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Els continguts temàtics que es desenvolupen en aquesta guia es divideixen en tres àmbits 
relacionats amb la seguretat i la policia: coneixements de l’entorn, l’àmbit institucional i el de 
la seguretat i la policia. La redacció dels temes s’ha dut a terme seguint un criteri pedagògic i 
introductori, atès que la finalitat que es persegueix és oferir aquells coneixements exigibles a 
tota persona que vulgui ingressar a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra. 

L’àmbit de coneixements de l’entorn facilita la comprensió dels esdeveniments històrics que 
expliquen la formació de Catalunya fins a la Transició i la recuperació de la seva autonomia; el 
marc geogràfic, sociolingüístic i cultural, i l’estructura econòmica i social de Catalunya. 

L’àmbit institucional arrenca amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya i dóna a entendre la base 
jurídica  i territorial de l’Estat, dels pilars de l’estat social i democràtic de dret, i de la Generalitat 
com a institució d’autogovern de Catalunya. Així mateix, també ofereix una visió conjunta de 
les institucions comunitàries, representatives de la Unió Europea. 

El tercer i darrer àmbit d’estudi correspon a la seguretat i la policia. El seu tractament s’obre 
amb les competències de la Generalitat en matèria de seguretat, i les normes que desenvolu-
pen aquesta matèria. El discurs posa èmfasi en els principis bàsics d’actuació, l’organització 
del cos de Mossos d’Esquadra, la funció policial i els seus òrgans de coordinació. 

Esperem que aquest material us sigui d’utilitat i que en breu puguem comptar amb vosaltres.  

Nota a la present edició: 
La present Guia d’estudi per a l’ingrés a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra és 
una eina vàlida per preparar la realització de l’exercici de coneixements. Per aquesta raó s’ha 
considerat d’utilitat el desenvolupament de les matèries del temari amb el benentès que el seu 
contingut és orientatiu i que no vincula el tribunal qualificador, el qual pot incloure-hi preguntes 
sobre aspectes referits als àmbits del temari no recollits de la mateixa manera en aquesta guia. 





 1. L’antiguitat a Catalunya
 2. La Catalunya romana
 3. El naixement de Catalunya
 4. La Catalunya feudal (s. xi-xii)
 5. L’expansió catalanoaragonesa (s. xiii-xiv)
 6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. xiv i xv)
 7. Les forces de seguretat i la seva història
 8. L’art en l’època medieval: el romànic i el gòtic
 9. Catalunya en la monarquia hispànica (s. xvi-xvii)
 10. La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre
 11. L’origen dels Mossos d’Esquadra 
 12. Les transformacions del segle xviii
 13. L’art en l’època moderna: el Renaixement, el barroc i el  
  neoclassicisme

 1. El segle xix: la crisi de l’Antic Règim i la construcció de l’estat  
  liberal
 2. Transformacions policials durant el segle xix
 3. Catalunya, fàbrica d’Espanya, i l’obrerisme
 4. La restauració borbònica i el catalanisme polític
 5. El primer terç del segle xx (1898-1931)
 6. La policia durant les primeres dècades del segle xx
 7. L’art a l’edat contemporània: el Romanticisme, el Modernisme i  
  el Noucentisme
 8. La República i la Guerra Civil
 9. La dictadura franquista
 10. La Transició i la recuperació de l’autonomia
 11. La policia i la democràcia
 12. El segle xx: del Noucentisme a la postguerra

 1. Història de la llengua
 2. Varietats lingüístiques
 3. Àmbit sociolingüístic i marc legal
 4. Morfosintaxi i ortografia

 1. Situació i divisió administrativa
 2. El relleu
 3. Els climes a Catalunya
 4. La xarxa hidrogràfica
 5. La vegetació
 6. La població 

 1. Treball i mercat de treball a Catalunya
 2. L’estat del benestar i els serveis socials
 3. La societat civil i la participació cívica a Catalunya

 1. Les migracions contemporànies
 2. La immigració a Espanya i Catalunya
 3. Models d’integració i marcs de convivència   
  en la societat multicultural
 4. Les polítiques públiques en matèria d’immigració
 5. Igualtat formal i igualtat material entre homes i dones
 6. Igualtat d’oportunitats i discriminació positiva
 7. Les polítiques públiques en matèria d’igualtat d’oportunitats

Tema A.1. 
Història de Catalunya i de la policia 
(part I): de la formació de Catalunya  

al segle xviii

Tema A.2.  
Història de Catalunya i de la policia 

(part II): la Catalunya contemporània 
(s. xix i xx)

Tema A.3.  
Àmbit sociolingüístic

Tema A.4.  
Marc geogràfic de Catalunya i 

organització territorial

Tema A.5.  
Principals variables de l’estructura  

de Catalunya

Tema A.6.  
El canvi social (part I): la 

societat multicultural i la igualtat 
d’oportunitats dels homes i les dones



 1. La societat del coneixement i les noves tecnologies de la  
  informació
 2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 3. Naixement de la societat de la informació
 4. Innovació i noves formes de comunicació: Internet
 5. Comunicació i control públic: nous espais de seguretat i noves  
  alarmes socials

 1. La necessitat de l’ordenació ecològica i de l’equilibri dels  
  ecosistemes
 2. Precedents de la presa de consciència
 3. El concepte de desenvolupament sostenible  i l’Informe  
  Brundtland
 4. Les cimeres internacionals 
 5. L’Agenda 21 Local i la Carta d’Aalborg
 6. La situació a Catalunya

Tema A.7.  
El canvi social (part II): les noves 

tecnologies de la informació

Tema A.8.  
El canvi social (part III): 

l’individu i l’equilibri ecològic 



7

Història de Catalunya (part I):
de la formació de Catalunya al segle xviii

Guia d’estudi per a l’ingrés a la PG-ME - Coneixements de l’entorn

Tema A.1. 

Història de Catalunya i de la policia (part I): 

de la formació de Catalunya al segle xviii

1. L’antiguitat a Catalunya

2. La Catalunya romana

3. El naixement de Catalunya

4. La Catalunya feudal (s. xi-xii)

5. L’expansió catalanoaragonesa (s. xiii-xiv)

6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. xiv i xv)

7. Les forces de seguretat i la seva història

8. L’art en l’època medieval: el romànic i el gòtic

9. Catalunya en la monarquia hispànica (s. xvi-xvii)

10. La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre

11. L’origen dels Mossos d’Esquadra 

12. Les transformacions del segle xviii

13. L’art en l’època moderna: el Renaixement, el barroc i el neoclassicisme



8 Guia d’estudi per a l’ingrés a la PG-ME - Coneixements de l’entorn
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de la formació de Catalunya al segle xviii

Tema A.1.

Història de Catalunya i de la policia (part I): 

de la formació de Catalunya al segle xviii

1. L’antiguitat a Catalunya

La història de Catalunya com a tal no comença pròpiament fins a l’edat mitjana i, per tant, el passat 
remot del nostre país se circumscriu a l’activitat de pobles diversos en un territori que a la llarga serà 
el que tindrà sentit polític amb el nom de Catalunya. L’historiador Vicens Vives va definir Catalunya 
com a “redós” i “passadís”, “redós” on es configuraran cultures pròpies i autòctones i “passadís” 
per on circularan tota mena de pobles vinguts de fora amb la seva cultura que, en relació constant 
amb les anteriors, configuraran l’especificitat de l’antiguitat a Catalunya.

Sabem per la indústria lítica, pertanyent al paleolític inferior, que existien grups humans caçadors/
recol·lectors en diversos indrets del territori. La resta humana més antiga és l’home de Talteüll, al 
Rosselló, de fa uns 300.000 anys. I cal destacar la mandíbula de Banyoles, de fa uns 100.000 anys. 
El neolític, l’edat dels metalls, la colonització grega i la cultura ibèrica són etapes de la història 
antiga catalana. 

2. La Catalunya romana

La ciutat de Roma fou el centre d’un vast imperi mediterrani que comprenia la península Ibèrica. Fou 
en el transcurs de les guerres púniques entre Roma i Cartago quan els romans van desembarcar 
a Catalunya: el 218 a. de C. Gneu Corneli Escipió posava peu a Empúries. La guerra amb els 
cartaginesos, la gradual submissió dels pobles peninsulars i l’organització de la presència i del 
poder romà iniciaren el procés de romanització de la península Ibèrica. 

El territori català, pel fet d’estar situat al vessant mediterrani, fou objecte d’una romanització 
intensa, la qual cosa significà l’adopció de les formes econòmiques, socials, polítiques i culturals 
de la civilització llatina. Una civilització basada en una economia agrària de productes mediterranis 
(blat, vinya i olivera), dotada d’un comerç florent que, en una gran part, tenia com a destinatari la 
mateixa Roma, i d’un artesanat notable (ceràmica i teixits). 

