l’ordenació i les mesures 
administratives d’execució relatives a les condicions professionals per a l’exercici de la 
pesca, construcció, seguretat i registre oficial de bucs, confraries de pescadors, llotges de 
contractació i Institut Social de la Marina. 



 

 23

4. Correspon a la Generalitat la competència compartida sobre la planificació de 
l’ordenació del sector pesquer dins dels principis establerts per l’Estat en matèria de 
planificació general de l’economia. 
 
Disposició Addicional Segona: 
d) Les facultats estatals en matèria d’activitats marítimes, que inclouen en tot cas 
l’ordenació i control de la flota civil, el registre i la matriculació de bucs, i la inspecció 
tècnica i operativa. 

Article 9.18.  
Artesania 
 
Article 11.5 
Pesos i mesures. Contrastació de metalls. 
 
Article 12.1.2. 
Indústria, sens perjudici d'allò que determinin 
les normes de l'Estat per raons de seguretat, 
sanitàries o d'interès militar, i les normes 
relacionades amb les indústries que estiguin 
sotmeses a la legislació de mines, 
hidrocarburs i energia nuclear. Queda 
reservada a la competència exclusiva de 
l'Estat l'autorització per a transferència de 
tecnologia estrangera 
 
 

Article 148. Indústria, artesania, control metrològic i contrastació de metalls 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’indústria, llevat del 
que s’especifica a l’apartat 2 d’aquest article. La competència exclusiva de la Generalitat 
en tot cas inclou: 
a) L’ordenació dels sectors i processos industrials a Catalunya. 
b) La seguretat de les activitats, instal·lacions, equips, processos i productes industrials, 
inclosos els vehicles automòbils, així com el règim jurídic de les entitats que realitzen en 
l’àmbit reglamentari activitats de certificació, assaigs, inspecció o auditoria en el territori de 
Catalunya. 
c) La promoció i regulació de la qualitat, la innovació i la recerca industrials, així com les 
dels organismes de normalització i de les entitats d’acreditació d’àmbit autonòmic. 
d) La regulació i el règim d’intervenció administrativa en les activitats industrials que 
puguin produir impacte en la seguretat o salut de les persones. 
e) La regulació i el règim d’intervenció administrativa en matèria de l’homologació dels 
tipus, parts i components dels vehicles, la realització de les inspeccions de la producció de 
vehicles i de les seves parts i peces subjectes a homologació. 
2. Correspon a la Generalitat la competència compartida sobre la planificació de la 
indústria dins dels principis establerts per l’Estat en matèria de planificació general de 
l’economia. 
3. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’artesania, que 
comprèn en tot cas: 
a) La regulació i les mesures administratives d’execució relatives a les empreses 
artesanes, la condició d’artesà, els productes i les zones geogràfiques d’interès artesanal. 
b) L’establiment i execució de mesures de foment de la competitivitat, capacitació i 
desenvolupament de les empreses artesanals a Catalunya, la promoció dels seus 
productes i la creació de canals de comercialització. 
4. Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de control metrològic, 
que comprèn en tot cas: 
a) L’aprovació del model, la verificació primitiva, la verificació després de reparació o 
modificació, la verificació periòdica, la vigilància i la inspecció dels models d’instruments, 
aparells, mitjans i sistemes per pesar, mesurar o comptar. 
b) L’habilitació dels laboratoris oficials de verificació metrològica. 
c) L’establiment, regulació i gestió del Registre de control metrològic de Catalunya. 
5. Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de contrastació de 
metalls. 

Article 9.20.  
Establiment i ordenació de centres de 
contractació de mercaderies i valors, de 
conformitat amb la legislació mercantil 

Article 150. Mercats de valors i centres de contractació 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria de mercats de valors i 
centres de contractació ubicats en el territori de Catalunya, dins dels principis i, en aquest 
cas, les regles establertes en la normativa bàsica en matèria de mercats de valors. La 
competència de la Generalitat inclou en tot cas: 
a) La creació, denominació, autorització i supervisió dels mercats de valors i sistemes 
organitzats de negociació. 
b) La regulació i les mesures administratives d’execució sobre organització, funcionament, 
disciplina i règim sancionador de les societats rectores de mercats de valors. 
c) El control de l’emissió, admissió, suspensió, exclusió i establiment de requisits 
addicionals d’admissió dels valors que es negocien exclusivament en aquests 
establiments així com la inspecció i el control. 
d) L’acreditació de les persones i entitats per ser membres d’aquests mercats. 
e) L’establiment d’un règim d’incompatibilitats addicional en relació amb els administradors 
de les empreses de serveis d’inversió que operin a Catalunya. 
f) L’establiment de mecanismes addicionals de publicitat en relació amb les emissions, els 
agents i el funcionament dels mercats de valors. 
g) L’establiment de les fiances que han de constituir els membres de les borses de valors 
en garantia de les operacions pendents de liquidació. 
h) Els actes d’execució reglats previstos en la legislació estatal. 

Article 9.21.  
Cooperatives, pòsits i Mutualisme no integrat 
en el sistema de la Seguretat Social, 
respectant la legislació mercantil.  
 
Article 10.1.4  
Ordenació del crèdit, banca i assegurances 

Article 120. Cooperatives 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cooperatives que 
acompleixin majoritàriament llur activitat amb els socis respectius en el territori de 
Catalunya, o bé que, malgrat que no acompleixin majoritàriament llur activitat en aquest 
territori, hi tinguin llur domicili social i no acompleixin majoritàriament llur activitat en el 
territori d’una altra comunitat autònoma. Aquesta competència comprèn en tot cas: 
1.1. L’organització i el funcionament de les cooperatives, que inclou en tot cas: 
a) La definició, la denominació i la classificació. 
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b) Els criteris sobre fixació del domicili. 
c) Els criteris rectors d’actuació de les cooperatives. 
d) Els requisits de constitució, modificació dels estatuts socials, fusió, escissió, 
transformació, dissolució i liquidació. 
e) La qualificació, la inscripció i la certificació en el registre corresponent. 
f) Els drets i els deures dels socis. 
g) El règim econòmic de les cooperatives, la documentació social i la comptabilitat. 
h) La conciliació i l’arbitratge. 
i) Els grups cooperatius i les formes de col·laboració econòmica de les cooperatives. 
1.2. La regulació i el foment del moviment cooperatiu, que inclou en tot cas: 
a) La regulació de l’associacionisme cooperatiu. 
b) La prestació d’assistència i assessorament a les cooperatives. 
c) L’ensenyament i la formació cooperatius. 
d) La fixació dels criteris, la regulació de les condicions, l’execució i el control dels ajuts 
públics al món cooperatiu. 
 
 
Article 121. Crèdit, banca, assegurances i mutualitats no integrades en el sistema de 
seguretat social 
 
1. En matèria d’ordenació del crèdit, la banca, les assegurances i les mutualitats no 
integrades en el sistema de seguretat social, correspon a la Generalitat: 
1.1. La competència exclusiva sobre l’estructura, l’organització i el funcionament de les 
mutualitats de previsió social, les entitats gestores de plans i fons de pensions i altres 
mutualitats no integrades en el sistema de seguretat social, amb domicili a Catalunya, amb 
independència de llur àmbit d’operació i de l’abast del risc assegurat. 
1.2. La competència compartida sobre l’estructura, l’organització i el funcionament dels 
intermediaris financers que no siguin caixes d’estalvis, les cooperatives de crèdit i les 
entitats físiques i jurídiques que actuen en el mercat assegurador no previstes per l’apartat 
1.1, amb domicili a Catalunya i amb independència de llur àmbit d’operació i de l’abast del 
risc assegurat. 
1.3. La competència compartida sobre l’activitat de les entitats previstes als apartats 1.1 i 
1.2 que tinguin domicili a Catalunya, dins dels principis i, en aquest cas, les regles que 
estableix la legislació bàsica sobre ordenació del crèdit, la banca i les assegurances, així 
com les regles de coordinació establertes per l’Estat respecte de les activitats acomplertes 
per aquestes entitats fora del territori de Catalunya.  
Aquesta competència, en tot cas, inclou: 
a) L’establiment d’obligacions i limitacions addicionals a aquesta activitat. 
b) Els actes d’execució reglats que estableix la legislació estatal. 
1.4. Respecte de l’activitat acomplerta a Catalunya per les entitats previstes pels apartats 
1.1 i 1.2, amb domicili fora de Catalunya, la Generalitat té competència compartida sobre 
llurs activitats d’acord amb les regles de coordinació establertes per l’Estat. 
1.5. La competència compartida sobre disciplina, inspecció i sanció de les entitats 
previstes pels apartats 1.1 i 1.2, que tinguin el domicili a Catalunya, dins dels principis i, en 
aquest cas, les regles que estableix la legislació bàsica sobre ordenació del crèdit, la 
banca i les assegurances, així com les regles de coordinació establertes per l’Estat 
respecte de les activitats acomplertes per aquestes entitats fora del territori de Catalunya. 
Aquesta competència, en tot cas, inclou: 
a) La gradació de les infraccions i de les sancions establertes per l’Estat. 
b) La previsió d’infraccions addicionals. 
c) La supervisió i el control de les participacions significatives. 
1.6. Respecte de l’activitat realitzada a Catalunya per les entitats previstes pels apartats 
1.1 i 1.2, amb domicili fora de Catalunya, la Generalitat té competència compartida en 
matèria de disciplina, inspecció i sanció d’acord amb les regles de coordinació establertes 
per l’Estat. 
1.7. La concessió d’autoritzacions discrecionals per part de l’Administració General de 
l’Estat requereix la deliberació i l’informe previs de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat. 
1.8. La Generalitat executa les activitats d’inspecció i sanció corresponents a 
l’Administració General de l’Estat sobre les entitats que actuïn a Catalunya. 
2. Correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria de cooperatives de 
crèdit que acompleixin majoritàriament la seva activitat amb els socis respectius en el 
territori de Catalunya o bé que, malgrat que no acompleixin majoritàriament llur activitat en 
aquest territori, hi tinguin llur domicili i no acompleixin majoritàriament llur activitat en el 
territori d’una altra comunitat autònoma. 

Article 9.22.  
Cambres de la Propietat, Cambres de 
Comerç, Indústria i Navegació, sens 
perjudici d'allò que disposa el número 10 de 
l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució 
 
Article 9.23.  
Col·legis professionals i exercici de les 
professions titulades, sens perjudici d'allò 
que disposen els articles 36 i 139 de la 

Article 144. Corporacions de dret públic i professions titulades 
 
1. En matèria de col·legis professionals, acadèmies, cambres agràries, cambres de 
comerç, d’indústria i de navegació i altres corporacions de Dret públic representatives 
d’interessos econòmics i professionals correspon a la Generalitat, la competència 
exclusiva que inclou en tot cas: 
a) La regulació del model organitzatiu, de l’organització interna, del funcionament i del 
règim econòmic, pressupostari i comptable d’aquestes corporacions així com del règim de 
col·legiació i adscripció, dels drets i deures dels seus membres i del règim disciplinari. 
b) La creació i atribució de funcions a aquestes corporacions. 
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Constitució c) La tutela administrativa d’aquestes corporacions. 
d) L’establiment del sistema i procediment electorals aplicables a l’elecció dels membres 
de les corporacions. 
e) La determinació del seu àmbit territorial, així com la possible agrupació dins de 
Catalunya. 
2. Previ acord de la Comissió bilateral Estat- Generalitat, les cambres de comerç, indústria 
i navegació podran desenvolupar funcions de comerç exterior i afectar recursos camerals 
a aquestes funcions. 
3. En matèria de l’exercici de professions titulades correspon a la Generalitat la 
competència exclusiva. Aquesta competència exclusiva inclou en tot cas: 
a) La determinació dels requisits i les condicions d’exercici de les professions titulades i 
l’accés a l’exercici professional. 
b) L’establiment dels drets i les obligacions dels professionals titulats i del règim 
d’incompatibilitats. 
c) La regulació del secret professional i de les garanties front l’intrusisme i les actuacions 
irregulars així com de les prestacions professionals de caràcter obligatori. 
d) El règim disciplinari de l’exercici de les professions titulades. 

