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TÍTOL PRELIMINAR 
 
(…) 
 
Article 4. Drets i principis rectors 
 
1. Els poders públics de Catalunya han de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que 
reconeixen aquest Estatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració universal de drets humans, 
el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i els altres tractats i convenis internacionals 
subscrits per Espanya que reconeixen i garanteixen els drets i les llibertats fonamentals. 
 
2. Els poders públics de Catalunya han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels 
individus i dels grups siguin reals i efectives; han de facilitar la participació de totes les persones en la 
vida política, econòmica, cultural i social, i han de reconèixer el dret dels pobles a conservar i 
desenvolupar llur identitat. 
 
 3. Els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la democràcia, la 
igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l'equitat de gènere i el 
desenvolupament sostenible. 
 
(...) 

 
TÍTOL I. DELS DRETS, DEURES I PRINCIPIS RECTORS 

 
CAPÍTOL I. DELS DRETS I DEURES DE L’ÀMBIT CIVIL I SOCIAL 

 
(...) 
 
Article 25. Drets en l'àmbit laboral 
 
1. Els treballadors tenen dret a formar-se i promoure's professionalment i a accedir de manera 
gratuïta als serveis públics d'ocupació. 
 
2. Les persones excloses del mercat de treball perquè no han pogut accedir-hi o reinserir-s'hi i que no 
disposen de mitjans de subsistència propis tenen dret a percebre prestacions i recursos no 
contributius de caràcter pal·liatiu, en els termes que estableixen les lleis. 
 
3. Tots els treballadors tenen dret a acomplir les tasques laborals i professionals en condicions de 
garantia per a la salut, la seguretat i la dignitat de les persones. 
 
4. Els treballadors, o llurs representants, tenen dret a la informació, la consulta i la participació en les 
empreses. 
 
5. Les organitzacions sindicals i empresarials tenen dret a complir llurs funcions en els àmbits de la 
concertació social, la participació i la col·laboració social. 
 
(...) 
 

CAPÍTOL III. DRETS I DEURES LINGÜÍSTICS 
 
(...) 
 
Article 33. Drets lingüístics davant les administracions públiques i les institucions estatals  
 
1. Els ciutadans tenen el dret d'opció lingüística. En les relacions amb les institucions, les 
organitzacions i les administracions públiques a Catalunya, totes les persones tenen dret a utilitzar la 
llengua oficial que elegeixin. Aquest dret obliga les institucions, organitzacions i administracions 
públiques, inclosa l'Administració electoral a Catalunya, i, en general, les entitats privades que en 
depenen quan exerceixen funcions públiques. 
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2. Totes les persones, en les relacions amb l'Administració de justícia, el Ministeri Fiscal, el notariat i 
els registres públics, tenen dret a utilitzar la llengua oficial que elegeixin en totes les actuacions 
judicials, notarials i registrals, i a rebre tota la documentació oficial emesa a Catalunya en la llengua 
sol·licitada, sense que puguin patir indefensió ni dilacions indegudes a causa de la llengua emprada, 
ni se'ls pugui exigir cap mena de traducció. 
 
3. Per a garantir el dret d'opció lingüística, els jutges i els magistrats, els fiscals, els notaris, els 
registradors de la propietat i mercantils, els encarregats del Registre Civil i el personal al servei de 
l'Administració de justícia, per a prestar llurs serveis a Catalunya, han d'acreditar, en la forma que 
estableixen les lleis, que tenen un nivell de coneixement adequat i suficient de les llengües oficials, 
que els fa aptes per a complir les funcions pròpies de llur càrrec o de llur lloc de treball. 
 
4. Per a garantir el dret d'opció lingüística, l'Administració de l'Estat situada a Catalunya ha d'acreditar 
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 del seu lloc de treball. 
 
5. Els ciutadans de Catalunya tenen el dret de relacionar-se per escrit en català amb els òrgans 
constitucionals i amb els òrgans jurisdiccionals d'àmbit estatal, d'acord amb el procediment establert 
per la legislació corresponent. Aquestes institucions han d'atendre i han de tramitar els escrits 
presentats en català, que tenen, en tot cas, plena eficàcia jurídica. 
 