La ciutat era l’element clau de l’organització política i vital d’aquesta cultura, on hi havia els ens 
administratius i de govern i vivien els propietaris de les terres. La ciutat més important de la Catalunya 
romana fou Tarraco, on es reproduïa l’estructura urbanística típica de les ciutats romanes (fòrum, 
termes, amfiteatre, circ, aqüeductes, muralles...), a semblança de la mateixa Roma. La xarxa 
urbana romana, però, cobria tot el territori català i, a més, estava ben comunicada entre si per les 
vies romanes, alguna de les quals, com la Via Augusta, comunicava amb la capital de l’imperi. Tot 
plegat venia acompanyat d’un procés de llatinització, és a dir, de la introducció de la llengua llatina 
i del dret i la religió romanes. A la llarga, el contacte del llatí amb les llengües existents va propiciar 
el naixement de les llengües romàniques, entre les quals hi ha el català. El sistema econòmic i 
social romà es basava en l’esclau, que es dedicava al treball agrícola o a la producció artesanal. 
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La crisi del sistema socioeconòmic esclavista, com a conseqüència de la paralització de l’expansió 
militar —que feia que no augmentés el nombre d’esclaus i, consegüentment, n’augmentés el preu—, 
va portar, a partir del segle iii d. de C., cap a una gradual transformació de l’imperi. D’aquesta 
transformació, en són trets característics la permeabilitat de les fronteres amb l’entrada dels 
bàrbars o poblacions estrangeres, el desmembrament gradual dels territoris respecte a la centralitat 
politicomilitar de Roma —molt preocupada a augmentar els impostos per un deute creixent i amb 
una inflació desbocada— i la crisi de les ciutats. Tot plegat comportà una ruralització de la societat, 
una transformació dels esclaus en colons i l’adopció d’una estructura política resultat de la barreja 
d’elements romans i d’elements aportats pels pobles nouvinguts d’arrel germànica, com els visigots.

Entre els segles v i viii, els visigots van conformar una entitat política peninsular monàrquica, amb 
Toledo com a capital, no exempta de tensions que no van permetre una cohesió absoluta, molt 
romanitzada, de base agrícola i rural i convertida al catolicisme (s. vi). El 711, bandes armades 
del nord d’Àfrica entraren a la Península, derrotaren els visigots i, ràpidament, ocuparen el territori. 

Al voltant del 720 ja s’havia produït l’ocupació sarraïna dels territoris catalans. Les poblacions au-
tòctones es decantaren per diferents opcions: lluitar contra els invasors, freqüentment amb mals 
resultats per a ells, avenir-se al seu domini o marxar i refugiar-se en les zones pirinenques. En 
qualsevol cas, la vinguda i l’establiment dels musulmans a la Península i a Catalunya marquen 
la història posterior d’ambdós territoris i signifiquen la partida de naixement de Catalunya com a 
entitat política independent.

3. El naixement de Catalunya

El naixement de Catalunya se situa entre els segles ix i x. L’antecedent polític immediat a la seva 
formació el trobem en la creació de la Marca Hispànica que va impulsar Carlemany. Aquests ter-
ritoris havien de ser la frontera entre el seu regne i els dominis sarraïns que havien estat vençuts 
anys abans pel cabdill franc Carles Martell a la batalla de Poitiers (732), i van servir perquè el 
rei franc anés estenent el seu domini a l’altra banda dels Pirineus. El fracàs de la conquesta de 
Saragossa (778) va fer que no pogués estendre la Marca fins a la frontera natural de l’Ebre tal 
com desitjava. Amb tot, el lliurament a Carlemany de la ciutat de Girona (785) o la conquesta de 
Barcelona (801) van emmarcar un territori, que correspon a allò que és conegut com la Catalunya 
Vella, que aglutinava els territoris pirinencs, el compresos entre el Llobregat i el Cardener, el Segrià 
mitjà i la Conca de Tremp. 

Aquests territoris van ser dividits en comtats i se n’encomanà el govern a diferents comtes. Tots 
aquests comtes estaven vinculats en règim de vassallatge als reis francs i no tenien cap mena 
d’unitat entre si. Responien a una estructura jeràrquica de dependència senyorial que anava con-
formant les relacions de poder entre les classes dominants en l’època feudal. Eren nomenats pel 
rei franc, no tenien caràcter hereditari i exercien la sobirania (administració política, econòmica i 
judicial) en nom del rei. A voltes aquest domini provocava algun aixecament local antifranc. 

Amb el pas del temps, alguns d’aquests comtes anirien sobresortint i agafant més poder. Guifré 
el Pilós, fundador del casal de Barcelona, reuní diferents comtats i repoblà les planes interiors de 
la Catalunya central. A partir d’aquest moment, es produïren dos fenòmens que foren definitius 
perquè Catalunya esdevingués una unitat política independent. 

El primer, un procés hereditari del poder comtal, la qual cosa consolidava el pes polític dels comtes 
respecte al rei franc, i el segon, una desvinculació final dels comtes catalans respecte a la monar-
quia franca, cosa que es produí cap al 988 amb el comte Borrell II. Això ens fa present de quina 
manera es barregen un seguit de factors per explicar-nos el naixement de la Catalunya sobirana: 
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feblesa d’una monarquia franca que havia canviat de dinastia, enfortiment dels comtes catalans, 
que ja passaven la seva autoritat política de pares a fills, i relació entre els diferents comtats cata-
lans acceptant la primacia gradual del casal de Barcelona. Tot plegat, un procés comú en l’origen 
de molts regnes medievals.

4. La Catalunya feudal (s. xi-xii)

Els segles xi i xii signifiquen la consolidació definitiva de Catalunya com una unitat política d’estat 
feudal, independent i aglutinada per la casa de Barcelona. Es comença una expansió que porta 
a la conquesta del que anomenem la Catalunya Nova durant el segle xii, que porta les fronteres 
de Catalunya fins a Tortosa el 1148 i a Lleida i Fraga el 1149. 

El 1137, Ramon Berenguer IV es casa amb Peronella d’Aragó, filla de Ramir el Monjo, amb la qual 
cosa es forma la Confederació Catalanoaragonesa, una unió dinàstica, més que no pas una fusió 
entre Aragó i Catalunya, en la qual cada territori conserva les seves institucions, lleis i tradicions i 
només comparteixen el monarca, que es converteix en “comte rei”. El que no es va poder mantenir 
foren els drets sobre Occitània. Cap al final del segle xii i principis del xiii l’expansió de l’heretgia dels 
càtars o albigesos en aquella regió va desencadenar un procés bèl·lic entre el papa Innocenci III i 
el rei de França contra els catalans. La batalla de Muret, on va morir el mateix rei Pere el Catòlic, 
va significar la fi del domini catalanoaragonès sobre aquestes terres.

Estem davant d’una societat plenament feudal on hi ha dos estaments privilegiats, el nobiliari i 
l’eclesiàstic, i una massa de pagesos lligats a la terra i sota la jurisdicció dels senyors. Les relaci-
ons feudovassallàtiques marcaven la jerarquització entre els senyors, regulada pels usatges. Tota 
aquesta consolidació del feudalisme es va produir en el marc d’un creixement econòmic progres-
siu, amb un increment de la població, de la producció agrícola, amb l’ampliació dels cultius, del 
creixement de les ciutats, que s’anirien convertint en els centres de producció artesanal, i d’una 
gradual prosperitat pel comerç, amb la incipient aparició dels primers mètodes comercials i l’am-
pliació de la massa monetària.

5. L’expansió catalanoaragonesa (s. xiii-xiv)

Jaume I el Conqueridor (1213-1276) fou qui inicià l’expansió de la corona catalanoaragonesa en 
dues direccions: la Mediterrània i el sud peninsular. La conquesta de Mallorca, Menorca i Eivissa 
fou duta a terme entre 1229 i 1235 i les seves terres foren repartides entre la noblesa catalana i el 
rei. La conquesta de València, territori on el domini sarraí havia establert una pròspera agricultura, 
durà del 1232 al 1244, quan les tropes catalanes es van trobar amb les del regne de Castella, 
que també s’estaven expansionant cap al sud. L’acord amb Castella va aturar l’expansió a la zona 
d’Alacant-Múrcia. 

Els descendents del rei Jaume van anar ampliant els territoris de la monarquia amb la conquesta 
de territoris mediterranis com Sardenya, Sicília, Nàpols, els ducats grecs d’Atenes i Neopàtria i les 
instal·lacions comercials del nord d’Àfrica. Tot això era fruit del creixement econòmic i, alhora, la 
causa de la prosperitat comercial i de la navegació. Els navegants i comerciants catalans tenien 
controlada bona part del comerç de la Mediterrània, la qual cosa significava el creixement de les 
companyies comercials, el desenvolupament de les tècniques comercials i l’augment de la banca 
(canviadors, lletres de canvi).

Aquest pes de la monarquia va suposar, alhora, la gradual consolidació de les institucions políti-
ques del país entre els segles xiii i xv. Entre aquestes institucions cal destacar les Corts Catala-
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nes, assemblea política formada per representants dels tres estaments: el braç nobiliari, el braç 
eclesiàstic i el braç reial o representants de les ciutats. Les funcions de les Corts eren legislatives, 
aprovaven nous impostos, assessoraven el monarca i negociaven privilegis a canvi de subsidis. 

Durant el segle xiv naixeria la Diputació del General o Generalitat, que era una permanent de les 
Corts composta per tres diputats, un per cada braç, i tres oïdors de comptes. La seva tasca era 
la d’executar les decisions de les Corts, la defensa de les constitucions i lleis i la recaptació de 
subsidis i impostos. De l’administració local cal ressenyar l’estructura del govern de la ciutat de 
Barcelona, amb una institució molt representativa com era el Consell de Cent, assemblea de cent 
prohoms de la ciutat que representaven els estaments de Barcelona: la burgesia comercial, els 
mercaders i els menestrals. Aquests representants tenien la missió consultiva i de control sobre 
els cinc consellers que governaven la ciutat.

6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. xiv i xv)

Durant els segles xiv i xv veurem la conjunció de tres crisis: una crisi econòmica i de població, una 
crisi social i una crisi política. El creixement econòmic dels segles anteriors va portar un desequilibri 
entre població i producció agrària. S’havia arribat a un sostre productiu que no podia alimentar una 
població que havia crescut. Això feia que qualsevol mala collita desencadenés crisis de subsistèn-
cia. En aquest marc era normal que l’extensió de la pesta negra, a partir de 1348, fes estralls. La 
mitjana de mortaldat se situà en un terç de la població, tot i que en alguns llocs arribà a la meitat. 