Article 9.24.  
Fundacions i associacions de caràcter 
docent, cultural, artístic, benèfico-
assistencial i similars, que exerceixin 
principalment llurs funcions a Catalunya 

Article 116. Associacions i fundacions 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre el règim jurídic de les 
associacions i les fundacions que exerceixin les seves funcions majoritàriament en el 
territori de Catalunya o bé que, malgrat que no exerceixin majoritàriament llur activitat en 
aquest territori, hi tinguin llur domicili i no exerceixin majoritàriament llur activitat en el 
territori d’una altra comunitat autònoma. 
1.1. Pel que fa a les associacions, aquesta competència inclou en tot cas: 
a) La regulació de la denominació, les finalitats, els requisits de constitució, modificació, 
extinció i liquidació, el contingut mínim dels estatuts, els òrgans de govern, els drets i 
deures dels associats, les obligacions de les associacions i les associacions de caràcter 
especial. 
b) La determinació i el règim d’aplicació dels beneficis fiscals de les associacions, així com 
la declaració d’utilitat pública, el contingut i els requisits per a obtenir-la, amb els mateixos 
efectes que la declaració estatal. 
c) El registre d’associacions. 
1.2. Pel que fa a les fundacions, aquesta competència inclou en tot cas: 
a) La regulació de la denominació, les finalitats i els beneficiaris de la finalitat fundacional, 
la capacitat per a fundar, els requisits de constitució, modificació, extinció i liquidació, els 
estatuts, la dotació i el règim de la fundació en procés de formació, el patronat i el 
protectorat, i el patrimoni i el règim econòmic i financer. 
b) La determinació i el règim d’aplicació dels beneficis fiscals de les fundacions. 
c) El registre de fundacions. 
2. Correspon a la Generalitat la competència compartida per a regular el dret d’associació 
respectant el desenvolupament directe dels elements essencials del dret. 
3. Correspon a la Generalitat la fixació dels criteris, la regulació de les condicions, 
l’execució i el control dels ajuts públics a les associacions i les fundacions. 
 
 
Article 156. Relacions amb les entitats religioses 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’entitats religioses que 
desenvolupen la seva activitat a Catalunya. Aquesta competència inclou en tot cas la 
regulació i l’establiment de mecanismes de col·laboració i cooperació per al 
desenvolupament de les seves activitats en l’àmbit de les competències de la Generalitat. 
2. Correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria de llibertat religiosa, 
respectant el desenvolupament directe dels elements essencials del dret. Aquesta 
competència en tot cas inclou: 
a) La gestió del registre estatal d’entitats religioses en relació a les esglésies, confessions i 
comunitats religioses que desenvolupin la seva activitat a Catalunya. La Generalitat 
comunicarà a l’Estat les inscripcions efectuades en el registre situat en el seu territori per 
tal que siguin incorporades al registre estatal i col·laborarà i facilitarà l’intercanvi mutu 
d’informació. 
b) L’establiment d’acords i convenis de cooperació amb les esglésies, confessions i 
comunitats religioses inscrites al registre estatal d’entitats religioses en l’àmbit de 
competències de la Generalitat. 
c) Promoure, desenvolupar i executar en l’àmbit de les competències de la Generalitat els 
acords i convenis signats entre l’Estat i les esglésies, confessions i comunitats religioses 
inscrites al Registre estatal d’entitats religioses en relació a l’àmbit de competències de la 
Generalitat. 
3. La Generalitat participa en els òrgans d’àmbit estatal que tinguin atribuïdes funcions en 
matèria d’entitats religioses. 
 

Article 9.25.  
Assistència social 
 
Article 9.28.  

Article 158. Serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials, que 
en tot cas inclou: 
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Institucions públiques de protecció i tutela de 
menors, respectant, en tot cas, la legislació 
civil, penal i penitenciària 

a) La regulació i l’ordenació de l’activitat de serveis socials, les prestacions tècniques i 
econòmiques no contributives de la Seguretat Social, així com les prestacions 
econòmiques amb finalitat assistencial o complementàries d’altres sistemes de previsió 
pública. 
b) La regulació i l’ordenació de les entitats, els serveis i els establiments públics i privats 
que desenvolupen serveis socials a Catalunya. 
c) La regulació i l’aprovació dels plans i els programes específics adreçats a persones i 
col·lectius en situació de pobresa o de necessitat social. 
d) La intervenció i el control dels sistemes de protecció social complementària privats. 
2. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de voluntariat, que en 
tot cas inclou la definició de l’activitat així com la regulació i la promoció de les actuacions 
voluntàries que es realitzin mitjançant organitzacions sense afany de lucre. 
3. En matèria de menors correspon a la Generalitat: 
a) La competència exclusiva en matèria de protecció de menors, que en tot cas inclou la 
regulació del règim de la protecció i de les institucions públiques de protecció i tutela dels 
menors desemparats i en situació de risc. 
b) La competència executiva de la legislació estatal en matèria de responsabilitat penal 
dels menors.  
c) La Generalitat participa, a través de la Comissió Bilateral, en l’elaboració i la reforma de 
la legislació penal i processal que incideixi en les competències de menors. 
4. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de promoció de les 
famílies i de la infància, que en tot cas inclou les mesures de protecció social de les 
famílies en llurs diverses modalitats, així com llur execució i control. 
 

Article 9.26.  
Joventut 

Article 149. Joventut 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de joventut que 
comprèn en tot cas: 
a) El disseny, implementació i avaluació de polítiques, plans i programes adreçats a la 
joventut. 
b) La promoció de l’associacionisme juvenil, de les iniciatives de participació de la gent 
jove, de la mobilitat internacional i del turisme juvenil. 
c) La regulació, gestió, intervenció i policia administratives d’activitats i instal·lacions 
adreçades a la joventut. 
2. Correspon a la Generalitat la subscripció d’acords amb entitats internacionals i la 
participació en aquestes en col·laboració amb l’Estat o de manera autònoma, quan així ho 
permeti la normativa de l’entitat corresponent, i en tot cas la tramitació de documents 
atorgats per entitats internacionals que afectin persones, instal·lacions o entitats amb 
residència a Catalunya. 
 

Article 9.27.  
Promoció de la dona 

Article 162. Polítiques de gènere  
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere, 
que en tot cas inclou:  
a) La planificació, disseny, execució, avaluació i control de normes, plans i directrius 
generals en matèria de polítiques de dones, així com establir accions positives per a 
aconseguir eradicar la discriminació per raó de sexe que hagin de ser realitzades amb 
caràcter unitari per a tot el territori de Catalunya. 
b) La promoció de l’associacionisme de dones que realitzen activitats relacionades amb la 
igualtat i la no-discriminació i de les iniciatives de participació. 
c) La regulació de les mesures i els instruments per a la sensibilització, detecció i 
prevenció de la violència de gènere, així com la regulació de serveis i drets destinats a 
aconseguir una protecció integral de les dones que han patit o pateixen aquest tipus de 
violència. 

Article 9.29.  
Esport i lleure 

Article 146. Esport i lleure 
 
1. Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria esport, 
que inclou en tot cas: 
a) El foment, la divulgació, la planificació i coordinació, l’execució, l’assessorament, la 
implantació i projecció de la pràctica de l’activitat física i de l’esport arreu de Catalunya, a 
tots els nivells socials. 
b) El foment de la projecció exterior de l’esport català per garantir el dret de les 
federacions catalanes a participar en competicions oficials d’àmbit europeu i internacional 
mitjançant les seves seleccions esportives nacionals. 
c) La regulació dels òrgans jurisdiccionals i arbitrals en matèria d’esport. 
d) La regulació de la formació esportiva i el foment de la tecnificació i de l’alt rendiment 
esportiu. 
e) L’establiment del règim jurídic dels clubs i federacions esportius de Catalunya així com 
de les entitats que promouen i organitzen la pràctica de l’esport i de l’activitat física en 
l’àmbit de Catalunya i la declaració d’utilitat pública de les entitats esportives. 
f) La regulació en matèria de disciplina esportiva, competitiva i electoral de les entitats que 
promouen i organitzen la pràctica esportiva. 
g) El foment i la promoció de l’associacionisme esportiu. 
h) El registre de les entitats que promouen i organitzen la pràctica de l’activitat física i 
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esportiva amb seu social a Catalunya. 
i) La planificació de la xarxa d’equipaments esportius de Catalunya i la promoció de la 
seva execució. 
j) El control i seguiment mèdico-esportiu i de salut dels practicants de l’activitat física i 
esportiva, així com la regulació del dopatge en l’àmbit de l’esport i de l’activitat física a 
Catalunya. 
k) La regulació en matèria de prevenció i control de la violència en els espectacles públics 
esportius. 
l) Vetllar per a la garantia física i la salut dels espectadors i altres persones implicades en 
l’organització i desenvolupament de l’activitat física i esportiva, així com per la seguretat i 
control sanitari dels equipaments esportius.” 
m) Desenvolupar la recerca científica en matèria esportiva. 
2. Correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria d’educació física i 
esportiva, dins dels principis de la legislació bàsica estatal. Aquesta competència inclou en 
tot cas: 
a) La formació i l’accés a les titulacions oficials dels diferents nivells de tècnics en activitat 
física i esport 
b) L’exercici de les professions de l’activitat física i l’esport 
3. La Generalitat participa en entitats i organismes d’àmbit estatal, europeu i internacional 
que tinguin per objecte el desenvolupament de l’esport. 
4. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de lleure, que inclou en 
tot cas el foment i la regulació de les activitats que es realitzin en el territori de Catalunya i 
el règim jurídic de les entitats, públiques o privades, que tinguin per finalitat la realització 
d’activitats de lleure.  
4.1 La Generalitat participa en entitats i organismes d’àmbit estatal, europeu i internacional 
que tinguin per objecte el desenvolupament del lleure. 

Article 9.31.  
Espectacles.  
 
Article 9.32.  
Casinos, jocs i apostes, amb exclusió de les 
Apostes Mútues Esportivo-benèfiques 

Article 160. Joc i espectacles * 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de joc, apostes i 
casinos a Catalunya. Aquesta competència inclou en tot cas: 
a) La creació i l’autorització de joc i apostes i llur regulació, així com la de les empreses 
dedicades a la gestió, l’explotació i la pràctica d’aquestes activitats o que tinguin com a 
objecte la comercialització i la distribució dels materials relacionats amb el joc en general, 
incloses les modalitats de joc per mitjans informàtics i telemàtics. 
b) La regulació i el control dels locals, les instal·lacions i els equipaments utilitzats per a 
portar a terme aquestes activitats. 
c) La determinació del règim fiscal sobre l’activitat de joc de les empreses que la realitzen. 
2. La Generalitat participa en els rendiments dels jocs i les apostes d’àmbit territorial 
estatal d’acord amb els criteris fixats per la Comissió Bilateral Generalitat - Estat. 
3. L’autorització de noves modalitats de joc i apostes d’àmbit estatal o bé la modificació de 
les ja existents requereix l’acord previ de la Generalitat. 
4. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’espectacles i activitats 
recreatives, que inclou, en tot cas, el règim d’intervenció administrativa, com també la 
seguretat i el control, i l’ordenació dels espectacles amb animals. 
 

Article 9.33.  
Estadística d'interès de la Generalitat 

Article 126. Estadística de Catalunya 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre estadística d’interès de la 
Generalitat, que inclou en tot cas: 
a) La planificació estadística. 
b) L’organització administrativa. 
c) La creació d’un sistema estadístic oficial propi de la Generalitat. 
2. Correspon a la Generalitat l’obtenció de dades en el territori de Catalunya per a 
estadístiques amb finalitats estatals o de la Unió Europea. 
3. La Generalitat participa i col·labora en l’elaboració d’estadística d’abast 
supraautonòmic. 
 

Article 10.1.1 
Règim jurídic i sistema de responsabilitat de 
l'administració de la Generalitat i dels ens 
públics que en depenguin, així com el règim 
estatutari de llurs funcionaris.  