(Apartat declarat constitucional sempre que s’interpreti en els termes establerts en el fonament jurídic 21 
de la STC 31/2010, de 28 de juny) 
 
(...) 
 

CAPÍTOL IV. GARANTIES DELS DRETS ESTATUTARIS 
 
Article 37. Disposicions generals 
 
1. Els drets que reconeixen els capítols I, II i III d'aquest títol vinculen tots els poders públics de 
Catalunya i, d'acord amb la naturalesa de cada dret, els particulars. Les disposicions que dictin els 
poders públics de Catalunya han de respectar aquests drets i s'han d'interpretar i aplicar en el sentit 
més favorable per a llur plena efectivitat. 
 
Els drets que reconeixen els articles 32 i 33 també vinculen l'Administració general de l'Estat a 
Catalunya. 
 
(…) 
 

CAPÍTOL V. PRINCIPIS RECTORS 
 
(...) 
 
Article 41. Perspectiva de gènere 
 
1. Els poders públics han de garantir el compliment del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i 
homes en l'accés a l'ocupació, en la formació, en la promoció professional, en les condicions de 
treball, inclosa la retribució, i en totes les altres situacions, i també han de garantir que les dones no 
siguin discriminades a causa d'embaràs o de maternitat. 
 
2. 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 a aconseguir la igualtat real i efectiva i la paritat 
entre dones i homes. 
 
(…) 
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4. Els poders públics han de reconèixer i tenir en compte el valor econòmic del treball de cura i 
atenció en l'àmbit domèstic i familiar en la fixació de llurs polítiques econòmiques i socials. 
 
(…) 
 
Article 45. Àmbit socioeconòmic 
 
(…) 
 
3. Els poders públics han d'adoptar les mesures necessàries per a garantir els drets laborals i 
sindicals dels treballadors, han d'impulsar i han de promoure'n la participació en les empreses i les 
polítiques d'ocupació plena, de foment de l'estabilitat laboral, de formació de les persones 
treballadores, de prevenció de riscs laborals, de seguretat i d'higiene en el treball, de creació d'unes 
condicions dignes al lloc de treball, de no discriminació per raó de gènere i de garantia del descans 
necessari i de les vacances retribuïdes. 
 
4. La Generalitat ha de promoure la creació d'un espai català de relacions laborals establert en funció 
de la realitat productiva i empresarial específica de Catalunya i dels seus agents socials, en el qual 
han d'estar representades les organitzacions sindicals i empresarials i l'Administració de la 
Generalitat. En aquest marc, els poders públics han de fomentar una pràctica pròpia de diàleg social, 
de concertació, de negociació col·lectiva, de resolució extrajudicial de conflictes laborals i de 
participació en el desenvolupament i la millora de l'entramat productiu. 
 
(…) 
 
6. Les organitzacions sindicals i empresarials han de participar en la definició de les polítiques 
públiques que les afectin. La Generalitat ha de promoure la mediació i l'arbitratge per a la resolució de 
conflictes d'interessos entre els diversos agents socials. 
 
7. Les organitzacions professionals i les corporacions de dret públic representatives d'interessos 
econòmics i professionals i les entitats associatives del tercer sector han d'ésser consultades en la 
definició de les polítiques públiques que les afectin. 
 
(…) 
 

TÍTOL II. DE LES INSTITUCIONS 
 
(...) 
 

CAPÍTOL III. EL GOVERN I EL GOVERN DE LA GENERALITAT 
 
(...) 
 

SECCIÓ II. L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 
 
(...) 
 
Article 71. Disposicions generals i principis d’organització i funcionament 
 
(...) 
 
7. S'ha de regular per llei l'estatut jurídic del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, 
incloent-hi, en tot cas, el règim d'incompatibilitats, la garantia de formació i actualització dels 
coneixements i la praxi necessària per a complir les funcions públiques. 
 