La crisi demogràfica comportà una despoblació al camp i una minva de la producció agrícola. Alhora 
començà a haver-hi una gradual recessió de l’activitat manufacturera i artesanal a la ciutat, motivada 
i agreujada per l’aturada de l’activitat comercial. El comerç per la Mediterrània va començar a ser 
pertorbat per la presència dels turcs i per la competència d’altres ciutats mercantils com Gènova 
o Venècia. Això anà paralitzant l’activitat comercial, provocà la reducció del volum d’intercanvis i 
la paràlisi de tots els sectors vinculats a la construcció naval i als negocis amb productes del i per 
al comerç. La pèrdua de la centralitat comercial de la Mediterrània explica que Portugal i Castella 
busquessin noves rutes per al comerç amb les Índies, cosa que comportà el descobriment d’Amèrica.

Aquestes dificultats econòmiques provocaren una crisi social tant al camp com a la ciutat, bàsica-
ment durant el segle xv. A la ciutat, com per exemple a Barcelona, hi hagué enfrontaments entre 
la Busca i la Biga, grups socials urbans que tenien interessos econòmics contraposats i que volien 
controlar el poder de la ciutat i aplicar una política econòmica favorable als seus interessos. També 
són un símptoma de la crisi de la ciutat els pogroms i assalts als calls jueus durant aquests anys, 
car es culpabilitzava aquests ciutadans del malestar.

Al camp es produí una veritable guerra social entre pagesos i senyors. Els primers, aprofitant el 
despoblament causat per les pèrdues demogràfiques, volien alliberar-se de moltes càrregues 
feudals; els senyors, per la seva banda, volien lligar més el pagès a la terra per compensar les 
pèrdues que estaven tenint davant la crisi de les explotacions. La Guerra dels Remences finalitzà 
amb la Sentència de Guadalupe (1486), auspiciada pel rei Ferran II, que regulava les relacions 
socials en el camp català durant l’edat moderna i que va donar estabilitat als camperols catalans.

Finalment hi hagué una crisi política. La mort de Martí l’Humà sense descendència, l’últim rei de 
la casa de Barcelona, forçà el Compromís de Casp (1412), en què s’elegí Ferran d’Antequera, 
de família castellana, com a rei de la corona d’Aragó. El seu nét, Ferran II, fou qui es casà amb 
la reina Isabel de Castella. La unió dinàstica amb Castella va propiciar, a la llarga, que la corona 
d’Aragó perdés, fins i tot, la seva monarquia pròpia. Tot plegat no deixava de ser un símptoma de 
la debilitat econòmica i política en què havia entrat Catalunya durant aquest període. 
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7. Les forces de seguretat i la seva història

Qualsevol sistema de seguretat pública implica una policia concreta, concebuda d’una determinada 
manera i amb unes funcions precises, conseqüència, tot plegat, de l’evolució històrica, d’una banda, 
i de la realitat del moment, de l’altra. Una estructura policial és impossible d’entendre si no es té 
en compte el marc d’organització econòmica, social i política d’una societat. En definitiva, la funció 
policial remet sempre al poder —en totes les seves formes— i a la manera com aquest poder es 
relaciona amb la seva societat. La història de la policia resulta, doncs, la radiografia de la història 
concreta de les poblacions, de les seves vicissituds i de les seves tensions.

La funció policial, en les seves diverses formes, és una de les més antigues com a expressió de 
l’autoritat. A mesura que una societat es va fent més complexa i s’estructura políticament, hi tro-
bem aquells que, en defensa d’uns interessos i com a braç del poder, realitzen una tasca policial 
per tal de preservar-lo. 

El feudalisme, amb la consegüent parcel·lació dels poders, va comportar que cada un d’ells refer-
més el seu propi sistema de seguretat. Pel que fa al nostre país, l’evolució institucional de la corona 
catalanoaragonesa va suposar la formació d’estructures de defensa armades per tenir cura dels 
interessos de la monarquia. La major part del país, sotmesa a la jurisdicció de barons eclesiàstics 
i laics (entre els quals figurava alguna ciutat), escapava a la vigilància normal de l’autoritat reial, 
amb la qual cosa l’ordre públic era també responsabilitat d’ells. A Catalunya no va existir mai un 
cos permanent de policia i el manteniment de l’ordre s’exercia a través de la repressió més que 
de la prevenció. Un fet fonamental fou la defensa de la Pau i Treva i la col·laboració de la població, 
a través del sometent i del sagramental. 

8. L’art en l’època medieval: el romànic i el gòtic

El romànic i el gòtic són les dues expressions artístiques de l’edat mitjana. La seva cronologia 
és correlativa i agafa del segle xi al xvi. Es pot dir que, a casa nostra, el romànic va coincidir amb 
els anys de formació i consolidació de la Catalunya comtal, i el gòtic, amb la màxima plenitud i 
expansió del país. Catalunya és un país ric en tots dos estils.

8.1. El romànic 

L’art romànic, que té el seu precedent en el preromànic, és un art que es va desenvolupar durant 
els segles ix i x, que té un fort component religiós i que expressa un món i una societat, la feudal, 
que s’entén a partir de la seva vinculació a Déu. És un art, doncs, jeràrquic i eminentment anònim, 
amb gran predomini d’obres religioses —esglésies i monestirs en arquitectura, representacions de 
Crist o de la Verge en escultura o pintura...—, i sense mostres importants d’art civil.

En arquitectura, les característiques del romànic són l’ús de la planta de creu llatina en les esglésies, 
la volta de canó, que en els inicis era de fusta, els absis —decorats o no— i l’arc de mig punt en 
les minúscules finestres. Quant als exteriors, s’observen els reforçaments per contraforts i les 
portalades amb arquivoltes radials decorades amb motius bíblics, però també pagans, així com 
vegetals, animals o geomètrics. S’ha de destacar també l’ús de la columna, un element de suport 
alhora que de decoració, i que es troba tant en finestres com en portalades. Tot plegat va donar 
com a resultat una arquitectura de formes dures, replegades i poc estilitzades. 

Destaquen de l’arquitectura d’aquesta època l’església de Sant Vicenç de Cardona, consagrada 
el 1040, el monestir de Sant Pere de Rodes, consagrat el 1020, i la portalada de Santa Maria de 
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Ripoll. Més endavant, cap al 1151, el comte Ramon Berenguer IV va concedir als monjos cistercencs 
de Fontfreda el dret de fundar monestirs a Catalunya. 

És l’època d’inici de la construcció dels monestirs de Poblet i Santes Creus. Simultàniament, es 
construeixen la catedral de la Seu d’Urgell i els claustres de Sant Cugat del Vallès i Girona. Ja al 
segle xiii, l’arquitectura es va començar a fer més ampul·losa, sobretot per l’ús de la volta d’aresta. 
Són d’aquest període l’inici de la Seu de Lleida i la catedral de Tarragona.

En escultura i pintura mural i sobre fusta romànica dominen l’antinaturalisme, la manca de 
realisme anatòmic, l’esquematització i el frontalisme de les formes i l’ús de la simetria, però no 
de la perspectiva. És característic el pantocràtor, pintat als absis i a les voltes o també en forma 
d’escultura, així com les verges, sempre assegudes amb el nen a la falda. Quant a la pintura, 
destacarem aquí les pintures murals de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, que assoleixen la 
màxima perfecció plàstica. 

8.2. El gòtic

El gòtic representa un canvi, no tan sols en l’art, sinó també en la mentalitat de la societat que el 
va desenvolupar. És l’època del naixement de les ciutats i de les seves noves capes socials, de la 
construcció de les grans catedrals i la influència de les universitats com a nous nuclis culturals. Així, 
coincideix també amb l’etapa de major esplendor i expansió de Catalunya i d’una notable presència 
d’artistes estrangers a casa nostra, que fan de l’art gòtic el símbol de la internacionalitat catalana.

Dins de l’arquitectura gòtica cal distingir, a diferència de la romànica, els edificis religiosos i els civils 
com els palaus o les llotges. Les esglésies, que continuen essent de planta de creu llatina, s’eleven, 
i els finestrals es fan més grans. La volta ara és creuada i el tipus d’arc, apuntat, i es guanya en 
espai interior. Continuen existint els contraforts a l’exterior i s’incorporen les rosasses amb vitralls 
policromats. Un exemple peculiar són les parròquies urbanes de Nostra Senyora del Pi i Santa 
Maria del Mar, ambdues a Barcelona. Quant a les catedrals, cal destacar les de Barcelona i Girona.

De la brillant, elegant i utilitària arquitectura civil gòtica, cal fixar-se a Barcelona en el Saló del Tinell, 
el Palau de la Generalitat i l’Ajuntament, amb la seva sala del Consell de Cent, així com en les 
Reials Drassanes per a la construcció naval. D’altra banda, són importants els palaus residencials 
dels notables, amb un gran pati d’entrada amb l’escala principal que condueix al pis. A Girona 
destaca l’edifici de la Pia Almoina, i a Lleida, l’antic hospital de Santa Maria. 

L’escultura gòtica deixa de banda el frontalisme romànic i es fa més expressiva. Alhora, es 
desenvolupen noves tipologies escultòriques com, per exemple, els retaules, els cadirats, les 
gàrgoles o els sepulcres. Un altre aspecte important és que, a diferència del que passava amb el 
romànic, ara es comencen a conèixer els noms dels artistes. Hi ha constància, doncs, de Jaume 
Cascalls i Aloi de Montbrai, ambdós treballant a Poblet per a Pere III el Cerimoniós; i d’una escola 
de Lleida amb Bartomeu Robió, Jordi de Déu i Pere Moragues. A Barcelona destaca Pere Sanglada, 
que va realitzar el cadirat de la catedral i, sobretot, Pere Joan, realitzador de la façana gòtica del 
Palau de la Generalitat.