Article 112. L’organització de les administracions públiques catalanes 
 
En matèria d’organització, correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre: 
a) L’estructura de les administracions públiques catalanes, la regulació dels seus òrgans i 
directius públics, el funcionament i l’articulació territorial. 
b) Les diferents modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa, 
incloses les formes de personificació públiques i privades. 
 
 
Article 114. La funció pública i el personal al servei de les administracions catalanes 
 
En matèria de funció pública, correspon a la Generalitat: 
a) La competència exclusiva sobre el règim estatutari del personal al servei de les 
administracions catalanes, sobre l’ordenació i l’organització de la funció pública en tots els 
sectors materials de prestació dels serveis públics i sobre la formació de tot el personal al 
servei de les universitats catalanes, inclòs el docent. 
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b) La competència compartida sobre l’adquisició i la pèrdua de la condició de personal al 
servei de les administracions públiques, així com sobre els seus drets i deures bàsics. 
c) En matèria de personal laboral, la competència exclusiva per a adaptar la relació de 
treball a les necessitats derivades de l’organització administrativa i sobre la formació 
d’aquest personal. 
 

Article 10.1.2.  
Expropiació forçosa, contractes i 
concessions administratives, en l'àmbit de 
competències de la Generalitat 

Article 113. El règim jurídic, el procediment, la contractació, l’expropiació i la 
responsabilitat en les administracions públiques catalanes* 
 
1. En matèria de règim jurídic i procediment, correspon a la Generalitat: 
1.1. La competència exclusiva sobre: 
a) Els mitjans necessaris per a exercir les funcions administratives, inclòs el règim dels 
seus béns de domini públic i patrimonials. 
b) Les potestats de control, inspecció i sanció en tots els àmbits materials de competència 
de la Generalitat. 
1.2. En tot allò no previst en els paràgrafs anteriors, la Generalitat té competència 
compartida dins dels principis que estableixi la legislació bàsica estatal amb relació al 
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú per tal 
de garantir el tractament comú dels administrats davant de totes les administracions 
públiques. En tot cas, aquesta competència inclou l’establiment dels procediments 
especials per a l’exercici de les diferents potestats administratives. 
2. Amb relació als contractes de les administracions públiques de Catalunya, correspon a 
la Generalitat: 
a) La competència exclusiva sobre organització i competències en matèria de contractació 
dels òrgans de les administracions públiques catalanes, així com sobre les regles 
d’execució, modificació i extinció dels contractes de l’Administració. 
b) La competència compartida dins dels principis que estableixi la legislació bàsica estatal 
sobre contractació de les administracions públiques en tot allò no previst a l’apartat 
anterior. 
3. En matèria d’expropiació forçosa, la Generalitat té competència executiva en tot cas per 
a: 
a) Definir, regular i determinar els supòsits, les causes i les condicions en què les 
administracions poden exercir la potestat expropiatòria. 
b) Establir les regles de valoració dels béns expropiats segons la naturalesa i la funció 
social que hagin de complir els béns, d’acord amb els criteris fixats per l’Estat. 
c) Crear i regular un òrgan propi per a la determinació del preu just i fixar-ne el 
procediment. 
4. En matèria de responsabilitat administrativa i patrimonial, la Generalitat té competència 
exclusiva per a determinar el procediment i competència compartida per a establir les 
causes que poden originar responsabilitat i els criteris d’imputació i d’indemnització 
aplicables amb relació a les reclamacions adreçades a la Generalitat, dins del sistema de 
responsabilitat administrativa establert per la legislació estatal. 
 

Article 10.1.5. 
Règim miner i energètic. 

Article 159. Energia i mines 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria d’energia dins dels 
principis de la legislació bàsica estatal sobre règim energètic i les regles sobre reserves 
estratègiques i quotes d’importació i exportació. La competència de la Generalitat inclou 
en tot cas: 
a) La regulació de les activitats de producció, emmagatzematge i transport d’energia així 
com l’atorgament de les autoritzacions de les instal·lacions que transcorrin íntegrament 
per territori de Catalunya i l’exercici de les activitats d’intervenció, inspecció i control 
d’aquestes instal·lacions. 
b) La regulació de l’activitat de distribució d’energia que es realitzi en el territori de 
Catalunya, així com l’atorgament de les autoritzacions d’aquestes instal·lacions i l’exercici 
de les activitats d’intervenció, inspecció i control d’aquestes instal·lacions. 
c) L’establiment de normes de qualitat dels serveis de subministrament d’energia. 
d) El foment i la gestió de les energies renovables i de l’eficiència energètica. 
e) La regulació de la retribució de l’activitat de distribució i del règim econòmic aplicable a 
la dotació de nous subministraments. 
f) La designació del gestor de xarxa de distribució elèctrica. 
2. La Generalitat participa mitjançant l’emissió d’un informe preceptiu en el procediment 
d’atorgament de l’autorització de les instal·lacions de producció i transport d’energia que 
superin el territori de Catalunya o quan l’energia sigui objecte d’aprofitament fora d’aquest 
territori. 
3. La Generalitat participa en els organismes estatals reguladors del sector energètic i en 
la planificació d’àmbit estatal que afecti el territori de Catalunya. 
4. Correspon a la Generalitat la competència compartida sobre règim miner dins dels 
principis de la legislació bàsica estatal en aquesta matèria. La competència de la 
Generalitat inclou, en tot cas, la regulació i el règim d’intervenció administrativa i control de 
les mines i recursos miners que estiguin situats en el territori de Catalunya i de les 
activitats extractives que s’hi desenvolupin. 
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Article 10.1.6. 
Protecció del medi ambient, sens perjudici 
de les facultats de la Generalitat per a 
establir normes addicionals de protecció.  

Article 161. Medi ambient, espais naturals i meteorologia 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient 
d’acord amb els principis de la legislació bàsica estatal, així com la competència per a 
l’establiment de normes addicionals de protecció. La competència compartida de la 
Generalitat, en tot cas, inclou: 
a) L’establiment i la regulació dels instruments de planificació ambiental, així com del 
procediment de tramitació i aprovació d’aquests instruments. 
b) L’establiment i la regulació de qualsevol figura de protecció d’espais naturals i de 
corredors biològics. 
c) La regulació, la tramitació i la resolució dels procediments d’avaluació ambiental de les 
obres, les instal·lacions i les activitats situades a Catalunya, així com dels plans i els 
programes que afectin el seu territori, amb independència de l’administració competent per 
a autoritzar-les o aprovar-los.  
d) L’establiment i la regulació de mesures de sostenibilitat, fiscalitat i recerca ambientals. 
e) La regulació dels recursos naturals, de la flora i la fauna, de la biodiversitat, del medi 
ambient marí i aquàtic quan no tinguin per finalitat exclusiva la preservació dels recursos 
pesquers marítims. 
f) La regulació sobre prevenció en la producció d’envasos i embalatges en tot llur cicle de 
vida, des que es generen fins que passen a ésser residus. 
g) La regulació sobre prevenció i correcció de la generació de residus amb origen o 
destinació en el territori de Catalunya, així com sobre la gestió i el trasllat d’aquests i llur 
disposició final. 
h) La regulació en la prevenció, el control, la correcció, la recuperació i la compensació de 
la contaminació de sòl i subsòl. 
i) La regulació i la gestió dels abocaments efectuats a les aigües territorials corresponents 
al litoral de Catalunya, així com dels efectuats a les aigües superficials i subterrànies que 
no passin per una altra comunitat autònoma. En tot cas, dins del seu àmbit territorial, 
correspon a la Generalitat la competència executiva sobre la intervenció administrativa 
dels abocaments a les aigües superficials i subterrànies que passin per una altra 
comunitat autònoma. 
j) La regulació de l’ambient atmosfèric i de qualsevol tipus de contaminació d’aquest, així 
com la declaració de zones d’atmosfera contaminada i l’establiment d’altres instruments 
de control de contaminació amb independència de l’administració competent per a 
autoritzar l’obra, instal·lació o activitat que la produeixi. 
k) La regulació del règim d’assignacions de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 
l) La regulació i promoció de les qualificacions relatives a productes, activitats, 
instal·lacions, infraestructures, procediments, processos productius o conductes 
respectuoses amb el medi. 
m) La prevenció, restauració i reparació de danys al medi ambient, així com el 
corresponent règim sancionador. 
2. En matèria d’espais naturals, correspon a la Generalitat: 
2.1. La competència exclusiva, que en tot cas inclou la regulació, declaració de qualsevol 
figura de protecció, delimitació, planificació i gestió d’espais naturals i hàbitats protegits 
situats totalment o parcialment a Catalunya. 
2.2. Quan l’espai natural superi el territori de Catalunya, la Generalitat ha de promoure els 
instruments de col·laboració amb altres comunitats autònomes per a la creació, 
delimitació, regulació i gestió d’aquests espais. En tot cas, la gestió de l’espai situat en 
territori de Catalunya correspon a la Generalitat, llevat que s’hagi acordat la gestió 
conjunta amb les comunitats confrontants. 
2.3. La declaració i delimitació d’espais naturals dotats amb un règim de protecció estatal 
requereix l’acord previ de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat. Si l’espai està situat 
íntegrament en territori de Catalunya, la gestió correspon a la Generalitat; si supera aquest 
territori, s’aplica el que estableix l’incís segon del paràgraf anterior. 
3. En matèria de meteorologia i climatologia: 
3.1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre el servei meteorològic de 
Catalunya i climatologia, que en tot cas inclou el subministrament d’informació 
meteorològica i climàtica, inclosos el pronòstic, el control i el seguiment de les situacions 
meteorològiques de risc, així com la recerca en aquests àmbits i l’elaboració de la 
cartografia climàtica. 
4. La Generalitat participa en entitats internacionals que tinguin funcions meteorològiques i 
de protecció ambiental en col·laboració amb l’Estat o de manera autònoma quan així ho 
permeti la normativa de l’entitat corresponent. 
4.1. La Generalitat exerceix les seves competències a través del cos d’agents rurals, 
competents en la vigilància, control, protecció, prevenció integral i col·laboració en la 
gestió del medi ambient. Els membres d’aquest cos tenen la condició d’agents de 
l’autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial. 
 

Article 10.2. 
Correspon a la Generalitat el 
desenvolupament legislatiu del sistema de 
Consultes Populars Municipals en l'àmbit de 
Catalunya de conformitat amb allò que 
disposin les Lleis a les quals es refereix 

Article 143. Consultes populars 
 
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva per a l’establiment del règim jurídic, 
les modalitats, el procediment, la realització i la convocatòria d’enquestes, audiències 
públiques, fòrums de participació i qualsevol altre instrument de consulta popular 
realitzades per la Generalitat de Catalunya o pels ens locals en l’àmbit de les seves 
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l'apartat 3 de l'article 92 i el número 18 de 
l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució i 
corresponent a l'Estat l'autorització de llur 
convocatòria. 

competències. 
 
Disposició Addicional Segona: 
e) L’autorització per a la convocatòria de consultes populars per via de referèndum, llevat 
de les modalitats de referèndum previstes a la Constitució i les convocatòries reservades 
expressament per la Constitució al cap de l’Estat. 
 

Article 11.1. 
Penitenciària 

Article 136. Sistema penitenciari 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència executiva de la legislació de l’Estat en 
matèria penitenciària, que comprèn en tot cas: 
a) La capacitat normativa per a dictar reglaments penitenciaris adaptats a la realitat social 
de Catalunya. 
b) La totalitat de la gestió de l’activitat penitenciària a Catalunya i, en particular, la direcció, 
organització, règim, funcionament, planificació i inspecció de les institucions penitenciàries 
de qualsevol tipus situades en el territori de Catalunya. 
c) La planificació, construcció i reforma dels establiments penitenciaris situats en el territori 
de Catalunya. 
d) L’administració i gestió patrimonial dels immobles i equipaments adscrits a 
l’Administració penitenciària catalana, així com de tots els mitjans materials que li siguin 
assignats. 
e) La planificació i organització del treball remunerat de la població reclusa, així com 
l’execució de les mesures alternatives a la presó i les activitats de reinserció a Catalunya. 
2. La Generalitat podrà emetre informes en el procediment d’atorgament d’indults. 
 