Article 72. Òrgans consultius del Govern 
 
1. La Comissió Jurídica Assessora és l'alt òrgan consultiu del Govern. Una llei del Parlament en 
regula la composició i les funcions. 
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2. El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és l'òrgan consultiu i d'assessorament del 
Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. Una llei del Parlament en regula la 
composició i les funcions. 
 
(...) 
 

CAPÍTOL VI. EL GOVERN LOCAL 
 

SECCIÓ PRIMERA. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL LOCAL 
 
Article 83. Organització del govern local de Catalunya 
 
1. Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i vegueries. 
 
2. L'àmbit supramunicipal és constituït, en tot cas, per les comarques, que ha de regular una llei del 
Parlament. 
 
3. Els altres ens supramunicipals que creï la Generalitat es fonamenten en la voluntat de col·laboració 
i associació dels municipis. 
 
Article 84. Competències locals 
 
1. Aquest Estatut garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d'ésser exercides 
per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de 
legalitat. 
 
2. Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries 
següents, en els termes que determinin les lleis: 
 
a) L'ordenació i la gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el 
manteniment dels béns de domini públic local. 
 
b) La planificació, la programació i la gestió d'habitatge públic i la participació en la planificació en sòl 
municipal de l'habitatge de protecció oficial. 
 
c) L'ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat. 
 
d) La regulació i la gestió dels equipaments municipals. 
 
e) La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en 
locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i 
forces presents al municipi. 
 
f) La protecció civil i la prevenció d'incendis. 
 
g) La planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil i la participació en el procés de 
matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l'aprofitament, 
fora de l'horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar. 
 
h) La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal. 
 
i) La regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats econòmiques, 
especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l'ocupació. 
 
j) La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament 
sostenible. 
 
k) La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d'activitats. 
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l) La regulació de l'establiment d'infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis de 
telecomunicacions. 
 
m) La regulació i la prestació dels serveis d'atenció a les persones, dels serveis socials públics 
d'assistència primària i foment de les polítiques d'acolliment dels immigrants. 
 
n) La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, 
als rius, als llacs i a la muntanya.  
 
3. La distribució de les responsabilitats administratives en les matèries a què fa referència l'apartat 2 
entre les diverses administracions locals ha de tenir en compte llur capacitat de gestió i es regeix per 
les lleis aprovades pel Parlament, pel principi de subsidiarietat, d'acord amb el que estableix la Carta 
europea de l'autonomia local, pel principi de diferenciació, d'acord amb les característiques que 
presenta la realitat municipal, i pel principi de suficiència financera. 
 
4. La Generalitat ha de determinar i fixar els mecanismes per al finançament dels nous serveis 
derivats de l'ampliació de l'espai competencial dels governs locals. 
 
(...) 
 

SECCIÓ SEGONA. EL MUNICIPI 
 
Article 86. El municipi i l'autonomia municipal 
 
1. El municipi és l'ens local bàsic de l'organització territorial de Catalunya i el mitjà essencial de 
participació de la comunitat local en els afers públics. 
 
2. El govern i l'administració municipals corresponen a l'ajuntament, format per l'alcalde o alcaldessa i 
els regidors. S'han d'establir per llei els requisits que s'han de complir per a l'aplicació del règim de 
consell obert. 
 
3. Aquest Estatut garanteix al municipi l'autonomia per a l'exercici de les competències que té 
encomanades i la defensa dels interessos propis de la col·lectivitat que representa. 
 
4. Els actes i els acords adoptats pels municipis no poden ésser objecte de control d'oportunitat per 
cap altra administració. 
 
5. Correspon a la Generalitat el control de l'adequació a l'ordenament jurídic dels actes i els acords 
adoptats pels municipis i, si escau, la impugnació corresponent davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa, sens perjudici de les accions que l'Estat pugui emprendre en defensa de les seves 
competències. 
 