La pintura gòtica, que també deixa de ser anònima, es troba sobretot en retaules i miniatures; molt 
sovint reflecteix la forma humana, tot fent ús ja de la perspectiva, encara que en un estadi molt 
primerenc. Cal destacar aquí l’italianitzant Ferrer Bassa o els germans Serra i, per damunt de tots, 
Jaume Huguet, com a màxim exponent de la tradició gòtica catalana.
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9. Catalunya en la monarquia hispànica (s. xvi-xvii)

La monarquia hispànica tenia el centre polític a Castella, on residia el rei i la cort. Catalunya man-
tenia les seves institucions i el virrei era el representant del rei a casa nostra. En aquells moments, 
Castella era una potència política amb un imperi que abraçava territoris europeus i americans. 
Catalunya, mentrestant, vivia el que alguns autors han denominat la “decadència”. 

Una de les mostres d’aquest empobriment va ser el fenomen del bandolerisme. El territori català 
era insegur i els bandolers senyorejaven les zones boscoses i de mitja muntanya. L’origen dels 
bandolers l’hem de trobar en la petita noblesa arruïnada per la crisi, tot i que també hi havia 
bandolers d’origen popular. Alguns van gaudir d’una gran fama, com Joan Serrallonga o Perot 
Rocaguinarda. Els virreis intentaven perseguir-los sense gaire èxit. A més, sovint exercien com a 
grups armats a les ordres d’algun poderós. Una població sota la pressió de dife rents poders que, 
tots ells, s’esforçaven a preservar les seves prerrogatives i fer-Ies prevaler per damunt dels altres: 
els senyors feudals i les ciutats, les institucions pròpies de la terra, com les Corts i la Generalitat 
i, al fons, la mateixa monarquia imperial amb el virrei i el Consell d’Aragó. I en la base de tants 
poders institucionals, un confús sistema legal que barrejava furs i privilegis, disposicions locals 
i generals, constitucions religioses i civils, crides del virrei i normes municipals. La recuperació 
econòmica del final del segle xvii i posterior va significar la gradual desaparició d’aquest fenomen.

Un dels fets més transcendentals del segle xvii fou la Guerra dels Segadors de 1640. Entre els 
elements causants d’aquests fets trobem, en primer lloc, la Guerra dels Trenta Anys a Europa, 
que obligava la monarquia hispànica a realitzar grans despeses i a viure en un ambient bèl·lic. En 
segon lloc, les mateixes dificultats de la hisenda reial. El comte duc d’Olivares manifestà, en un 
escrit a Felip IV el 1625, que calia uniformitzar l’imperi i imposar les lleis castellanes per tal que 
les institucions catalanes no es poguessin negar a les contribucions que el rei volia. 

La guerra a Europa necessitava diners i homes, i el comte duc va començar a imposar la Unió 
d’Armes, mitjançant la qual Catalunya havia d’aportar a l’exèrcit una gran quantitat d’homes i de 
diners. Cap al final dels anys trenta, la monarquia va entrar en guerra contra França i, per tant, un 
exèrcit nombrós imperial va instal·lar-se a Catalunya. La població va començar a estar descontenta 
perquè havien de subministrar aliments a la tropa, amb els abusos consegüents. Per si fos poc, 
un seguit de males collites van arruïnar el camp català. 

Davant d’aquesta situació, es produí una revolta social dels segadors a diferents ciutats i, sobretot, 
a Barcelona, concretament el 7 de juny de 1640. Aquesta revolta no tenia un caràcter patriòtic, ni 
anticastellà, sinó que expressava el malestar popular. Les autoritats de Catalunya, però, amb Pau 
Claris al davant de la Generalitat, li van donar el tomb convertint-la en una confrontació contra la 
política del comte duc. 

La revolta social es convertí en una revolta política i en una guerra de separació. Les autoritats 
catalanes van buscar l’ajut de França i el seu rei, Lluís XIII, fou reconegut com a comte de Barcelona. 
La pertinença a França tampoc no era ben vista pel poble, perquè ara havien d’allotjar els soldats 
francesos i, a més, entraven fàcilment les mercaderies d’aquest país. Finalment, amb la Pau dels 
Pirineus (1659), Catalunya segueix pertanyent a la monarquia hispànica i França es queda amb 
els comtats del Rosselló, la Cerdanya, el Vallespir i el Conflent. 

10.  La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre

Carles II va morir sense descendència el 1700 i el 1701 Felip V, nomenat successor pel rei mori-
bund, va entrar a Madrid. Aquest fet va desencadenar un conflicte internacional perquè Anglaterra, 
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Holanda, l’Imperi Austríac i Portugal, posteriorment, van formar la Gran Aliança de l’Haia, contrària 
a aquesta decisió. El 1702 començava la Guerra de Successió i el 1703, a Viena, l’arxiduc Carles 
es va proclamar rei de la monarquia hispànica. Les raons d’aquest rebuig internacional eren que 
Anglaterra no veia amb bons ulls que una mateixa família regnés a França i als territoris de la 
monarquia hispànica. 

Felip V, mentrestant, va venir a Catalunya, va reunir les Corts i va jurar les constitucions. Però el 
20 de juny de 1705 Catalunya va signar amb Anglaterra el Pacte de Gènova, mitjançant el qual 
donava suport a l’arxiduc Carles, a canvi d’ajut militar i el compromís de defensar les llibertats i 
constitucions catalanes. 

Les raons d’aquesta decisió són complexes però es poden resumir en quatre. Primera, la desconfiança 
que tenien els dirigents catalans cap a un rei de tradició centralista i unitària com era la monarquia 
francesa. Segona, el sentiment antifrancès que niava en la població per l’actuació que havia tingut 
França en els últims anys i que arrencava de la Guerra dels Segadors. Tercera, l’actitud repressiva 
i desafortunada del virrei de Felip V, Velasco. Quarta, l’admiració que sentien certes capes 
econòmicament potents pel model holandès, un país que s’havia deslliurat del domini hispà i havia 
començat a ser una potència comercial i bancària. Amb el suport català a l’arxiduc, per a nosaltres 
Carles III, la guerra que havia començat a ser internacional es convertia en una guerra civil. 

La situació internacional va canviar quan va morir l’emperador i la corona imperial va recaure en 
l’arxiduc. Als aliats ja no els interessava que en un sol rei dominés la corona hispànica i l’imperi 
austríac. A partir d’aquell moment van començar les negociacions entre les potències, que van 
desembocar en el tractat d’Utrech el 1713. Catalunya restava sola i va decidir resistir. 

L’Onze de Setembre de 1714 la ciutat de Barcelona queia en mans de les tropes felipistes, mentre 
el conseller en cap de la ciutat, Rafel de Casanova, era ferit.

De seguida, el rei va exercir una repressió contundent. Abolí les institucions catalanes i amb el 
Decret de Nova Planta, de 1716, s’hi establiren la centralització, la castellanització i l’absolutisme 
monàrquic. Una repressió que comportà la imposició del cadastre, la construcció de la Ciutadella 
i l’empresonament i la mort de molts austriacistes.

11.  L’origen dels Mossos d’Esquadra

Avui, l’origen dels Mossos d’Esquadra, l’actual cos de la policia autonòmica de Catalunya, ens 
és conegut i no representa cap focus de polèmiques ni historiogràfiques ni polítiques com fins fa 
poc ocorria.

Quin era el veritable origen de les Esquadres de Catalunya? Per quin motiu i per quina raó va 
ésser creat aquest cos policial i militar? Qui va ésser el seu veritable fundador? En quin any i en 
quin lloc va tenir lloc la seva fundació o creació? 

El 1719 les tensions amb França van fer situar l’exèrcit a la frontera, per la qual cosa calia crear 
una força policial que controlés l’interior del territori. Per fer aquesta tasca, el capità general i la 
Reial Audiència van organitzar unes esquadres de paisans, distribuïdes pels corregiments. Quan 
la tensió bèl·lica fronterera va desaparèixer, el 1721, es va considerar convenient desfer aquestes 
colles de veïns armats o esquadres. De fet, la major part van ser desarmades i van desaparèixer, 
però la de Valls, amb destacaments a Riudoms i Rodonyà, es va mantenir sota la comandància 
única de Pere Anton Veciana. En aquest període es van institucionalitzar els Mossos d’Esquadra. 
L’any 1723 es van remodelar i ampliar les esquadres i, aquest any, Pere Anton Veciana i Rabasa 
en fou nomenat el comandant.
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Al llarg del segle xviii, els Mossos sempre van ser comandats per la família Veciana i van anar 
conformant un cos policial preparat i efectiu, fins al punt que, a la segona meitat de segle, el model 
fou exportat a altres zones de la monarquia per ser implantat.

12.  Les transformacions del segle xviii

Després de la pèrdua de les institucions d’autogovern i en ple procés d’assimilació per part 
de la monarquia absolutista hispànica, Catalunya coneixerà, durant el segle xviii, un seguit de 
transformacions que mostraran el dinamisme d’una economia en expansió i la gènesi dels canvis 
cap a un sistema capitalista.

En setanta anys, els que van de 1712 a 1787, Catalunya doblarà la seva població, que passarà d’uns 
470.000 habitants a uns 900.000. L’explicació s’ha de trobar en l’inici d’un canvi de règim demogràfic 
amb la reducció de les mortalitats catastròfiques, encara que les crisis de subsistència i les epidèmies 
no van desaparèixer, i el creixement vegetatiu resultant de la diferència entre les altes taxes de 
natalitat i de mortalitat ordinàries, tot plegat com a conseqüència de les transformacions agràries. 