Article 11.2.  
De treball, assumint les facultats, 
competències i serveis que en aquest àmbit i 
a nivell d'execució exerceix actualment 
l'Estat respecte a les relacions de treball, 
sens perjudici de l'alta inspecció d'aquest. 
Queden reservades a l'Estat totes les 
competències en matèria de migracions 
interiors i exteriors, fons d'àmbit nacional i de 
feina, sens perjudici d'allò que estableixin les 
normes de l'Estat sobre aquestes matèries.  

Article 135. Treball i relacions laborals 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions 
laborals, que en tot cas inclou: 
a) La determinació d’un marc de relacions laborals propi. 
b) Les polítiques actives d’ocupació, que inclou la formació dels demandants d’ocupació i 
dels treballadors en actiu, així com la gestió de les subvencions corresponents. Quan els 
plans o l’execució de l’activitat de formació superin l’àmbit territorial català, es duran a 
terme d’acord amb altres comunitats autònomes o amb l’Estat, d’acord amb el que 
estableix l’article 111.2. 
c) Les qualificacions professionals a Catalunya. 
d) La intermediació laboral, que inclou la regulació, autorització i control de les agències 
de col·locació amb seu a Catalunya. 
e) El desenvolupament normatiu de la negociació col·lectiva i el registre dels convenis 
col·lectius de treball de les empreses que desenvolupin les seves activitats a Catalunya. 
f) Els procediments de regulació d’ocupació i d’actuació administrativa en matèria de 
trasllats col·lectius en el cas de centres de treball radicats a Catalunya. 
g) La prevenció de riscos laborals i la seguretat i salut en el treball. 
h) La potestat sancionadora de totes les infraccions de l’ordre social. 
i) La determinació dels serveis mínims de les vagues que tinguin lloc a Catalunya. 
j) El control de legalitat i, si escau, el posterior registre dels convenis col·lectius de treball 
de les empreses que desenvolupin la seva activitat principalment a Catalunya. 
k) L’ordenació, el control, la coordinació i el seguiment de la gestió de les mútues 
d’accidents de treball i malalties professionals. 
l) La gestió de les polítiques passives, que inclou, en tot cas, la gestió de les prestacions 
d’atur i el reconeixement i pagament de les prestacions. 
m) La creació i regulació dels instruments de conciliació, mediació i arbitratge laborals. 
n) La determinació amb caràcter anual del calendari de dies festius que ha de regir a tot el 
territori de Catalunya. 
2. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva per a la creació i regulació 
d’una funció pública inspectora en matèria de treball d’acord amb el que estableix 
l’article 114.2.1 d’aquest Estatut. 
 
 
Article 147. Immigració  
 
1. En matèria d’immigració correspon a la Generalitat: 
1.1 La competència exclusiva en matèria de règim d’acollida i integració de les persones 
immigrades, que en tot cas inclou: 
a) L’establiment i regulació de garanties en relació als drets i deures de les persones 
immigrades. 
b) L’establiment i regulació de les mesures necessàries per a la integració social i 
econòmica de les persones immigrades i la seva participació en els afers públics. 
c) L’establiment per llei d’un marc de referència per a l’acollida i l’integració de les 
persones immigrades. 
1.2 La Generalitat és competent a Catalunya per executar la legislació estatal i europea en 
matèria de treball dels estrangers. Aquesta competència inclou l’adopció en tot cas: 
a) La tramitació i resolució dels permisos i autoritzacions de treball per compte propi o aliè, 
b) La tramitació i resolució dels recursos presentats en relació amb aquests expedients, 
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així com l’emissió dels informes legalment establerts sobre la situació laboral dels 
estrangers, i l’aplicació del règim d’inspecció i sanció. 
1.3 La fixació en el marc de la comissió bilateral Estat-Generalitat: 
a) De l’establiment del nombre, lloc d’origen i capacitació professional del contingent de 
persones immigrants específic de Catalunya, d’acord amb les necessitats i previsions de 
treball i desenvolupament econòmic. 
b) De les decisions estatals sobre immigració, tant les relatives a les normes sobre 
estrangeria com els acords internacionals, i dels actes executius d’especial 
transcendència per a Catalunya. 
Disposició Addicional Segona: 
 
f) Les facultats d’execució de la legislació estatal sobre règim d’estada i de residència dels 
estrangers, que en tot cas inclouen la tramitació i resolució dels permisos i dels recursos 
que es presentin en relació amb aquests expedients.  
g) Les facultats d’execució de la legislació estatal en matèria de règim sancionador 
d’estrangeria, que inclou la tramitació, resolució i execució de tots els processos 
sancionadors previstos a la normativa d’estrangeria, llevat dels relatius al control de 
fronteres. 
h) La selecció de treballadors estrangers en els seus països d’origen amb destinació a 
Catalunya. 
f) Les facultats d’execució de la legislació estatal sobre règim d’estada i de residència dels 
estrangers, que en tot cas inclouen la tramitació i resolució dels permisos i dels recursos 
que es presentin en relació amb aquests expedients.  
g) Les facultats d’execució de la legislació estatal en matèria de règim sancionador 
d’estrangeria, que inclou la tramitació, resolució i execució de tots els processos 
sancionadors previstos a la normativa d’estrangeria, llevat dels relatius al control de 
fronteres. 
h) La selecció de treballadors estrangers en els seus països d’origen amb destinació a 
Catalunya. 

Article 11.3. 
Propietat intel·lectual i industrial. 

Article 153. Propietat intel·lectual i industrial 
 
1. Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència executiva en matèria de 
propietat intel·lectual, que inclou, en tot cas: 
a) L’establiment i la regulació d’un registre dels drets de propietat intel·lectual generats a 
Catalunya o dels quals siguin titulars les persones amb residència habitual a Catalunya; 
l’activitat d’inscripció, modificació o cancel·lació d’aquests drets i l’exercici de l’activitat 
administrativa necessària per garantir la seva protecció en tot el territori de Catalunya. La 
Generalitat comunicarà a l’Estat les inscripcions efectuades en el seu registre per tal que 
siguin incorporades al registre estatal; col·laborarà i facilitarà l’intercanvi mutu 
d’informació. 
b) L’autorització i revocació de les entitats de gestió col·lectiva dels drets de propietat 
intel·lectual que actuïn majoritàriament a Catalunya o bé hi tinguin el domicili i no actuïn 
majoritàriament en una altra Comunitat Autònoma així com la inspecció i el control de 
l’activitat de les entitats de gestió col·lectiva d’aquests drets que actuïn a Catalunya. 
2. Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència executiva en matèria de 
propietat industrial, que inclou, en tot cas: 
a) L’establiment i regulació d’un registre de drets de propietat industrial de les persones 
físiques o jurídiques amb domicili o residència habitual a Catalunya; la inscripció, 
modificació i renovació dels drets de propietat industrial; la resolució definitiva de les 
sol·licituds i l’exercici de l’activitat administrativa de garantia d’aquests drets en tot el 
territori de Catalunya. La Generalitat realitzarà aquesta activitat en els termes previstos a 
la lletra a) de l’apartat anterior. 
b) La defensa jurídica i processal dels topònims de Catalunya aplicats al sector de la 
indústria. 
 

Article 11.6.  
Fires internacionals que se celebrin a 
Catalunya.  
 
Article 12.1.5 
Comerç interior, defensa del consumidor i de 
l'usuari, sens perjudici de la política general 
de preus i de la legislació sobre la defensa 
de la competència. Denominacions d'origen 
en col·laboració amb l'Estat.  
 

Article 118. Comerç i fires* 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de comerç i fires, que 
inclou en tot cas: 
1.1. L’ordenació administrativa de l’activitat comercial, que inclou en tot cas: 
a) La definició de l’activitat, la fixació dels requisits i les condicions administratius 
necessaris per a exercir-la, així com dels llocs i els establiments on es dugui a terme; la 
regulació administrativa del comerç electrònic o del comerç a través de qualsevol altre 
mitjà quan l’empresa, el consumidor o l’usuari del servei o el producte tingui domicili a 
Catalunya. 
b) La regulació de totes les modalitats de venda i formes de prestació de l’activitat 
comercial, així com les vendes promocionals i la venda a pèrdua. 
c) La regulació dels horaris comercials. 
d) La classificació i la planificació territorial dels equipaments comercials i la regulació dels 
requisits i del règim d’instal·lació, ampliació i canvi d’activitat dels establiments. 
e) L’establiment i l’execució de les normes i estàndards de qualitat relacionats amb 
l’activitat comercial. 
f) L’establiment de les mesures de política administrativa amb relació a la disciplina de 
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mercat. 
1.2. La regulació de l’activitat firal no internacional. 
2. Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de fires internacionals 
celebrades a Catalunya, que inclou en tot cas: 
a) L’activitat d’autorització i declaració de la fira internacional. 
b) La promoció, la gestió i la coordinació. 
c) L’activitat inspectora, l’avaluació i la rendició de comptes. 
d) L’establiment de la reglamentació interna. 
e) El nomenament d’un delegat als òrgans de direcció de cada fira. 
3. La Generalitat col·labora amb l’Estat en l’establiment del calendari de fires 
internacionals. 
 
 
Article 119. Consum* 
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de consum, que inclou en 
tot cas:  
a) La defensa dels drets dels consumidors i usuaris, proclamats per l’article 27, i 
l’establiment i l’aplicació dels procediments administratius de queixa i reclamació. 
b) La regulació i el foment de les associacions dels consumidors i usuaris i llur participació 
en els procediments i assumptes que les afectin. 
c) La regulació dels òrgans i els procediments d’arbitratge en matèria de consum. 
d) La formació i l’educació en el consum. 
e) La definició de consumidor. 
f) La regulació de la informació. 
 
Article 122. Denominacions i indicacions geogràfiques i de qualitat 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre denominacions d’origen i 
altres mencions de qualitat, que comprèn en tot cas: 
1.1. El règim jurídic de creació i funcionament, que inclou en tot cas: 
a) La determinació dels possibles nivells de protecció dels productes i llur règim i 
condicions, així com els drets i les obligacions que se’n deriven. 
b) El règim de titularitat de les denominacions. 
c) La regulació de les formes i les condicions de producció i comercialització dels 
corresponents productes, i el règim sancionador aplicable. 
d) El règim de l’organització administrativa de la denominació d’origen, o menció de 
qualitat, referida tant a la gestió com al control de la producció i la comercialització. 
1.2. El reconeixement de les denominacions o les indicacions, així com l’aprovació de llurs 
normes fonamentals. 
1.3. Totes les facultats administratives de gestió i control sobre l’actuació de les 
denominacions o les indicacions, especialment les derivades de l’eventual tutela 
administrativa sobre els òrgans de la denominació i de l’exercici de la potestat 
sancionadora per infraccions del règim de la denominació. 
2. En cas que el territori d’una denominació superi els límits de Catalunya, la Generalitat 
exerceix les facultats de gestió i control sobre les actuacions dels òrgans de la 
denominació que es refereixin a terrenys i instal·lacions situats a Catalunya. La 
determinació del nivell de protecció, la declaració i l’aprovació del reglament i la regulació 
del règim aplicable a la denominació corresponent ha de tenir lloc per acord entre la 
Generalitat i les altres administracions afectades, i, en tots els casos, s’ha de garantir la 
participació de la Generalitat en els corresponents òrgans de la denominació, d’acord amb 
la proporció de l’afectació al territori de Catalunya. 
3. Les obligacions de protecció derivades del reconeixement per la Generalitat d’una 
denominació d’origen o d’una indicació geogràfica protegida les exerceix la Generalitat 
sobre el seu territori. La protecció de les denominacions i les indicacions geogràfiques i de 
qualitat catalanes fora del territori de Catalunya i davant de les corresponents institucions 
de protecció europees i internacionals ha d’ésser assumida per les corresponents 
autoritats, autonòmiques i estatal, des del moment del reconeixement efectuat per la 
Generalitat, sens perjudici del control judicial a què se sotmeti la declaració de 
reconeixement. 
 