6. Els regidors són elegits pels veïns dels municipis per mitjà de sufragi universal, igual, lliure, directe i 
secret. 
 
7. Les concentracions de població que dins d'un municipi formin nuclis separats es poden constituir en 
entitats municipals descentralitzades. La llei els ha de garantir la descentralització i la capacitat 
suficients per a portar a terme les activitats i prestar els serveis de llur competència. 
 
Article 87. Principis d'organització i funcionament i potestat normativa 
 
1. Els municipis disposen de plena capacitat d'autoorganització dins el marc de les disposicions 
generals establertes per llei en matèria d'organització i funcionament municipal. 
 
2. Els municipis tenen dret a associar-se amb altres i a cooperar entre ells i amb altres ens públics per 
a exercir llurs competències, i també per a complir tasques d'interès comú. A aquests efectes, tenen 
capacitat per a establir convenis i crear mancomunitats, consorcis i associacions i participar-hi, i 
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també adoptar altres formes d'actuació conjunta. Les lleis no poden limitar aquest dret si no és per a 
garantir l'autonomia dels altres ens que la tenen reconeguda. 
 
3. Els municipis tenen potestat normativa, com a expressió del principi democràtic en què es 
fonamenten, en l'àmbit de llurs competències i en els altres sobre els quals es projecta llur autonomia. 
 
(...) 
 

SECCIÓ TERCERA. LA VEGUERIA 
 
Article 90. La vegueria 
 
(Article declarat constitucional sempre que s’interpreti en els termes establerts en el fonament jurídic 40 
de la STC 31/2010, de 28 de juny) 
 
1. La vegueria és l'àmbit territorial específic per a l'exercici del govern intermunicipal de cooperació 
local i té personalitat jurídica pròpia. La vegueria també és la divisió territorial adoptada per la 
Generalitat per a l'organització territorial dels seus serveis. 
 
2. La vegueria, com a govern local, té naturalesa territorial i gaudeix d'autonomia per a la gestió dels 
seus interessos. 
 
Article 91. El Consell de Vegueria 
 
1. El govern i l'administració autònoma de la vegueria corresponen al Consell de Vegueria, format pel 
president o presidenta i pels consellers de vegueria. 
 
2. El president o presidenta de vegueria és escollit pels consellers de vegueria d'entre els seus 
membres. 
 
3. Els consells de vegueria substitueixen les diputacions. 
 
(Apartat declarat constitucional sempre que s’interpreti en els termes establerts en el fonament jurídic 41 
de la STC 31/2010, de 28 de juny) 
 
4. La creació, la modificació i la supressió, i també el desplegament del règim jurídic de les vegueries, 
són regulats per llei del Parlament. L'alteració dels límits provincials, si s'escau, s'ha de portar a terme 
d'acord amb el que estableix l'article 141.1 de la Constitució. 
 
(Apartat declarat constitucional sempre que s’interpreti en els termes establerts en el fonament jurídic 41 
de la STC 31/2010, de 28 de juny) 
 

SECCIÓ QUARTA. LA COMARCA I ELS ALTRES ENS SUPRAMUNICIPALS 
 
Article 92. La comarca 
 
1. La comarca es configura com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i és formada per 
municipis per a la gestió de competències i serveis locals. 
 
2. La creació, la modificació i la supressió de les comarques, i també l'establiment del règim jurídic 
d'aquests ens, són regulats per una llei del Parlament. 
 
Article 93. Els altres ens locals supramunicipals 
 
Els altres ens locals supramunicipals es fonamenten en la voluntat de col·laboració i associació dels 
municipis i en el reconeixement de les àrees metropolitanes. La creació, la modificació i la supressió, i 
també l'establiment del règim jurídic d'aquests ens, són regulats per una llei del Parlament. 
 
(...) 
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TÍTOL IV. DE LES COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT 

 
(...) 
 

CAPÍTOL II. LES MATÈRIES DE LES COMPETÈNCIES 
 
(...) 
 