La distribució d’aquesta població és el més significatiu, car es començava a orientar cap al que 
serà la distribució de l’època contemporània: un creixement per damunt de la mitjana a la zona 
del litoral, un creixement a l’interior i un alentiment a la muntanya. La població, d’aquesta manera, 
s’anava situant a les zones econòmicament més dinàmiques del Principat i amb un creixement 
notable de les ciutats, de les quals Barcelona arribaria al final de segle cap als 100.000 habitants.

L’agricultura catalana va tenir una prosperitat rellevant que es basà en tres processos: l’extensió 
dels conreus, la intensificació de les explotacions i l’especialització agrícola i, com a conseqüència, 
l’augment de la superfície cultivada amb l’explotació de noves terres, la intensificació basada en 
nous utillatges, les millors tècniques agrícoles, l’extensió del regadiu i una major utilització d’adobs. 
Tot relacionat amb una certa especialització en alguna producció, que millorava l’aprofitament de 
la terra, com la vinya. Alhora, de mica en mica, s’anava articulant el mercat nacional en el si del 
país. L’increment de la població significà un augment de la demanda, que generava una tendència 
alcista dels preus agrícoles que estimulava, al seu torn, les transformacions agràries descrites i 
l’augment de la renda agrària.

La reactivació comercial es notà a la Catalunya del set-cents. Intensificació del mercat regional, 
amb l’especialització agrícola, creixement del comerç amb la resta de la Península i, sobretot, 
desenvolupament del mercat colonial, especialment quan es va liberalitzar el comerç amb Amèrica 
des de qualsevol port peninsular, a l’últim terç de segle. S’exportaven productes propis com el vi, 
l’aiguardent o els teixits estampats, mentre que s’importaven productes colonials. Aquest comerç 
colonial estimulà l’economia catalana, significà una acumulació de capital, augmentà la demanda 
i transformà l’estructura productiva de Catalunya.

El creixement de la població, conjuntament amb l’augment de la capacitat adquisitiva, suposà un 
augment de la demanada de productes manufacturats de tota mena. Això situà al límit la producció 
feta a la ciutat i a través dels gremis, alhora, es va estimular la formació del treball a domicili. Moltes 
cases de pagès es dedicaren al treball de la llana, cosa que suposava un increment dels ingressos 
de la pagesia, una sortida beneficiosa per a capitals comercials que s’invertien en aquestes tasques 
i un increment de la producció que satisfeia la demanda creixent.
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Cap al final de segle, es va començar a popularitzar el treball sobre el cotó, que a la llarga serà el 
motor de la naixent indústria catalana, quan veiem aparèixer la primera fàbrica d’indianes (teixits 
de cotó estampats), que significà l’inici d’una renovació tecnològica en el camp de la filatura, preludi 
de les transformacions tècniques posteriors. 

13.  L’art en l’època moderna: el Renaixement, el barroc i el neoclassicisme

13.1. El Renaixement

En iniciar-se l’època moderna, al segle xvi, es desenvolupa una filosofia que té com a centre d’interès 
l’ésser humà. Aquesta tendència, que converteix l’individu en l’objecte d’estudi cultural, es coneix 
amb el nom d’humanisme i té el seu origen a Itàlia. L’humanisme mira altra vegada cap al món clàssic 
romà i grec i, artísticament, aquest renaixement es tradueix en una racionalització de les formes. 

Catalunya, que havia passat ja a l’òrbita castellana arran de la mort sense descendència de l’últim 
comte del casal de Barcelona, Martí l’Humà, no és rica en art renaixentista autòcton i segueix de 
manera majoritària la tradició gòtica. 

L’escassa arquitectura renaixentista catalana es distingeix per la seva simetria i per la sensació 
d’equilibri que donen les seves formes. Els edificis són de planta quadrada o rectangular, amb els 
pòrtics entaulats. Es torna a l’ús de la volta de canó i les finestres són simètriques a les portalades. 
Les mostres més significatives d’aquesta etapa són el Palau del Lloctinent a Barcelona i la façana 
renaixentista del Palau de la Generalitat, obra de Pere Blai.

Quant a la pintura, una de les característiques principals és la perspectiva, que ofereix equilibri 
i proporció, i la recerca de la bellesa humana, que incorpora el nu, com ja van fer els clàssics. A 
casa nostra, la majoria dels artistes pintors i també escultors destacats de l’època eren forans.

13.2. El barroc

En resposta a les convulsions religioses de l’època moderna —la Reforma luterana amb el 
protestantisme, l’anglicanisme o el calvinisme— sorgeix un art que supera el renaixentista, i que 
torna a donar un valor primordial a la religió. Aquest gust artístic, que s’allarga fins al segle xviii, i 
que es desenvolupa sobretot en els països d’àmbit catòlic, entre ells Catalunya, és conegut amb el 
nom de barroc. És un art complicat, recarregat i excessiu tant en les formes com en els ornaments, 
i que treballa bàsicament amb simbologia de tipus religiós. És una estètica, doncs, més adreçada 
als sentits que a la raó.

Així, en arquitectura, els edificis barrocs solen ser grans, amb domini de la corba, que afavoreix els 
jocs de clarobscur, que s’observen molt bé sobretot a les façanes. La decoració, molt recarregada, 
sobresurt de l’element purament constructiu. A Catalunya, al sis-cents, destaca Fra Josep de la 
Concepció, que traça l’església parroquial de Tàrrega; a Barcelona, les esglésies de Betlem i de 
Sant Sever. Més endavant es construeixen els importants edificis civils de l’Arsenal de la Ciutadella, 
seu de l’actual Parlament de Catalunya, i la Universitat de Cervera. Un dels elements arquitectònics 
més vistosos del barroc tardà català són els esgrafiats de les façanes, com els que s’observen al 
santuari de la Mare de Déu de la Gleva, a la Plana de Vic, a l’església de Sant Celoni o a la casa 
del Gremi dels Velers a la Via Laietana de Barcelona.

En escultura, la tendència barroca busca el moviment, tot separant els braços i les cames dels 
cossos. Mereixen força atenció les expressions de les obres escultòriques, que mostren una gran 
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teatralitat. La iconografia és bàsicament religiosa i es concentra gairebé tota en els retaules, però 
hi ha excepcions importants, com els relleus de l’escala del Palau Dalmases de Barcelona. Alguns 
retaules importants són els de la catedral de Barcelona i el de la Verge del Roser a Sant Vicenç 
de Sarrià, ambdós d’Agustí Pujol el Jove, o també el de Santes Creus, obra de Josep Tremulles. A 
banda, però, dels retaules, van anar prenent força les figures exemptes, com la Santa Eulàlia de 
la plaça Padró i el Sant Pau de la Casa de Convalescència, totes dues figures de Lluís Bonifaç.

Pel que fa a la pintura, escassa a Catalunya, els barrocs usaren principalment la tela i l’oli i 
treballaren sobretot els jocs de llum per damunt de les formes. Dominen, doncs, els clarobscurs i 
el color sobre el dibuix. Com en l’escultura, la temàtica continua essent religiosa. Alguns artistes 
destacats van ser Lluís Pasqual Gaudí, monjo a Escaladei, Joaquim Juncosa o Pere Cuquet, també 
vinculats a diferents ordes religiosos.

13.3. El neoclassicisme

Al segle xviii es produeix un gran canvi en la mentalitat occidental. És el segle de la raó, de la Il·lustració, 
que depura en art les formes, supera el barroc i busca progressivament la inspiració altra vegada en 
la Grècia i la Roma clàssiques. Aquest art, que s’anomena neoclàssic, ja no és tan religiós i passa a 
tenir un caràcter més civil. La tendència neoclàssica va perdurar fins al principi del segle xix.

Gràcies a la recuperació econòmica de Catalunya, es va incentivar la construcció d’edificis civils. 
Són d’aquesta època els palaus Moja o Marc a Barcelona, el palau Bofarull de Reus i també 
els edificis públics de la Llotja. En aquest tipus d’arquitectura s’usen elements clàssics per a les 
façanes, com columnes amb frontons o bé les portalades.

En pintura, les línies es van fer més senzilles i el color va perdre importància. Destaca el conjunt 
pictòric del Palau Moja, de Francesc Pla, dit el Vigatà. En escultura bàsicament se segueixen els 
models clàssics, i s’imiten les seves formes. És important l’escultor Damià Campeny, amb les seves 
estàtues Lucrècia morta i Cleopatra.

IdEES fORçA

1. La història de Catalunya comença pròpiament en el que anomenem edat mitjana, i més 
concretament entre els segles x i xi.

2. Catalunya ha estat cruïlla d’homes, pobles, cultures i religions que han contribuït a fixar la 
nostra cultura com ara la coneixem.

3. El substrat romà constitueix la base sobre la qual cristal·litzarà la cultura catalana.

4. Catalunya neix com a entitat política sobirana sota les mateixes circumstàncies que molts 
regnes medievals. En el nostre cas particular és conseqüència de la feblesa de la monarquia 
franca i de l’enfortiment dels comtats catalans sota el domini franc com a territori de frontera 
amb els sarraïns i que rebia el nom de Marca Hispànica.

5. L’expansió de la corona catalanoaragonesa es duu a terme en dues direccions: la Mediterrània 
i la peninsular. Com a conseqüència d’aquest fet compartim en els nostres dies una mateixa 
cultura i llengua amb València, les Illes Balears i la ciutat sarda de l’Alguer.

6. En el segle xiv neixen les principals institucions polítiques que han arribat fins als nostres dies, 
les Corts Catalanes, amb funcions legislatives, i la Diputació del General o Generalitat, que 
tenia encomanades tasques executives, així com el Consell de Cent, que era l’administració 
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local de Barcelona. El Parlament de Catalunya i la Generalitat de Catalunya tal com els conei-
xem avui són hereus directes d’aquestes institucions medievals.