Article 133. Protecció de dades de caràcter personal 
Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal, que en tot cas inclou: 
a) La regulació, la inscripció i el control dels fitxers o tractaments de dades de caràcter 
personal creats o gestionats per les institucions públiques de Catalunya, l’Administració de 
la Generalitat, les administracions locals de Catalunya, les entitats autònomes i altres 
entitats de dret públic o privat dependents de l’administració autonòmica o de les locals o 
que realitzen serveis o activitats per compte propi mitjançant qualsevol forma de gestió 
directa o indirecta, i les universitats que formen part del sistema universitari català. 
b) La regulació, la inscripció i el control dels fitxers o tractaments de dades de caràcter 
personal privats creats o gestionats per persones físiques o jurídiques amb relació a 
matèries que siguin competència de la Generalitat o dels ens locals de Catalunya quan el 
tractament s’efectuï en el territori de Catalunya. 
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c) La inscripció i el control dels fitxers i tractaments de dades creats o gestionats per 
corporacions de dret públic que desenvolupin exclusivament les seves funcions en l’àmbit 
territorial de Catalunya. 
d) La constitució d’una autoritat independent, designada pel Parlament, que vetlli per la 
garantia del dret a la protecció de dades personals en l’àmbit de les competències de la 
Generalitat. 
 
Article 152. Promoció i defensa de la competència 
1. Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de 
promoció de la competència en l’exercici de les activitats econòmiques que es realitzin de 
forma majoritària en el territori de Catalunya dins dels principis de la legislació bàsica 
estatal. 
2. Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència compartida en matèria de 
defensa de la competència en l’exercici de les activitats econòmiques que es realitzin 
majoritàriament en el territori de Catalunya. Aquesta competència en tot cas inclou: 
a) La regulació i execució relativa al control de les concentracions empresarials. 
b) La regulació i execució sobre control dels ajuts públics. 
c) La regulació, inspecció i execució del procediment sancionador. 
d) La garantia de la defensa de la competència en l’exercici de l’activitat comercial. 
3. La Generalitat participa en els organismes d’àmbit estatal i europeu que tinguin 
atribuïdes funcions homòlogues. 
4. Correspon a la competència exclusiva de la Generalitat l’establiment i la regulació, com 
a òrgan independent, d’un organisme de defensa de la competència, amb jurisdicció sobre 
tot el territori de Catalunya, al qual correspon en exclusiva conèixer totes les activitats 
econòmiques, i produïdes majoritàriament en aquest territori i que alterin o puguin alterar 
la competència. També li correspon l’establiment, la regulació, tramitació i resolució dels 
procediments que se segueixin davant d’aquest organisme.  

Article 11.10.  
Salvament marítim i abocaments industrials i 
contaminants a les aigües territorials de 
l'Estat corresponents al litoral català.  

Article 166. Emergències i protecció civil 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que 
inclou, en tot cas, la regulació, planificació i execució de mesures relatives a les 
emergències i la seguretat civil, així com la direcció i coordinació dels serveis de protecció 
civil, inclosos els serveis de prevenció i extinció d’incendis, sens perjudici de les facultats 
en aquesta matèria dels governs locals. 
2. En els supòsits d’abast superior a Catalunya, la Generalitat promourà mecanismes de 
col·laboració amb altres comunitats autònomes i amb l’Estat. 
3. Correspon a la Generalitat l’execució de la legislació de l’Estat en matèria de seguretat 
nuclear i salvament marítim. 
 

Article 12.1.1. 
Planificació de l'activitat econòmica a 
Catalunya.  
 
Article 12.1.3. 
El desenvolupament i execució a Catalunya 
dels plans establerts per l'Estat per a la 
reestructuració de sectors industrials. 
 
Article 12.1.7. 
Sector públic econòmic de la Generalitat, en 
tot allò que no sigui tractat en altres normes 
d'aquest Estatut. 
 
Article 12.2.  
La Generalitat participarà, igualment, en la 
gestió del sector públic econòmic estatal, en 
els casos i activitats que correspongui 
 
Article 10.3 
Reserva al sector públic de recursos o 
serveis essencials, especialment en cas de 
monopoli, i intervenció d'empreses quan ho 
exigeixi l'interès general. 

Article 140. Planificació, ordenació i promoció de l’activitat econòmica a Catalunya 
 
1. La Generalitat pot establir una planificació de l’activitat econòmica a Catalunya en el 
marc de les directrius establertes per a la planificació general de l’Estat. 
2. 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 a Catalunya. 
b) La participació en la planificació estatal a través de la Comissió Bilateral. 
c) Actuar com a administració ordinària en la gestió dels plans, incloent-hi els fons i els 
recursos d’origen estatal destinats al foment de l’activitat econòmica. 
3. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre l’ordenació i la promoció de 
l’activitat econòmica a Catalunya. 

Article 12.1.4. 
Agricultura i ramaderia 
 
Article 9.10.  
Monts, aprofitaments i serveis forestals, vies 
pecuàries i pastures, espais naturals 
protegits i tractament especial de zones de 
muntanya, d'acord amb allò que disposa el 
número 23 de l'apartat 1 de l'article 149 de la 
Constitució 

Article 141. Agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’agricultura i ramaderia 
que inclou en tot cas: 
a) La regulació i desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia, el sector agroalimentari i 
els serveis vinculats. 
b) La regulació i execució sobre la qualitat, la traçabilitat i les condicions dels productes 
agrícoles, ramaders i dels aliments que se’n derivin per poder ser objecte de comerç 
interior i exterior, així com la lluita contra fraus en l’àmbit de la producció i comercialització 
agroalimentàries. 
c) La regulació de la participació de les organitzacions agràries i ramaderes i de les 
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cambres agràries en organismes públics 
d) La sanitat vegetal i animal quan no tingui efectes comprovats sobre la salut humana i la 
protecció dels animals.  
e) Llavors i planters i els seus registres, especialment tot el relacionat amb els organismes 
genèticament modificats i la protecció de varietats vegetals. 
f) La regulació dels processos de producció, explotacions, estructures agràries i el seu 
règim jurídic. 
g) El desenvolupament integral i la protecció del món rural. 
h) La regulació, el règim d’intervenció administrativa i d’usos dels monts, aprofitaments i 
serveis forestals, sòl agrari i vies pecuàries que discorrin pel territori de Catalunya. 
i) La recerca, el desenvolupament, la transferència tecnològica, la innovació de les 
explotacions i empreses agràries i alimentàries i la formació en aquestes matèries. 
j) Les fires i certàmens agrícoles, forestals i ramaders. 
2. Correspon a la Generalitat la competència compartida sobre la planificació de 
l’agricultura i la ramaderia dins dels principis establerts per l’Estat en matèria de 
planificació general de l’economia. 

Article 12.1.6. 
Institucions de crèdit corporatiu, públic i 
territorial i caixes d'estalvi 

Article 117. Caixes d’estalvis 
 
1. En matèria de caixes d’estalvis amb domicili a Catalunya, correspon a la Generalitat: 
1.1. La competència exclusiva sobre la regulació de l’organització de les caixes d’estalvis 
amb domicili a Catalunya, que en tot cas inclou: 
a) La determinació de llurs òrgans rectors i la forma en què els diferents interessos socials 
han d’estar representats en aquests òrgans. 
b) L’estatut jurídic dels membres dels òrgans rectors i els altres càrrecs de les caixes 
d’estalvis. 
c) El règim jurídic de la creació, la fusió, la liquidació i el registre de les caixes d’estalvis. 
d) L’exercici de les potestats administratives amb relació a les fundacions que puguin 
crear les caixes d’estalvis.  
e) La regulació d’agrupacions de caixes d’estalvis que impliqui una caixa o més amb 
domicili a Catalunya. 
f) La supervisió del procés d’emissió i distribució de les quotes participatives de les caixes. 
1.2. La competència compartida sobre l’activitat financera dins dels principis i, en aquest 
cas, les regles que estableix la legislació bàsica sobre ordenació del crèdit i política 
monetària de l’Estat. Dins d’aquestes bases, les competències de la Generalitat abasten la 
regulació de la distribució dels excedents de l’obra social de les caixes. 
1.3. La competència compartida sobre disciplina, inspecció i sanció de les caixes dins dels 
principis i, en aquest cas, les regles que estableix la legislació bàsica estatal sobre 
ordenació del crèdit i la banca. Aquesta competència inclou en tot cas: 
a) La gradació de les infraccions i les sancions establertes per l’Estat. 
b) L’establiment d’infraccions addicionals. 
2. La Generalitat participa en les activitats d’inspecció i sanció exercides pel Ministeri 
d’Economia i el Banc d’Espanya sobre les caixes d’estalvis a Catalunya. 
3. La Generalitat té competència compartida sobre l’activitat financera, la disciplina, la 
inspecció i la sanció de les caixes amb domicili a Catalunya quan actuïn fora del territori 
de Catalunya, dins dels principis i les regles que estableix la legislació bàsica estatal sobre 
l’ordenació del crèdit, la banca i les assegurances, així com d’acord amb les regles de 
coordinació que estableixi l’Estat. 

Article 13  
1. La Generalitat podrà crear una Policia 
Autònoma en el marc del present Estatut, i, 
en allò que no hi estigui específicament 
regulat, en el de la Llei Orgànica prevista a 
l'article 149, 1, 29 de la Constitució.  
2. La Policia Autònoma de la Generalitat 
exercirà les funcions següents:  
a) La protecció de les persones i béns i el 
manteniment de l'ordre públic.  
b) La vigilància i protecció dels edificis i 
instal·lacions de la Generalitat.  
c) Les altres funcions previstes en la Llei 
Orgànica a la qual es refereix l'apartat 1 del 
present article.  
3. Pertoca a la Generalitat el comandament 
suprem de la Policia Autònoma i la 
coordinació de l'actuació de les policies 
locals.  
4. Queden reservades, en tot cas, a les 
Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat sota 
la dependència del Govern els serveis 
policíacs de caràcter extracomunitari i 
supracomunitari com és ara la vigilància de 
ports, aeroports, costes i fronteres, duanes, 
control d'entrada i de sortida del territori 
nacional d'espanyols i estrangers, règim 

Article 163. Seguretat pública i trànsit*  
 
1. En matèria de seguretat pública, correspon a la Generalitat: 
1.1. La competència exclusiva sobre: 
a) La definició i regulació d’un sistema de seguretat pública propi de Catalunya. 
b) La creació, organització i comandament de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra. 
c) L’ordenació general i la coordinació de les policies locals. 
1.2. La competència executiva en matèria de seguretat ciutadana i ordre públic i la 
protecció dels drets fonamentals relacionats amb la matèria que es deriva de l’exercici de 
l’autoritat governativa, que en tot cas inclou:  
a) Les funcions governatives sobre l’exercici dels drets de reunió i manifestació. 
b) L’expedició de documentació oficial, com ara el passaport i els documents d’identitat.  
c) La protecció i lluita contra el frau fiscal. 
d) El règim de tinença i ús d’armes, municions i explosius, llur adquisició amb destí als 
cossos policials de Catalunya, així com l’expedició de les corresponents llicències. 
e) El compliment de les disposicions per a la conservació de la natura, del medi ambient i 
dels recursos hidràulics. 
1.3. La Generalitat participa, a través d’una Junta de Seguretat de composició paritària 
entre la Generalitat i l’Estat i presidida per la Generalitat, en la coordinació de les 
polítiques de seguretat i de l’activitat dels cossos policials de l’Estat i de Catalunya, així 
com en l’intercanvi d’informació en l’àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i 
auxili amb les autoritats policials d’altres països. La Generalitat incorporarà representants 
en els grups de treball de col·laboració amb les policies d’altres països en què participi 
l’Estat. 
1.4. La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra té com a àmbit d’actuació el conjunt 
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general d'estrangeria, extradició i expulsió, 
emigració i immigració, passaports, 
document nacional d'identitat, tràfic d'armes i 
explosius, protecció fiscal de l'Estat, 
contraban i frau fiscal i les altres funcions 
que els encarrega directament l'article 104 
de la Constitució i les que els atribueixi la 
Llei Orgànica que el desenvoluparà.  
5. La Policia Judicial i els cossos que actuïn 
amb aquesta funció dependran dels jutges, 
dels tribunals i del Ministeri Fiscal en les 
funcions especificades a l'article 126 de la 
Constitució i en els termes que disposin les 
lleis processals.  
6. Es crea la Junta de Seguretat, formada 
per un nombre igual de representants del 
Govern i de la Generalitat, amb la missió de 
coordinar l'actuació de la policia de la 
Generalitat i de les forces i cossos de 
seguretat de l'Estat.  
7. La Junta de Seguretat determinarà 
l'Estatut, Reglament, dotacions, composició 
numèrica i estructura, el reclutament de la 
policia de la Generalitat, els comandaments 
de la qual seran designats entre caps i 
oficials de les Forces Armades i de les 
forces i cossos de seguretat de l'Estat que, 
mentre prestin servei en la policia de la 
Generalitat, passaran a la situació 
administrativa que prevegi la Llei Orgànica a 
la qual es refereix l'apartat 1 del present 
article o a la que determini el Govern, i en 
aquesta situació quedaran exclosos del fur 
militar. Les llicències d'armes correspondran, 
en tot cas, a l'Estat.    
 