Article 136. La funció pública i el personal al servei de les administracions públiques catalanes  
 
Correspon a la Generalitat, en matèria de funció pública, respectant el principi d'autonomia local:  
 

a) La competència exclusiva sobre el règim estatutari del personal al servei de les administracions 
públiques catalanes i sobre l'ordenació i l'organització de la funció pública, salvant el que 
disposa la lletra b. 

 
b) La competència compartida per al desenvolupament dels principis ordenadors de l'ocupació 

pública, sobre l'adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari, les situacions administratives i 
els drets, els deures i les incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques. 

 
c) La competència exclusiva, en matèria de personal laboral, per a l'adaptació de la relació de llocs 

de treball a les necessitats derivades de l'organització administrativa i sobre la formació d'aquest 
personal. 

 
(...) 
 
Article 160. Règim local  
 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local que, respectant el 
principi d'autonomia local, inclou: 
  

a) Les relacions entre les institucions de la Generalitat i els ens locals, i també les tècniques 
d'organització i de relació per a la cooperació i la col·laboració entre els ens locals i entre 
aquests i l'Administració de la Generalitat, incloent-hi les diverses formes associatives, 
mancomunades, convencionals i consorcials. 

 
b) La determinació de les competències i de les potestats pròpies dels municipis i dels altres ens 

locals, en els àmbits especificats per l'article 84. 
 
c) El règim dels béns de domini públic, comunals i patrimonials i les modalitats de prestació dels 

serveis públics. 
 
d) La determinació dels òrgans de govern dels ens locals creats per la Generalitat i el 

funcionament i el règim d'adopció d'acords d'aquests òrgans. 
 
e) El règim dels òrgans complementaris de l'organització dels ens locals. 
 

2. Correspon a la Generalitat la competència compartida en tot allò que no estableix l'apartat 1. 
 
3. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim electoral dels ens locals 
que crea, a excepció dels que són garantits constitucionalment. 
 
(...) 
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Article 164. Seguretat pública 
 
1. Correspon a la Generalitat, en matèria de seguretat pública, d'acord amb el que disposa la 
legislació estatal:  
 

a) La planificació i la regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya i l'ordenació de les 
policies locals. 

 
b) La creació i l'organització de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra. 
 
c) El control i la vigilància del trànsit. 
 

2. Correspon a la Generalitat el comandament suprem de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d'Esquadra i la coordinació de l'actuació de les policies locals. 
 
3. Corresponen a la Generalitat, en el marc de la legislació estatal sobre seguretat, les facultats 
executives que li atribueixi l'Estat i en tot cas:  
 

a) Les funcions governatives sobre l'exercici dels drets de reunió i manifestació. 
 
b) El compliment de les disposicions per a la conservació de la natura, del medi ambient i dels 

recursos hidrològics. 
 

4. La Generalitat participa, per mitjà d'una junta de seguretat de composició paritària entre la 
Generalitat i l'Estat i presidida pel president de la Generalitat, en la coordinació de les polítiques de 
seguretat i de l'activitat dels cossos policíacs de l'Estat i de Catalunya, i també en el bescanvi 
d'informació en l'àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats 
policíaques d'altres països. La Generalitat, d'acord amb l'Estat, ha d'ésser present en els grups de 
treball de col·laboració amb les policies d'altres països en què participi l'Estat. 
 
5. La Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra té com a àmbit d'actuació el conjunt del territori de 
Catalunya i exerceix totes les funcions pròpies d'un cos de policia, en els àmbits següents:  
 

a) La seguretat ciutadana i l'ordre públic.  
 
b) La policia administrativa, que inclou la que deriva de la normativa estatal. 
 
c) La policia judicial i la investigació criminal, incloent-hi les diverses formes de crim organitzat i 

terrorisme, en els termes que estableixin les lleis. 
 