7. Una de les bases del manteniment de l’odre públic a Catalunya fou la defensa de la Pau i Treva.

8. La decadència de Catalunya comença a la baixa edat mitjana com a conseqüència d’una crisi 
econòmica i demogràfica, de la crisi social i la política. Fruit d’aquesta crisi política es produeix 
una unió dinàstica amb Castella que desplaçarà el poder cap al regne veí.

9. El romànic i el gòtic són les dues expressions artístiques de l’edat mitjana. La seva cronologia 
és correlativa i agafa del segle xi al xvi. Es pot dir que, a casa nostra, el romànic va coincidir 
amb els anys de formació i consolidació de la Catalunya comtal, i el gòtic, amb la màxima 
plenitud i expansió del país.

10. La monarquia hispànica no suposa la pèrdua de la identitat política de Catalunya. Tanmateix, 
en aquest període es perden, entre d’altres, els territoris de la Catalunya Nord i de Sardenya 
com a conseqüència de les guerres europees.

11. La pèrdua de les llibertats col·lectives de Catalunya és conseqüència de la derrota militar de 
l’11 de setembre de 1714 davant de les tropes franceses i castellanes de Felip V en el que 
anomenem Guerra de Successió i que es produeix per la mort sense descendència del rei 
Carles II, i en què s’erigiren dos bàndols, els partidaris de l’arxiduc Carles i els de Felip d’Anjou.

12. La institucionalització del cos policial dels Mossos d’Esquadra va tenir lloc entre 1719 i 1721. 

13. La recuperació demogràfica, social i econòmica que impulsarà la reivindicació de la recupe-
ració de les institucions catalanes es va produir al llarg del segle xviii com a conseqüència de 
les transformacions agràries i preindustrials. 

14. En el segle xvi, coincidint amb l’inici de l’època moderna, sorgeix el Renaixement, un moviment 
estètic que pren l’individu com a centre d’interès i que mira de nou cap al món clàssic romà i 
grec. El barroc sorgeix com a conseqüència de les convulsions religioses de l’època moderna 
i centra el seu interès artístic en referents religiosos. Amb l’aparició de la Il·lustració sorgeix un 
nou estil artístic anomenat neoclassicisme que passa a tenir un caràcter més laic. 

GLOSSARI

Amfiteatre
Anglicanisme
Calvinisme
Creixement vegetatiu
Estat feudal
fòrum 
Heretgia dels Càtars
Iconografia
Indústria lítica
Inflació
Menestrals
Ocupació sarraïna
Prohoms
Protestantisme
Termes
Usatges
Vassallatge
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Tema A.2. 

Història de Catalunya i de la policia (part II): 

la Catalunya contemporània (s. xix i xx)

1. El segle xix: la crisi de l’Antic Règim i la construcció de l’estat liberal

2. Transformacions policials durant el segle xix

3. Catalunya, fàbrica d’Espanya, i l’obrerisme

4. La restauració borbònica i el catalanisme polític

5. El primer terç del segle xx (1898-1931)

6. La policia durant les primeres dècades del segle xx

7. L’art a l’edat contemporània: el Romanticisme, el Modernisme i el Noucentisme

8. La República i la Guerra Civil

9. La dictadura franquista

10. La Transició i la recuperació de l’autonomia

11. La policia i la democràcia

12. El segle xx: del Noucentisme a la postguerra
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Tema A.2. 

Història de Catalunya i de la policia (part II): 

la Catalunya contemporània (s. xix i xx)

1. El segle xix: la crisi de l’Antic Règim i la construcció de l’estat liberal

La Revolució Francesa de 1789 va significar el trencament de les estructures de l’Antic Règim 
a França. Les repercussions a Catalunya foren la Guerra Gran, entre 1793 i 1795, quan les 
tropes franceses corrien pel territori català en guerra amb la monarquia espanyola, i l’ocupació 
napoleònica, a partir de 1808, que provocà un aixecament popular antifrancès, però que, alhora, 
era un aixecament contra l’estat de coses que significava l’absolutisme. 

La Guerra del Francès va durar del 1808 al 1814 i es va caracteritzar per l’actuació de partides 
guerrilleres i per setges remarcables, com el que patí la ciutat de Girona. La convocatòria de les 
Corts de Cadis és la mostra més evident que, políticament, el país estava canviant. La primera 
constitució espanyola, de 1812 —si exceptuem la de Baiona, feta pels francesos— significà el 
primer text legal de caire liberal, i en la seva redacció hi tingué un paper important el català Antoni 
de Campmany.

El retorn del rei Ferran VII el 1814 suposà la suspensió del text constitucional i el retorn de 
l’absolutisme. Semblava que es tornava a la situació anterior, però la inestabilitat política i les 
dificultats econòmiques, amb un empobriment de la població i amb un panorama de fallida de la 
hisenda reial, feien molt difícil el redreçament si no tributaven les classes privilegiades i si no hi 
havia un repartiment de la riquesa territorial. A partir d’aquí, els aixecaments militars de caire liberal 
van sovintejar. Al principi de 1820, el coronel Riego féu un pronunciament que triomfà i retornà la 
Constitució de Cadis. 

El trienni liberal, tal com es coneix aquest període, tendí a aplicar mesures liberals per tal de redreçar 
l’economia (llibertat econòmica industrial, primera desamortització eclesiàstica...), reordenà la 
presència de cases de religiosos i afavorí les llibertats públiques. L’aixecament reialista, fill de la 
mala conjuntura agrària i de la conspiració nobiliària, va posar el país enmig d’una guerra civil que, 
amb l’ajut dels exèrcits de la Santa Aliança —els Cent Mil Fills de Sant Lluís— van enderrocar el 
govern i van abolir una altra vegada la Constitució. 

Entraríem posteriorment a la dècada ominosa 1823-1833, que va tirar enrere totes les mesures 
decretades durant el Trienni Liberal. A la mort del rei Ferran VII es plantejà un conflicte successori 
entre la regent Maria Cristina, que regnava en nom de la seva filla Isabel un cop havia estat 
derogada la Llei sàlica, que prohibia a les dones regnar, i Carles, el germà del rei, que reclamava 
els drets successoris. Això seria l’origen del carlisme, que tants anys durà en la història d’Espanya.
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De 1833 a 1874 veurem com, per una banda, Espanya es va formant com un estat liberal i, per 
l’altra, es noten tensions de tota mena en la seva consolidació. La formació de l’estat liberal espanyol 
es va veure envoltada del fet bèl·lic de la Primera Guerra Carlina, que durà a Catalunya fins al 
1840. El carlins foren importants a Catalunya i tingueren suport en la pagesia, que tampoc es veia 
afavorida pel nou estat ni per les seves mesures econòmiques de caire capitalista. 

La desamortització (venda de terres de l’Església), que tenia com a finalitat eixugar el dèficit de 
la hisenda i pagar l’exèrcit que combatia els carlistes, fou una de les mesures més importants de 
la revolució liberal. Tot i això, no aconseguí que la pagesia accedís a la propietat de la terra. Els 
efectes de la Guerra Carlina propiciaren aixecaments populars a la ciutat de Barcelona, com per 
exemple el de 1837, coneguts com bullangues, que mostraven també el descontentament de la 
població urbana davant la seva situació i que desembocaren en accions anticlericals.

La controvèrsia política la protagonitzaven els moderats i els progressistes. Els primers tenien un 
concepte més autoritari, volien donar més protagonisme a la corona, eren més restrictius amb les 
llibertats i apostaven per un sufragi restringit. Per contra, els progressistes tenien un concepte més 
ampli de la sobirania nacional i eren partidaris d’àmplies llibertats. Durant aquests anys hi hagué 
governs progressistes i moderats, i aquests últims serien predominants i, en última instància, els 
que caracteritzarien l’estat liberal espanyol. 

El general Prim, el 1868, encapçalà una insurrecció militar de signe progressista que obrí les portes 
al conegut Sexenni revolucionari. Isabel II marxà del país i Amadeu de Savoia fou coronat com a 
nou rei. La Constitució de 1869 donava àmplies llibertats democràtiques. L’assassinat del general 
Prim i l’abdicació d’Amadeu van precipitar l’adveniment de la Primera República (1873-1874). A 
Catalunya hi havia un nombre important de republicans federals i, fins i tot, un destacat ideòleg i 
polític republicà, Francesc Pi i Margall, va arribar a la presidència de la República.

2. Transformacions policials durant el segle xix

El segle xix va suposar un canvi en la institucionalització del poder. La nació i l’estat es configu-
raren com els eixos bàsics de l’ordenament polític. La monarquia absolutista deixà pas a l’estat 
liberal, i aquest implicà canvis en el sistema penal i en el sistema de seguretat, cosa que obligà a 
la formació d’un aparell policial diferent adequat als nous temps.

EI segle xix s’inaugura, policialment parlant, amb la força revolucionària de la Milícia Nacional, 
profundament civil i local, que serà dissolta quan s’abandonin els projectes liberals més progressis-
tes. Però, com se sap, la vertebració més important de les estructures polítiques, administratives, 
jurídiques i policials de l’Estat espanyol es va dur a terme a partir del liberalisme conservador, ja 
que, un cop en el poder, va fer que el sistema de seguretat i control de l’ordre públic girés entorn 
de tres conceptes: la militarització, la centralització i una concepció profundament conservadora 
de la societat. En aquests principis rau la fundació, el 1844, de la Guàrdia Civil, que va portar el 
nou Estat fins als últims racons de la Península i va esdevenir l’eix troncal de la seguretat pública.