Article 14 
1. En ús de les facultats i en exercici de les 
competències que la Constitució atribueix al 
Govern, aquest assumirà la direcció de tots 
els serveis compresos en l'article anterior i 
les forces i cossos de seguretat de l'Estat 
podran intervenir en funcions atribuïdes a la 
policia de la Generalitat, en els casos 
següents:  
a) A requeriment de la Generalitat, i la 
intervenció cessarà a instàncies d'aquesta.  
b) Per pròpia iniciativa, quan consideri 
greument compromès l'interès de l'Estat, i 
amb l'aprovació de la Junta de Seguretat. En 
supòsits d'especial urgència, les forces i 
cossos de seguretat de l'Estat podran 
intervenir sota la responsabilitat exclusiva 
del Govern, i aquest en donarà compte a les 
Corts Generals. Les Corts Generals, a través 
dels procediments constitucionals, podran 
exercir les competències que els 
corresponguin.  
2. En els casos de declaració de l'estat 
d'alarma, d'excepció o de setge, totes les 
forces i cossos policíacs quedaran a les 
ordres directes de l'autoritat civil o militar 
que, en el seu cas, correspongui, d'acord 
amb la legislació que regularà aquestes 
matèries.  

del territori de Catalunya i exerceix totes les funcions pròpies d’un cos de policia general i 
integral, en els àmbits de la seguretat ciutadana i l’ordre públic, la policia administrativa, 
inclosa la derivada de la normativa estatal, la policia judicial i la investigació criminal, 
incloses les diverses formes de crim organitzat i terrorisme i el control i la vigilància del 
trànsit. 
 
 
Article 164. Seguretat privada* 
 
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre la seguretat privada, que inclou 
en tot cas: 
a) La regulació de la seguretat privada, així com el règim d’intervenció administrativa de 
les empreses de seguretat i del seu personal que actuïn a Catalunya. 
b) La regulació i el règim d’intervenció administrativa de les persones físiques que realitzin 
funcions de seguretat i investigació privada en el territori de Catalunya. 
c) La regulació dels requisits i les condicions dels establiments i de les persones físiques o 
jurídiques obligades a adoptar mesures de seguretat. 
d) La regulació de la formació del personal que realitza funcions de seguretat i investigació 
privada. 
e) La inspecció i el control de les activitats de seguretat privada que es realitzin a 
Catalunya. 
f) La coordinació dels serveis de seguretat i investigació privada amb els cossos policíacs 
de les administracions catalanes. 
 
Article 165. Videovigilància i control de so i gravacions 
 
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre ús de la videovigilància i de 
control de so i gravacions o qualsevol mitjà anàleg a Catalunya, en l’àmbit públic i per 
qualsevol cos policial, així com per empreses i establiments privats, tot respectant el 
contingut essencial dels drets fonamentals. 
 
 
Disposició Addicional Segona: 
 
j) L’execució de la legislació estatal en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat 
viària a Catalunya. Aquesta competència inclou, a banda de les facultats ja transferides 
per la Llei orgànica 6/1997, del 15 de desembre, les següents: 
La facultat d’expedir, revisar i bescanviar els permisos i llicències per conduir vehicles a 
motor i ciclomotors, així com la seva anul·lació, intervenció, revocació i, si escau, 
suspensió, derivada d’expedients de sanció o en via cautelar; la matriculació i l’expedició 
dels permisos o llicències de circulació, així com l’anul·lació, intervenció i revocació dels 
esmentats permisos o llicències, i en conseqüència, l’autorització de transferències, 
duplicats i baixes de vehicles a motor i ciclomotors, així com l’expedició de permisos 
temporals; les facultats sancionadores per les infraccions comeses contra la normativa de 
trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària; la realització de proves tendents a verificar 
que es reuneixen els requisits, aptituds i coneixements per obtenir el permís de conduir i la 
llicència de conducció de ciclomotors; les autoritzacions de transports especials, urgents i 
d’altres autoritzacions especials que tinguin origen o destí a Catalunya. 
 

Article 15 
És de competència plena de la Generalitat la 
regulació i administració de l'ensenyament 
en tota la seva extensió, nivells i graus, 
modalitats i especialitats, en l'àmbit de les 
seves competències, sens perjudici d'allò 
que disposen l'article 27 de la Constitució i 
Lleis Orgàniques que, conforme a l'apartat 
primer de l'article 81 d'aquella, el 

Article 125. Educació* 
 
1. La Generalitat té competència exclusiva en matèria d’educació, que s’estén en tota la 
seva extensió, nivells, etapes, cicles, graus, modalitats, especialitats i àmbits educatius i 
en l’exercici de la qual li correspon l’ordenació general del sistema educatiu de Catalunya i 
de l’activitat docent i educativa, en general. Aquesta competència inclou en tot cas: 
a) L’establiment i l’ordenació dels ensenyaments del sistema educatiu, que inclou la 
creació, l’ordenació curricular i l’expedició dels títols acadèmics i professionals i dels 
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desenvolupin, de les facultats que atribueix a 
l'Estat el número 30 de l'apartat 1 de l'article 
149 de la Constitució i de l'alta inspecció 
necessària per al seu compliment i garantia. 

certificats i les acreditacions corresponents, que han d’ésser homologats per l’Estat.  
b) La programació general de l’ensenyament, amb la participació efectiva de tots els 
sectors afectats, així com la creació de centres docents. Aquesta competència inclou en 
tot cas: 
- La programació dels llocs escolars gratuïts en tot el territori. 
- La regulació dels òrgans de participació i consulta dels sectors afectats per la 
programació general de l’ensenyament. 
- L’establiment i la regulació dels criteris i els procediments d’accés i d’escolarització 
d’alumnat als centres docents públics i als privats sostinguts amb fons públics. 
- La regulació de les condicions i els requisits dels centres docents i de llur personal; la 
creació, l’organització i el règim dels centres docents públics i el règim de llur professorat, i 
el règim d’autorització dels centres docents privats.  
- La regulació de les condicions dels centres docents, entre els quals s’inclouen, en tot 
cas, aquells en els quals s’imparteixi qualsevol dels ensenyaments que integren el sistema 
educatiu. 
c) L’establiment i la regulació dels òrgans de participació de la comunitat educativa en el 
control i en la gestió dels centres docents públics i dels privats sostinguts amb fons 
públics. 
d) La regulació, l’organització i l’exercici de la inspecció del sistema educatiu en tots els 
seus elements, àmbits i aspectes; l’avaluació general del sistema educatiu en tota la seva 
extensió i amb relació a tots els elements que l’integren i la garantia de la seva qualitat, i la 
innovació, la investigació i l’experimentació educatives i llur regulació.  
e) La regulació del règim de sosteniment amb fons públics dels ensenyaments, així com 
dels centres privats. 
f) El règim estatutari del personal al servei de l’administració educativa catalana i 
l’ordenació i organització de la funció pública docent de Catalunya, que inclou, en tot cas, 
la creació i l’ordenació de cossos docents propis de la Generalitat.  
g) Les beques i els ajuts a l’estudi, que inclou en tot cas la determinació de llurs 
objectius, la regulació de les condicions d’atorgament i la gestió, incloses la 
tramitació i la concessió. 
h) L’ordenació i la regulació de la formació al llarg de la vida. 
i) La formació i el perfeccionament del professorat i del personal del sistema educatiu. 
2. La Generalitat té la competència compartida sobre: 
a) Les normes bàsiques fixades per l’Estat per al desenvolupament dels aspectes 
essencials de l’article 27 de la Constitució espanyola. 
b) L’adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari docent públic, així com els seus 
drets i deures bàsics.  
3. Correspon a la Generalitat l’activitat de foment en matèria educativa. 
 
 
Article 139. Universitats 
 
En matèria d’ensenyament universitari correspon a la Generalitat, tot respectant 
l’autonomia universitària: 
1. La competència exclusiva sobre: 
a) Programació i coordinació del sistema universitari català. 
b) La creació d’universitats públiques i l’autorització de les privades a Catalunya. 
c) Règim jurídic de l’organització i funcionament de les universitats públiques, incloent-hi 
els seus òrgans de govern i representació i l’aprovació dels estatuts de les universitats 
públiques i de les normes d’organització i funcionament de les universitats privades. 
d) Coordinació dels procediments d’accés a les universitats. 
e) La definició dels plans d’estudis en tots els cicles. 
f) Marc jurídic dels títols propis de les universitats, d’acord amb el principi d’autonomia 
universitària. 
g) Finançament de les universitats i, si escau, la regulació i la gestió dels fons estatals en 
matèria d’ensenyament universitari. 
h) Regulació i gestió de les beques i els ajuts a la formació universitària i, si escau, la 
regulació i gestió dels fons estatals en aquesta matèria.  
i) Règim retributiu del personal docent i investigador contractat de la Generalitat i 
l’establiment de les retribucions addicionals del personal docent funcionari. 
2. La competència compartida en tot allò no especificat en els apartats precedents, que 
inclou en tot cas: 
a) La regulació dels requisits per a la creació i reconeixement d’universitats i centres 
universitaris i l’adscripció d’aquests centres a les universitats, així com la creació i 
supressió d’universitats públiques i el reconeixement i revocació de les universitats 
privades que desenvolupin majoritàriament les seves activitats a Catalunya. 
b) L’adscripció i desadscripció de centres docents públics o privats per a impartir títols 
universitaris oficials i la creació, modificació i supressió dels centres universitaris en 
universitats públiques, així com el reconeixement d’aquests centres en universitats 
privades i la implantació i supressió d’ensenyaments. 
c) La regulació del règim d’accés a les universitats. 
d) La regulació dels plans d’estudis dins els principis i, en aquest cas, les regles que 
estableix la legislació estatal. 
e) La regulació del règim del professorat docent i investigador contractat i funcionari. 
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f) L’avaluació i garantia de la qualitat i de l’excel·lència de l’ensenyament universitari, així 
com del personal docent i investigador. 
3. La competència executiva sobre l’homologació i expedició dels títols universitaris 
oficials. 
 
Disposició Addicional Segona:  
l) La regulació de les condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i 
professionals. 
 

Article 16 
1. En el marc de les normes bàsiques de 
l'Estat, pertoca a la Generalitat el 
desenvolupament legislatiu i l'execució del 
règim de radiodifusió i televisió en els termes 
i casos establerts en la llei que reguli 
l'Estatut Jurídic de la Ràdio i la Televisió.  
2. Li pertoca igualment, en el marc de les 
normes bàsiques de l'Estat, el 
desenvolupament legislatiu i l'execució del 
règim de premsa i, en general, de tots els 
mitjans de comunicació social.  
3. En els termes establerts als apartats 
anteriors d'aquest article, la Generalitat 
podrà regular, crear i mantenir la seva pròpia 
televisió, ràdio i premsa i, en general, tots els 
mitjans de comunicació social per a 
l'acompliment dels seus fins.  
 