Article 165. Seguretat social 
 
1. Correspon a la Generalitat, en matèria de seguretat social, respectant els principis d'unitat 
econòmica patrimonial i de solidaritat financera de la seguretat social, la competència compartida, que 
inclou:  
 

a) El desplegament i l'execució de la legislació estatal, llevat de les normes que configuren el 
règim econòmic. 

 
b) La gestió del règim econòmic de la seguretat social. 
 
c) L'organització i la gestió del patrimoni i dels serveis que integren l'assistència sanitària i els 

serveis socials del sistema de la seguretat social a Catalunya. 
 
d) L'ordenació i l'exercici de les potestats administratives sobre les institucions, les empreses i les 

fundacions que col·laboren amb el sistema de la seguretat social, en les matèries a què fa 
referència la lletra c, i també la coordinació de les activitats de prevenció de riscs laborals que 
acompleixen a Catalunya les mútues d'accidents de treball i malalties professionals. 
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e) El reconeixement i la gestió de les pensions no contributives. 
 
f) La coordinació de les actuacions del sistema sanitari vinculades a les prestacions de la seguretat 

social. 
 

2. La Generalitat pot organitzar i administrar, a aquests efectes i dins del seu territori, tots els serveis 
relacionats amb les matèries damunt especificades, i exerceix la tutela de les institucions, les entitats i 
les fundacions en matèria de sanitat i seguretat social, llevat de l'alta inspecció, que queda reservada 
a l'Estat. 
 
(...) 
 
Article 170. Treball i relacions laborals 
 
1. Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, que 
inclou en tot cas:  
 

a) Les relacions laborals i les condicions de treball. 
 
b) Les polítiques actives d'ocupació, que inclouen la formació dels demandants d'ocupació i dels 

treballadors en actiu, i també la gestió de les subvencions corresponents. La Generalitat 
participa en els plans o les activitats de formació que superin l'àmbit territorial de Catalunya. 

 
c) Les qualificacions professionals a Catalunya. 
 
d) La intermediació laboral, que inclou la regulació, l'autorització i el control de les agències de 

col·locació amb seu a Catalunya. 
 
e) La negociació col·lectiva i el registre dels convenis col·lectius de treball. 
 
f) Els procediments de regulació d'ocupació i d'actuació administrativa en matèria de trasllats 

col·lectius entre centres de treball situats a Catalunya. 
 
g) La prevenció de riscs laborals i la seguretat i la salut en el treball. 
 
h) La potestat sancionadora de les infraccions de l'ordre social, en l'àmbit de les seves 

competències. 
 
i) La determinació dels serveis mínims de les vagues que tinguin lloc a Catalunya. 
 
j) El control de legalitat i, si escau, el registre posterior dels convenis col·lectius de treball de les 

empreses que acompleixen llur activitat exclusivament a Catalunya. 
 
k) Els instruments de conciliació, mediació i arbitratge laborals. 
 
l) L'elaboració del calendari de dies festius que ha de regir a tot el territori de Catalunya. 
 

2. Correspon a la Generalitat la competència executiva sobre la funció pública inspectora en tot allò 
que regula aquest article. A aquest efecte, els funcionaris dels cossos que acompleixen aquesta 
funció depenen orgànicament i funcionalment de la Generalitat. Per mitjà dels mecanismes de 
cooperació que determina el títol V, s'han d'establir les fórmules de garantia de l'exercici eficaç de la 
funció inspectora en l'àmbit social. 
 
(...) 
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TÍTOL VI. DEL FINANÇAMENT DE LA GENERALITAT 
 
(...) 
 

CAPÍTOL III. LES FINANCES DELS GOVERNS LOCALS 
 
Article 217. Principis rectors 
 
Les finances locals es regeixen pels principis de suficiència de recursos, equitat, autonomia i 
responsabilitat fiscal. La Generalitat vetlla pel compliment d'aquests principis. 
 
Article 218. Autonomia i competències financeres 
 
1. Els governs locals tenen autonomia pressupostària i de despesa en l'aplicació de llurs recursos, 
incloent-hi les participacions que percebin a càrrec dels pressupostos d'altres administracions 
públiques, dels quals poden disposar lliurement en l'exercici de llurs competències. 
 