Els Mossos van perviure gairebé durant tota la centúria i van continuar formant part del territori i 
del país. D’aquesta manera, es van convertir en unes forces auxiliars, reconegudes pel nou ordre 
i pel nou sistema policial gràcies al fet que participaven del fur militar. El que sí va ser diferent fou 
el seu comandament: la família Veciana ja no va controlar més el cos i des de 1835-1837 es va 
posar en mans d’oficials provinents de l’exèrcit. 

Alhora, en el decurs del segle xix, i fruit del mateix progrés urbà i de la necessitat d’organitzar la 
vida i la convivència en uns nuclis urbans que creixien i que calia fer habitables i segurs, van co-
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mençar a aparèixer les primeres policies municipals que, juntament amb els serenos i els alcaldes 
de barri, com pletaven les estructures de seguretat dependents dels ajuntaments. La Constitució 
de 1812 ja havia consagrat als alcaldes la funció de vetllar per la pau i la seguretat dels veïns. 
Aquesta facultat fou refermada per altres normes i lleis que no feien res més que recollir una tradició 
moderna i una d’antiga: la moderna, l’herència de la Milícia Nacional, que serà suprimida en tant 
que repre sentava l’opció burgesa, que no va reeixir en la construcció de l’Estat, en tant que insti-
tució civil, des centralitzada i que, sovint, aixoplugava els elements més radicals; l’antiga, la tradició 
d’autodefensa de les comunitats urbanes i la seva responsabilitat en la gestió de l’ordre públic, 
amb els ciutadans fent guàrdies, que garantien una mínima pau pública segons les necessitats i 
les formes que els cos tums i la zona geogràfica marcaven: el sometent, la partida o la ronda. La 
Guàrdia Municipal de la ciutat de Barcelona, per exemple, va ser creada el 26 de novembre de 1843, 
però ja recollia uns precedents, i esdevindria una de les més reeixides i importants de Catalunya.

3. Catalunya, fàbrica d’Espanya, i l’obrerisme

Catalunya havia començat a desenvolupar una primerenca indústria del cotó al final del s e gle xviii. 
La conjuntura bèl·lica d’entresegles va comportar una aturada d’aquest procés. A partir dels 
anys trenta l’activitat es reprèn amb força, i el 1833 es fundà a Barcelona la fàbrica Bonaplata, 
la primera accionada per vapor i que fou cremada per sectors artesanals que veien en aquesta 
nova instal·lació la seva ruïna (ludisme). A partir dels anys quaranta la industrialització catalana 
comença a ser un fet. 

El sector pioner serà el tèxtil de cotó, tot i la importància de la mecanització de la llana a Sabadell 
i Terrassa. Per raons energètiques, les indústries se situaren al litoral, on podia arribar el carbó, i al 
llarg dels cursos dels rius Ter i Llobregat, on s’instal·laren colònies industrials. No fou possible un 
creixement de la indústria siderúrgica per manca de carbó i ferro, tot i que destacaren importants 
empreses de construcció mecànica, com La Maquinista Terrestre i Marítima, fundada el 1855. Al 
costat d’aquest desenvolupament industrial hi hagué la millora de les comunicacions, tant pel que fa 
als camins i les carreteres com en la construcció de la xarxa ferroviària. La línia Barcelona-Mataró 
de 1848 va ser la primera construïda a Espanya.

Si la industrialització és el fet econòmic rellevant de l’economia del segle xix, no hem d’oblidar-
nos d’altres transformacions. Primer, el creixement demogràfic, que continuà les tendències ja 
iniciades al segle xviii, i que significà que es passés de 900.000 habitants al final del set-cents a 
1.752.000 el 1877. Hi destacaria el creixement dels nuclis industrials i de les ciutats, especialment 
Barcelona, que conegué l’enderroc de les muralles i fenòmens urbanístics com el projecte de 
l’Eixample, ideat per Ildefons Cerdà. 

Quant a l’agricultura, tot i mantenir-se la tradicional centrada en els cereals, en veurem aparèixer 
una de més orientada al mercat, com el conreu de l’avellana i l’ametlla a Tarragona, l’arròs al 
Baix Ebre i el Montsià, les patates al Maresme i Osona o els arbres fruiters a Lleida, per posar-ne 
alguns exemples. Però, per damunt de tot, cal ressenyar el creixement espectacular de la vinya, 
entre 1868 i 1880, com a conseqüència de la crisi de la fil·loxera a França. Un cop la plaga passà 
a Catalunya s’estengué ràpidament. Això provocà una crisi al sector i importants conflictes socials 
amb els rabassaires, cosa que féu que es formés, el 1922, la Unió de Rabassaires, el sindicat 
pagès més important de Catalunya.

La industrialització va veure aparèixer el proletariat. L’obrer industrial ben aviat prengué consciència 
de la seva situació laboral i de vida i començà a organitzar-se i a exigir millores socials. El 1834 tenim 
notícia d’un document fet per un grup de teixidors en el qual es queixaven, davant les autoritats 



24 Guia d’estudi per a l’ingrés a la PG-ME - Coneixements de l’entorn

Història de Catalunya (part II):
la Catalunya contemporània (s. xix i xx)

barcelonines, de l’intent dels patrons d’engrandir la llargària de les peces pel mateix salari. El 
1840 es fundava l’Associació de Protecció Mútua de Teixidors de Cotó, la primera societat obrera. 
Els anys del Sexenni revolucionari coincidiren amb la implantació de la I Internacional Obrera a 
Espanya. Fanelli, destacat anarquista, va fundar a Barcelona un nucli de la Internacional. 

El moviment obrer català, des de llavors, es va vincular amb l’obrerisme internacional. El 1870 
es produí el Primer Congrés Obrer Espanyol a Barcelona, adherit a la Internacional, en el qual 
s’imposaren les tesis bakuninistes, cosa que explicaria la importància i persistència del moviment 
anarquista a casa nostra. Posteriorment se celebrà a Barcelona, el 1881, el Congrés de la Federació 
dels Treballadors de la Regió Espanyola, anarcosindicalista, i el 1888 Pablo Iglesias fundà el PSOE 
i la UGT a Barcelona, de caràcter marxista. També cal mencionar el sindicalisme moderat de les 
Tres Classes de Vapor.

4. La restauració borbònica i el catalanisme polític

El pronunciament del general Martínez Campos, al final de 1874, instaurà novament la monarquia 
borbònica amb el rei Alfons XII. El 1876 s’aprovava una nova constitució que posava les bases de 
l’anomenat període de la Restauració, l’artífex de la qual fou el conservador Cánovas del Castillo. 
El sistema polític es basaria en l’alternança de dos partits polítics dinàstics, el conservador i el 
liberal de Sagasta, mentre que els altres partits, republicans, socialistes i carlins, encara que es 
presentaven a les eleccions, només aconseguien algun escó. La clau era el sistema electoral 
controlat pel govern a través dels governadors civils que, mitjançant el caciquisme, feien sortir, 
per coacció o per irregularitats, els candidats pactats.

En aquest context polític sorgí el catalanisme. Anys abans ja s’havia donat el moviment cultural 
de la Renaixença, que va ser un intent de recuperar una consciència diferencial catalana i alhora 
integrar en el panorama cultural català alguns dels corrents europeus, com el Romanticisme. Hi 
hagué contribucions des de tots els àmbits culturals: la història, la literatura, la poesia, la filosofia 
i el dret, i un dels elements cabdals, la recuperació de la llengua catalana per a l’ús literari. 

Paral·lelament van començar a sorgir associacions catalanistes que començaren a reivindicar un 
tracte diferencial per a Catalunya. Des de publicacions com el Diari Català de Valentí Almirall, repu-
blicà federal desencisat amb el desenllaç que va tenir la Primera República, o La Veu de Montserrat, 
del grup catòlic de Vic, o com les de la Renaixença, més situades en posicions radicals, es van 
començar a plantejar qüestions d’agitació catalanista. Agitació que es va plasmar en accions com 
el Memorial de Greuges de 1885, en què es reclamava la defensa del dret civil català i mesures 
proteccionistes. Accions que van fer quallar la Unió Catalanista, agrupació que reunia tots aquells 
grups i persones que volien dotar Catalunya d’una personalitat política pròpia i que va desembocar 
en les Bases de Manresa de 1892. Alhora, començaren a publicar-se llibres de doctrina catalanista, 
com La tradició catalana (1892), del bisbe Torras i Bages, dins de l’àmbit catòlic i conservador, o 
el Compendi de doctrina catalanista, d’Enric Prat de la Riba i Pere Muntañola. 

La desfeta colonial de 1898, amb la pèrdua de Cuba, Puerto Rico i les Filipines, que va afectar 
interessos catalans, va posar de manifest la poca sintonia entre el govern de l’Estat i els interessos 
de la burgesia catalana. A partir d’aquell moment el catalanisme polític es va plantejar, alhora, com 
un regeneracionisme de la política de l’Estat. 

Un cop liquidada l’experiència del Sexenni revolucionari, que havia dissolt el cos dels Mossos 
d’Esquadra i encarrilat el sistema polític de la Res tauració, el 1875 es començà a replantejar el 
restabliment del cos dels Mossos d’Esquadra, i a partir de 1880 es van reorganitzar definitivament. 
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Tot i ser mal vistos per les classes populars urbanes, els mossos gaudien d’una certa fama entre 
àmplies capes de la pagesia de l’interior del país, i tenien el suport de capitania i d’una part de 
la burgesia catalana. Però, alhora, resultaven útils si tenim en compte la manera de veure l’ordre 
públic per part de la Restauració ja que, un cop acabada l’última Guerra Carlina, es volia restablir 
l’ordre institucional i la monarquia en la persona d’Alfons XII. En aquest sentit, qualsevol instru-
ment que garantís la pau pública i el control de la situació política, com el caciquisme, era vist 
amb bons ulls. És en aquest context que la Diputació Provincial de Barce lona restituí els Mossos 
d’Esquadra el 1877 i n’aprovà el Reglament el 1880. Continuava el seu paper d’auxiliar rural de 
la Guàrdia Civil en la mesura que enfortien l’ordre en unes zones on moltes funcions policials no 
estaven ben cobertes, i col·laboraven en la defensa de la propietat privada al camp. La resta de 
diputa cions provincials, menys poblades i amb una seguretat pública menys conflictiva, van optar 
per con tinuar només amb la Guàrdia Civil.