Article 9.30. 
Publicitat, sens perjudici de les normes 
dictades per l'Estat per a sectors i mitjans 
específics 

Article 129. Mitjans de comunicació social i serveis de contingut audiovisual 
 
1. En matèria de mitjans de comunicació social i serveis de contingut audiovisual 
correspon a la Generalitat la competència compartida, que, en tot cas, inclou: 
a) La creació, la modificació i la supressió dels mitjans de comunicació social de titularitat 
de la Generalitat, incloent-hi la capacitat per a establir-ne el règim jurídic en els diferents 
aspectes i per a determinar-ne les formes de gestió i de control i el règim econòmic i 
financer. 
b) Els serveis de contingut audiovisual que es prestin per mitjà dels diferents suports 
disponibles. 
c) Els títols habilitants dels operadors de serveis públics i privats de radiodifusió televisiva i 
sonora i altres serveis de contingut audiovisual que utilitzin qualsevol dels suports i les 
tecnologies disponibles. 
d) La definició del servei públic de radiodifusió televisiva i sonora de Catalunya i la seva 
prestació per mitjà dels diferents suports i les tecnologies disponibles, els principis i les 
funcions que integren la missió de servei públic per tal d’assolir els objectius 
d’universalitat, garantia del pluralisme democràtic i informatiu, difusió de valors socials, 
culturals i educatius, projecció de la identitat, equilibri territorial i desenvolupament de les 
comunicacions i les indústries audiovisuals catalanes, entre altres. 
e) L’activitat administrativa de control dels serveis de radiodifusió televisiva i sonora i altres 
serveis de contingut audiovisual, que inclou la inspecció i el règim sancionador. 
f) La planificació de les freqüències i els paràmetres tècnics d’acord amb els quals es 
presten els serveis de radiodifusió televisiva i sonora dins el territori de Catalunya i la 
planificació de la xarxa que serveix de suport. 
2. En tot el que no estableix l’apartat anterior, correspon a la Generalitat la competència 
compartida dins dels principis establerts en la legislació bàsica estatal sobre mitjans de 
comunicació social. 
3. En matèria de gestió de l’espectre radioelèctric dins del territori de Catalunya, correspon 
a la Generalitat la competència executiva relativa a l’atribució individualitzada de 
freqüències per a la prestació dels serveis de radiodifusió televisiva i sonora. La 
Generalitat pot assumir aquesta competència amb caràcter exclusiu quan l’espectre 
radioelèctric no tingui la consideració de domini públic estatal. 
4. En tots els supòsits previstos en aquest article, les competències de la Generalitat 
s’estenen als operadors el títol habilitant dels quals abasti únicament el territori de 
Catalunya, ja sigui parcialment o en la seva totalitat. En el supòsit de la lletra e de l’apartat 
1 d’aquest precepte la competència de la Generalitat comprèn també la programació 
específica per a Catalunya que realitzin els operadors, amb independència de l’àmbit 
territorial del seu títol habilitant. 
5. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre serveis de comunicació 
electrònica, que inclou en tot cas aquells serveis de comunicació electrònica que 
continguin ofertes de text, dades, so o imatge, que es prestin mitjançant internet, de 
distribució general o sota demanda, sempre que el prestador de serveis tingui residència o 
domicili social a Catalunya. 
6. La Generalitat participa en els procediments d’atorgament, modificació, pròrroga o 
supressió d’autoritzacions o concessions de serveis de radiodifusió televisiva o sonora de 
competència estatal que afectin el territori de Catalunya, mitjançant acord previ, per tal de 
garantir les competències que aquest estatut li confereix especialment en matèria de 
llengua pròpia i cultura. 
7. La Generalitat participa, per mitjà dels seus propis representants o, si escau, en el marc 
de la representació de l’Estat, en els organismes internacionals competents en les 
matèries a què es refereixen els apartats anteriors. 
8. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’autoritat reguladora independent en l’àmbit 
de la comunicació audiovisual pública i privada. El Parlament de Catalunya n’elegeix els 
membres i en regula la composició i les funcions. 
 
 
Disposició Addicional Segona: 
c) Les facultats de gestió de les infraestructures de telecomunicacions situades a 
Catalunya, inclosa la gestió del domini públic radioelèctric. 

Article 17 
1. Correspon a la Generalitat de Catalunya 
el desenvolupament legislatiu i l'execució de 
la legislació bàsica de l'Estat en matèria de 
sanitat interior.  
2. En matèria de seguretat social, 

Article 157. Sanitat, salut pública, ordenació farmacèutica i productes farmacèutics 
 
1. En matèria de sanitat i salut pública correspon a la Generalitat: 
1.1 La competència exclusiva sobre: 
a) Organització, funcionament, avaluació, inspecció i control de centres, serveis i 
establiments sanitaris, així com la titularitat dels béns adscrits als serveis sanitaris públics. 
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correspondrà a la Generalitat de Catalunya:  
a) El desenvolupament legislatiu i l'execució 
de la legislació bàsica de l'Estat, salvant les 
normes que en configuren el règim 
econòmic.  
b) La gestió del règim econòmic de la 
Seguretat Social.  
3. Correspondrà també a la Generalitat de 
Catalunya l'execució de la legislació de 
l'Estat sobre productes farmacèutics.  
4. La Generalitat de Catalunya podrà 
organitzar i administrar amb aquestes 
finalitats i dintre el seu territori tots els 
serveis relacionats amb les matèries 
susdites, i exercirà la tutela de les 
institucions, entitats i fundacions en matèria 
de sanitat i seguretat social, mentre que 
l'Estat es reservarà l'alta inspecció conduent 
al compliment de les funcions i 
competències contingudes en aquest article.  
5. La Generalitat de Catalunya ajustarà 
l'exercici de les competències que assumeixi 
en matèria de sanitat i de seguretat social a 
criteris de participació democràtica de tots 
els interessats, així com dels sindicats de 
treballadors i associacions empresarials en 
els termes que la llei establirà. 
 
Article 9.11.  
Higiene, tenint en compte allò que disposa 
l'article 17 d'aquest Estatut 
 
Article 9.19.  
Ordenació farmacèutica, sens perjudici d'allò 
que disposa el número 16 de l'apartat 1 de 
l'article 149 de la Constitució 

b) L’ordenació farmacèutica. 
1.2 En tot allò no previst a l’apartat anterior, la competència compartida dins dels principis 
de la legislació bàsica estatal sobre sanitat, sobre: 
a) L’ordenació, la planificació, determinació, regulació i execució dels serveis i prestacions 
sanitaris, sociosanitaris i de salut mental de caràcter públic en tots els nivells i per a tota la 
ciutadania. 
b) L’ordenació, la planificació, determinació, regulació i execució de les mesures i 
actuacions adreçades a preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits, 
inclosa la salut laboral, la sanitat animal amb efectes sobre la salut humana, l’alimentària i 
l’ambiental i la vigilància epidemiològica. 
c) La planificació dels recursos sanitaris de cobertura pública i la coordinació de les 
activitats sanitàries privades amb el sistema sanitari públic. 
d) La formació sanitària especialitzada, que inclou l’acreditació i l’avaluació de centres i 
unitats docents, la planificació de l’oferta de places per a la formació d’especialistes, la 
gestió de les convocatòries per a l’accés a aquestes i dels programes de formació de les 
especialitats i àrees de capacitació específica; el reconeixement professional de títols 
d’especialistes obtinguts a l’estranger, d’acord amb els supòsits i procediments establerts 
normativament, i expedició de diplomes d’àrees de capacitació específica i establiment de 
requisits d’accés a partir d’uns continguts bàsics. 
2. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre el règim estatutari i la 
formació del personal que presta serveis en el sistema sanitari públic, llevat de la 
determinació dels seus drets i deures, en els termes previstos a l’article 114. En relació als 
drets i deures, li correspon la competència compartida dins dels principis de la legislació 
bàsica estatal sobre funció pública. 
3. A través de la Comissió bilateral Generalitat - Estat, la Generalitat participa de manera 
efectiva en la fixació de les bases i la planificació i la coordinació estatal en matèria de 
sanitat i salut pública. 
4. Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència executiva de la legislació 
estatal en matèria de productes farmacèutics, d’autorització dels centres d’elaboració de 
productes farmacèutics i sobre la selecció i registre de medicaments. 
 
 
Article 167. Seguretat social 
 
1. En matèria de seguretat social, correspon a la Generalitat: 
1.1. La competència compartida dins dels principis establerts a la legislació bàsica estatal 
sobre seguretat social. Aquesta competència inclou en tot cas: 
a) L’ordenació del sistema de la seguretat social a Catalunya.  
b) L’organització i administració del patrimoni i dels serveis que formen part del sistema de 
la seguretat social en el territori de Catalunya.  
c) L’ordenació i l’exercici de totes les potestats administratives amb relació a les mútues 
d’accidents de treball i malalties professionals, així com sobre les institucions, empreses i 
fundacions que col·laboren amb la Seguretat Social. 
d) La direcció i inspecció de la gestió i administració de les prestacions econòmiques de la 
Seguretat Social. 
e) L’ordenació de la inscripció d’empreses, afiliacions, altes i baixes i altres actes 
d’enquadrament dels empresaris i treballadors per compte propi i aliè. 
1.2. La gestió dels serveis del règim econòmic de la Seguretat Social, que inclou el 
reconeixement i la gestió de les prestacions econòmiques del sistema de Seguretat Social, 
així com l’organització d’aquests serveis. 

Poder Judicial de Catalunya: Articles del 18 al 23 a l’Estatut actual, i Títol III al text de la ponència.  
Veure l’apartat d’aquest informe referit al Títol III del text de la ponència. 
Article 24 
1. Els Notaris i els Registradors de la 
Propietat i Mercantils seran nomenats per la 
Generalitat, de conformitat amb les Lleis de 
l'Estat. Per a la provisió de notaries els 
candidats seran admesos en igualtat de 
drets, tant si exerceixen en el territori de 
Catalunya com a la resta d'Espanya. En 
aquests concursos i oposicions, serà mèrit 
preferent l'especialització en dret català. En 
cap cas no es podrà establir l'excepció de 
naturalesa o veïnatge.  
2. La Generalitat participarà en la fixació de 
les demarcacions corresponents als 
Registres de la Propietat i Mercantils per a 
acomodar-les a allò que es disposi en 
aplicació de l'article 18, paràgraf 2 d'aquest 
Estatut. També participarà en la fixació de 
les demarcacions notarials i del nombre de 
notaris, d'acord amb allò que prevegin les 
lleis de l'Estat.  

Article 130. Notaries, registres de la propietat i mercantils i Registre Civil 
 
En matèria de notaries i registres correspon a la Generalitat de Catalunya: 
1. La competència executiva en matèria de notaris i registradors de la propietat i 
mercantils, que en tot cas inclou: 
a) El nomenament, mitjançant concurs i oposició lliure i també la restringida en el cas dels 
notaris, que ha de regular, convocar i dur a terme la mateixa Generalitat fins a la 
formalització dels nomenaments. Per a la provisió de les notaries i dels registres, els 
candidats han d’ésser admesos en igualtat de drets, i han d’acreditar el coneixement de la 
llengua i del dret catalans en la forma i l’abast que estableixin l’Estatut i les lleis. 
b) La inspecció de les notaries, dels registres, del registre d’actes de darrera voluntat i dels 
col·legis professionals respectius, i també l’exercici de la potestat disciplinària sobre els 
notaris, els registradors i els seus col·legis i la resolució dels recursos que corresponguin. 
c) L’establiment de les demarcacions notarials i registrals, inclosa la determinació dels 
districtes hipotecaris dels districtes de competència territorial dels notaris. 
d) L’establiment de les especialitats aranzelàries que derivin de les particularitats del dret 
substantiu de Catalunya. 
2. La propietat dels protocols notarials i dels llibres dels registres de la propietat, de béns 
mobles, mercantils i civils de Catalunya. 
3. En matèria de Registre Civil, correspon a la Generalitat de Catalunya la competència 
executiva, inclòs el nomenament dels seus encarregats, interins i substituts, l’exercici amb 
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relació a aquests de la funció disciplinària, i també la provisió dels mitjans humans i 
materials necessaris per a l’exercici de les funcions. Aquests encarregats han d’acreditar 
el coneixement de la llengua catalana en la forma i l’abast que estableixin l’Estatut i les 
lleis. 