2. La Generalitat té competència, en el marc establert per la Constitució i per la normativa de l'Estat, 
en matèria de finançament local. Aquesta competència pot incloure la capacitat legislativa per a 
establir i regular els tributs propis dels governs locals i inclou la capacitat per a fixar els criteris de 
distribució de les participacions a càrrec del pressupost de la Generalitat. 
 
(La STC 31/2010, de 28 de juny, declara nul l’incís “pot incloure la capacitat legislativa per a establir i 
regular els tributs propis dels governs locals i”) 
 
3. Els governs locals tenen capacitat per a regular llurs pròpies finances en el marc de les lleis. 
Aquesta capacitat inclou la potestat de fixar la quota o el tipus dels tributs locals, i també les 
bonificacions i les exempcions, dins els límits que estableixen les lleis. 
 
4. Correspon als governs locals, en el marc que estableix la normativa reguladora del sistema tributari 
local, la competència per a gestionar, recaptar i inspeccionar llurs tributs, sens perjudici que la puguin 
delegar a la Generalitat i que puguin participar en l'Agència Tributària de Catalunya. 
 
5. Correspon a la Generalitat l'exercici de la tutela financera sobre els governs locals, respectant 
l'autonomia que els reconeix la Constitució. 
 
Article 219. Suficiència de recursos 
 
1. La Generalitat ha d'establir un fons de cooperació local destinat als governs locals. El fons, de 
caràcter incondicionat, s'ha de dotar a partir de tots els ingressos tributaris de la Generalitat i s'ha de 
regular per mitjà d'una llei del Parlament. 
 
Addicionalment, la Generalitat pot establir programes de col·laboració financera específica per a 
matèries concretes. 
 
2. Els ingressos dels governs locals consistents en participacions en tributs i en subven- 
cions incondicionades estatals són percebuts per mitjà de la Generalitat, que els ha de distribuir 
d'acord amb el que disposi la llei de finances locals de Catalunya, l'aprovació de la qual requereix una 
majoria de tres cinquenes parts, i respectant els criteris que fixi la legislació de l'Estat en aquesta 
matèria. En el cas de les subvencions incondicionades, aquests criteris han de permetre que el 
Parlament pugui incidir en la distribució dels recursos amb l'objectiu d'atendre la singularitat del 
sistema institucional de Catalunya a què fa referència l'article 5 d'aquest Estatut.  
 
3. Es garanteixen als governs locals els recursos suficients per a afrontar la prestació dels serveis la 
titularitat o la gestió dels quals se'ls traspassi o se'ls delegui. Tota nova atribució de competències ha 
d'anar acompanyada de l'assignació dels recursos suplementaris necessaris per a finançar-les 
correctament, de manera que es tingui en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis 
traspassats. El compliment d'aquest principi és una condició necessària perquè entri en vigor la 
transferència o la delegació de la competència. A aquest efecte, es poden establir diverses formes de 
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finançament, incloent-hi la participació en els recursos de les finances de la Generalitat o, si escau, de 
l'Estat. 
 
4. La distribució de recursos procedents de subvencions incondicionades o de participacions 
genèriques en impostos s'ha de portar a terme tenint en compte la capacitat fiscal i les necessitats de 
despesa dels governs locals i garantint-ne en tot cas la suficiència. 
 
5. La distribució dels recursos entre els governs locals no pot comportar en cap cas una minoració 
dels recursos obtinguts per cadascun d'aquests, segons els criteris utilitzats en l'exercici anterior a 
l'entrada en vigor dels preceptes d'aquest Estatut. 
 
Article 220. Llei de finances locals 
 
1. El Parlament ha d'aprovar la seva pròpia llei de finances locals per a desplegar els principis i les 
disposicions que estableix aquest capítol. 
 
2. Les facultats en matèria de finances locals que aquest capítol atribueix a la Generalitat s'han 
d'exercir amb respecte a l'autonomia local i escoltat el Consell de Governs Locals, que estableix 
l'article 85. 
 
(...) 