No existia un article específic que atorgués 
la competència sobre llengua pròpia 

Article 128. Llengua pròpia 
 
1. Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de 
llengua pròpia, que inclou, en tot cas, la determinació de l’abast, els usos i els efectes 
jurídics de la doble oficialitat i de la llengua pròpia, i també la normalització lingüística del 
català. 
2. Correspon a la Generalitat i també al Consell General d’Aran la competència sobre la 
normalització lingüística de l’aranès. 

* En aquests articles l’Institut d’Estudis Autonòmics hi va formular observacions. 
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TÍTOL V. Relacions de la Generalitat amb l’Estat, amb altres 
CCAA i amb la Unió Europea. De l’acció exterior de la 
Generalitat. 
 
1) Salt endavant en les relacions bilaterals amb l’Estat, sense perjudici de  
les relacions multilaterals. 
 

• Es dona rang estatutari a la Comissió Bilateral Generalitat – Estat 
(art.177): 
“La Comissió Bilateral Generalitat – Estat constitueix el marc general i 

permanent de relació entre la Generalitat i l’Estat als efectes següents: 
a) La participació i la col·laboració de la Generalitat en l’exercici de 
les competències estatals que afectin l’autonomia de Catalunya.  
b) L’intercanvi d’informació i l’establiment, quan escaigui, de 
mecanismes de col·laboració en les respectives polítiques públiques i 
els assumptes d’interès comú 

 
 Funcions: 

o Elaboració de projectes normatius de l’Estat que afectin les 
competències i els interessos de Catalunya.  

o Programació de la política econòmica general del Govern de 
l’Estat. 

o Seguiment de la política europea. 
o Seguiment de l’acció exterior de l’Estat que afecti les 

competències de la Generalitat 
o (...)  

 
La Comissió es integrada per un nombre igual de representants de 
l’Estat i de la Generalitat. La seva presidència és exercida de manera 
alternativa entre les dues parts. (art. 177.3) 

 
• Designació de membres d’organismes estatals:  

o La Generalitat participa en els processos de designació de 
magistrats del Tribunal Constitucional i de consellers del Consell 
General del Poder Judicial (art. 174). 

o La Generalitat designa representants en els òrgans de 
direcció del Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors, la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions i els 
altres organismes estatals que exerceixin funcions d’autoritat 
reguladora sobre matèries de rellevància econòmica i social 
relacionades amb competències de la Generalitat, o bé participa 
en la designació dels membres d’aquests òrgans (art. 176). 

o També designa representants en els òrgans de direcció dels 
organismes econòmics i energètics, de les institucions financeres 
i de les empreses públiques de l’Estat la competència de les quals 
s’estengui al territori de Catalunya i que no siguin objecte de 
traspàs, o bé participa en la designació dels membres d’aquests 
òrgans (art. 176) 
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o La Generalitat designa representants en el Tribunal de Comptes, 
el Consell Econòmic i Social, l’Agència Tributària, la Comissió del 
Sistema Elèctric, l’Agència de Protecció de Dades, el Consell de 
Ràdio i Televisió, o bé participa en la designació dels membres 
d’aquests organismes, en els termes que estableix la legislació 
aplicable (art. 176) 

 
 
2) Impulsa la projecció de Catalunya dins la UE.   
 

• Relacions de la Generalitat amb la UE i acció exterior de la Generalitat. 
(Capítol II i III respectivament). Significa un salt enorme i imprescindible, 
donat que el 1979 Espanya no formava part de la CEE.  

 
o Ha de ser informada pel Govern de l’Estat de les iniciatives de 

revisió dels tractats fundacionals de la UE (art. 179.1)   
o Participa directament en les delegacions espanyoles davant de 

les institucions europees quan tracten assumptes de la seva 
competència o afecten l’interès de Catalunya, i especialment 
davant del Consell de Ministres (art. 181.1) 

o Participa en la formació de posicions de l’Estat davant de les 
institucions i els organismes de la UE, especialment el Consell de 
Ministres, en els assumptes relatius a les competències o als 
interessos de Catalunya. La Generalitat participa de manera 
bilateral en la formació de les posicions de l’Estat en els afers 
europeus que l’afecten directament o exclusivament, o bé, si 
aquesta participació no és possible, mitjançant procediments 
generals.  (art. 180.1 i .2)   

o Pot exercir la representació de l’Estat en l’àmbit de les seves 
competències exclusives i, quan s’escaigui, la presidència 
d’aquestes institucions u òrgans (art. 181.2) 

o Gestiona els fons europeus en matèries de la seva competència 
(art. 184.1) 

 
 

3) Impulsa la projecció de Catalunya  a l’exterior.  
 

o Té la capacitat per a portar a terme les accions exteriors que 
són inherents a cadascuna de les seves competències (art. 
188.2) 

o Pot establir delegacions o oficines de representació a 
l’exterior (art. 189) 

o La Generalitat ha d’ésser informada prèviament pel Govern de 
l’Estat sobre els processos de negociació de tractats i 
convenis internacionals, quan afectin les competències o els 
interessos de Catalunya. El Govern de la Generalitat i el 
Parlament de Catalunya poden dirigir al Govern de l’Estat i a les 
Corts Generals les observacions que considerin pertinents sobre 
aquesta qüestió. (art. 191.1).  



 

 42

o La Generalitat ha de participar en el procés de negociació dels 
tractats i els convenis internacionals que afectin les seves 
competències. Aquesta participació comporta, en tots els casos, 
la incorporació d’una representació de la Generalitat a la 
delegació negociadora i l’informe determinant del Parlament quan 
es tracti de competències exclusives. (art. 191.2) 
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 TÍTOL VI. Finançament. 
 

Ponència EAC 79 
Autonomia i competències financeres 
(art. 198) 
- Capacitat normativa i responsabilitat 

fiscal sobre tots i cadascun dels 
impostos estatals suportats a 
Catalunya, així com la participació en 
els seus rendiments. 

- Potestat d’intervenir en la fixació 
dels elements essencials dels tributs 
i, especialment, en la determinació del 
seu tipus efectiu. 

No existeix capacitat normativa en aquest 
sentit. 

L’Agència Tributària de Catalunya és la 
responsable de la gestió, la recaptació, la 
liquidació i la inspecció de la totalitat dels 
tributs propis i dels cedits. L’Estat i la 
Generalitat han d’establir els instruments 
de coordinació o consorciació que es 
considerin pertinents entre l’Agència 
Tributària de Catalunya i l’Administració 
Tributària de l’Estat (art. 199) 

La gestió, recaptació, liquidació i 
inspecció dels altres impostos de l’Estat 
recaptats a Catalunya correspondrà a 
l’Administració Tributària de l’Estat, sens 
perjudici de la delegació que la 
Generalitat pugui rebre d’aquest, i de la 
Col·laboració que pugui establir-se 
especialment quan així ho exigeixi la 
naturalesa del tribut (art. 46.3) 

Una part del rendiment dels impostos 
cedits a Catalunya s’atribueix a l’Estat 
per al finançament dels seus serveis i les 
seves competències, determinada 
segons el procediment que estableix 
l’article 205.2. A aquest efecte, s’ha 
d’establir el percentatge de participació 
que correspongui a l’Estat en els diferents 
impostos cedits parcialment. Aquest 
percentatge no ha d’ésser en cap cas 
superior al 50%. (art. 200) 
 

La hisenda de la Generalitat es 
constitueix amb (...) Un percentatge de 
participació en la recaptació total de 
l’Estat per impostos directes i indirectes, 
inclosos els monopolis fiscals (art. 44.3) 
 
A l’article 45 afirma que quan es completi 
el traspàs de serveis, o en complir-se el 
sisè any de vigència d’aquest Estatut, si 
la Generalitat ho sol·licita, la participació 
anual en els ingressos de l’Estat es 
negociarà (...)” 

La Generalitat contribueix a la 
solidaritat amb les altres comunitats 
autònomes, a fi que els serveis 
prestats pels diferents governs 
autonòmics als seus ciutadans puguin 
assolir nivells similars sempre que 
realitzin un esforç fiscal també similar 
(art. 202) 
 
Les bases del sistema d’anivellament 
amb la resta de l’Estat són: 
- Els recursos aportats o rebuts per la 

Generalitat a aquesta solidaritat s’han 
d’establir atenent les seves necessitats 
de despesa i la seva capacitat fiscal, 
determinada en relació amb la mitjana 
de les comunitats autònomes i amb el 
grau de progressivitat que es determini. 

“El principi de solidaritat interterritorial al 
qual es refereix la Constitució, que 
s'aplicarà en funció de la relació inversa 
de la renda real per habitant a Catalunya 
respecte a la de la resta d'Espanya” (art. 
45.1c) 
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- El major esforç fiscal eventualment 

realitzat pels ciutadans de Catalunya, 
calculat a partir de la diferència entre 
els impostos suportats a Catalunya i la 
mitjana de les comunitats autònomes, 
ha de traduir-se en una major capacitat 
financera i uns majors ingressos per a 
la Generalitat, dins dels marges que es 
determini. Per a calcular l’esforç fiscal, 
s’ha de tenir en compte el conjunt de 
preus privats per serveis públics ja 
suportat a Catalunya. 

 
- L’aplicació dels mecanismes 

d’anivellament en cap cas pot alterar la 
posició de Catalunya en l’ordenació de 
rendes per càpita entre les comunitats 
autònomes abans de l’anivellament. 

L’Estat i la Generalitat han d’establir un 
mecanisme d’actualització quinquennal 
del sistema de finançament, tenint en 
compte l’evolució del conjunt de recursos 
públics disponibles i la de les necessitats 
de despesa de les diferents 
administracions (art. 203) 

No està previst més enllà del que 
estableix l’art. 45. 

Institucionalització de la Comissió Mixta 
de Relacions Fiscals i Financeres 
Estat-Generalitat com a òrgan bilateral 
de relació entre l’Administració de 
l’Estat i la Generalitat de Catalunya en 
l’àmbit del finançament autonòmic (art. 
205) 
 
És integrada per igual nombre de 
representants de l’Estat i de la 
Generalitat. La presidència d’aquesta 
Comissió Mixta és exercida de forma 
rotatòria entre les dues parts en torns 
d’un any. 
 
Funcions: 
a) Valorar quinquennalment, amb una 
antelació mínima de tres mesos respecte 
a l’actualització del sistema de 
finançament, els serveis i les 
competències exercides per l’Estat, 
esmentades en l’article 200.  
b) Aplicar els mecanismes d’actualització 
que estableix l’article 203. 
c) Acordar els mecanismes de 
finançament de les despeses impròpies 
esmentades en l’article 214.5. 

A la Disposició Transitòria Tercera es 
crea una Comissió Mixta paritària Estat-
Generalitat que adopti un mètode 
encaminat a fixar el percentatge de 
participació de la Generalitat en la 
recaptació de l’Estat. 
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d) Acordar la valoració dels traspassos de 
serveis de l’Estat a la Generalitat 
Disposició addicional sisena: 
“L’aplicació dels criteris establerts en 
aquest Estatut per a la regulació de la 
hisenda de la Generalitat ha de permetre 
avançar progressivament en la reducció 
del dèficit fiscal de Catalunya amb 
l’Estat, de manera que en el termini de 
deu anys s’equipari al de territoris de 
nivell de renda relativa similar en altres 
països de la Unió Europea. La Comissió 
Mixta de Relacions Fiscals i Financeres 
Estat-Generalitat ha de concretar els 
criteris per a arribar a aquest objectiu i ha 
de fer el seguiment del compliment 
d’aquesta disposició” 
 
Disposició addicional setena: 
“La capacitat de finançament per habitant 
de la Generalitat ha d’equiparar-se 
gradualment, en un termini no superior 
a quinze anys, a l’obtingut en aplicació 
dels sistemes de concert i conveni 
vigents a les comunitats autònomes 
forals” 

No diu res 

 
 
 