5. El primer terç del segle xx (1898-1931)

La població tingué un creixement important en els primers trenta anys del segle xx: passà d’1.966.382 
habitants l’any 1900 a 2.791.292 el 1930. Cal remarcar la primera onada immigratòria procedent 
de les regions d’Aragó, el País Valencià, Múrcia i Almeria, durant els anys de la Primera Guerra 
Mundial i al final dels anys vint, per les obres fetes amb motiu de l’Exposició Universal de 1929.

La indústria conegué dos processos durant aquests anys: el de la diversificació, amb la creació 
d’indústries del sector químic, de material elèctric, de ciment, automobilístic, metal·lúrgic i surer; i 
l’energètic, amb generalització de l’electricitat, que portaren a terme companyies com la Canadenca, 
el 1911.

Al començament de 1901 es fundà la Lliga Regionalista, que va concórrer a les eleccions d’aquell 
any. El nou partit, amb la “candidatura dels quatre presidents”, triomfà a la ciutat de Barcelona. 
Això significava dues coses: el primer triomf del catalanisme polític en unes eleccions i un revés 
als partits dinàstics i al caciquisme a la Ciutat Comtal. La Lliga seria un partit hegemònic dins del 
panorama català durant aquests anys i va tenir com a líders Enric Prat de la Riba i Francesc Cambó.

Les classes populars, per contra, van polaritzar-se entorn del lideratge d’Alejandro Lerroux que, amb 
un discurs demagògic, anticlerical, radical i anticatalanista, pel que representava la Lliga, organitzà 
un nou partit republicà caracteritzat per la celebració d’actes propagandístics i multitudinaris i per 
crear una xarxa de locals d’esbarjo i reunió.

Al final de 1905 un grup de militars assaltava la redacció de La Veu de Catalunya i el Cu-Cut! per un 
acudit, el “Banquet de la Victòria”, en el qual es ridiculitzava la poca efectivitat de l’exèrcit. La reacció 
a l’assalt fou la redacció, per part del govern, de la Llei de jurisdiccions, que anava dirigida contra 
el catalanisme, i en cap cas es va condemnar l’acte perpetrat pels militars. Això provocà la formació 
d’un ens polític unitari, Solidaritat Catalana, que agrupava tots els partits catalanistes, des dels 
carlins fins als republicans, mentre que en quedaven fora els partits dinàstics i els lerrouxistes. Es 
presentaren a les eleccions a corts de 1907 i obtingueren un èxit clamorós: de 44 diputats electes, 
41 ho foren de Solidaritat. Això significà dues coses: primera, que una entitat política catalanista 
s’estenia per tot el territori català, i segona, una escombrada al caciquisme tradicional i als partits 
dinàstics. Políticament i electoralment la dinàmica catalana començava a ser diferent de la resta 
d’Espanya. Les diferències entre els integrants de Solidaritat Catalana i els fets de la Setmana 
Tràgica van significar un trencament definitiu de la formació.
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La Setmana Tràgica fou un moviment insurreccional popular que va tenir lloc a Barcelona i d’altres 
ciutats catalanes l’última setmana de juliol de 1909 en contra de la crida de reservistes per anar 
a lluitar al Marroc contra les cabiles rifenyes. L’embarcament dels soldats al port de Barcelona 
va precipitar els esdeveniments: una vaga general i una crema generalitzada de convents. El to 
anticlerical l’havia donat la propaganda lerrouxista i era la manera amb la qual la població expressava 
el seu malestar i les males condicions de vida. Finalment, les tropes enviades pel govern van 
reduir la revolta, amb un balanç d’un centenar de morts i molts més ferits. Posteriorment hi hagué 
una forta repressió, amb molts detinguts, i amb l’execució de cinc persones, entre elles el famós 
pedagog Ferrer i Guàrdia, fundador de l’Escola Moderna.

Mentrestant, la classe obrera s’havia organitzat al voltant de Solidaritat Obrera, formada el 1907, 
que agrupava diverses societats obreres. El 1910 Solidaritat Obrera es transformà en un sindicat 
estatal, en un congrés a Barcelona, que es diria Confederació Nacional del Treball (CNT), de caire 
anarcosindicalista, i que esdevindria el sindicat més important de la Catalunya contemporània.

Els esforços del catalanisme polític, i sobretot de la Lliga Regionalista, es dirigien a tenir una 
institució d’autogovern. Només es va aconseguir la Mancomunitat de Catalunya, un ens que 
coordinava les diputacions provincials catalanes. Constituïda el 1914, fou dirigida per Enric Prat 
de la Riba, fins a la seva mort el 1917, i per Puig i Cadafalch, del 1917 al 1923. La tasca de la 
Mancomunitat fou ingent, però s’adreçà cap a dues fites: la de potenciar i normalitzar la llengua 
catalana i la seva cultura i, alhora, la d’invertir en la modernització de Catalunya, mitjançant el 
desenvolupament de la xarxa de carreteres, l’impuls a la indústria i a l’agricultura i la formació 
tècnica de treballadors qualificats.

La neutralitat espanyola durant els anys de la Primera Guerra Mundial va provocar un creixement 
econòmic espectacular i un augment dels beneficis empresarials que no venia acompanyat per la 
crescuda salarial. Però aquesta situació fou conjuntural. Un cop acabada la guerra, les potències 
van reactivar les seves economies i l’ombra de l’atur i les dificultats econòmiques va planar a 
casa nostra. Si hi afegim que el sindicalisme era molt fort en aquells moments, com s’havia 
demostrat en la vaga de la Canadenca de 1918, i que els empresaris estaven espantats davant 
la possibilitat d’una revolució, com la revolució bolxevic a Rússia, tot plegat desembocà en una 
violència sagnant que durà fins a 1923. Pistolers de cada sindicat i dels empresaris i l’actuació 
de les forces d’ordre públic amb l’anomenada Llei de fugues van fer que l’índex d’assassinats i 
ferits fos molt alt.

En aquest context, pel setembre de 1923 es produí el cop d’estat del general Primo de Rivera, amb 
el propòsit de posar ordre davant el moment social, el desgavell polític i la qüestió marroquina. La 
dictadura es va caracteritzar per la repressió contra qualsevol signe de catalanitat —la Mancomunitat 
fou dissolta el 1925— i contra l’anarcosindicalista CNT. Estat Català, el partit de Francesc Macià, 
i altres grups radicals nacionalistes van protagonitzar accions clandestines de lluita contra la 
dictadura, com el complot de Garraf, que tenia com a finalitat atemptar contra el rei Alfons XIII, 
o el projecte d’invasió de Catalunya des de França —Prats de Molló— el 1926. Tots fracassaren, 
però van donar un ressò extraordinari a la situació del país a fora.

6. La policia durant les primeres dècades del segle xx

La crisi de 1898, a part d’una derrota militar, significà una esquerda profunda entre la classe diri gent 
de l’Estat espanyol i certs sectors de la burgesia catalana que apostaven pel catalanisme polític 
com a solució per a Catalunya i com una mena de regeneracionisme per a Espanya. En un principi, 
els regionalistes de la Lliga desitjaven —com s’havia posat de manifest en les Bases de Manresa 
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de 1892— un sistema de seguretat basat en el sometent i amb una força policial permanent sota 
les ordres del poder regional. El fur militar dels Mossos, reinstaurat el 1892, els posava en una 
situació molt compromesa davant l’actitud de l’exèrcit amb el regionalisme, tal com s’havia posat 
de manifest amb l’assalt a la redacció del Cu-Cut! i La Veu de Catalunya, el 1905. La preeminèn cia 
política de la Lliga a la Diputació de Barcelona i, un cop aprovada el 1914, a la Mancomunitat, va 
fer que tingués una posició ambivalent respecte dels Mossos d’Esquadra. D’una banda, no van 
ser mai tinguts en compte en els plans de reorganització regional, pel fet de ser exclusius de Bar-
celona, però, de l’altra, foren defensats davant dels atacs dels polítics republicans i reconegudes 
les seves tasques, repartides en una cinquantena de poblacions de la província de Barcelona.

En els primers anys del segle xx comença l’estructuració definitiva de la policia civil a l’Estat espa-
nyol gràcies al pes de la població urbana i a la necessitat de controlar els nous moviments radicals, 
factors que demanaven una forma molt més moderna i flexible d’exercir la funció policial que les 
representades per la Guàrdia Civil. Entre 1905 i 1908, amb l’aparició de la Llei i del Reglament de 
la policia governativa, començà la gran reforma que havia d’iniciar l’organització i la professionalit-
zació dels cossos de policia dependents de l’administració civil, i que serien dos: el de Vigilancia, 
absolutament civil i dedicat a funcions d’investigació i de policia judicial, i el de Seguridad, uni-
format i amb organització militar, que faria el servei a les vies públiques. Altres aspectes d’aquesta 
reforma serien la creació definitiva de la Dirección General de Seguridad, l’ingrés en els cossos 
policials mitjançant concursos-oposició o la creació d’escoles de formació. Davant dels esdeveni-
ments de la Setmana Tràgica (1909), sabem que la base de la repressió go vernamental va anar 
a càrrec de la Guàrdia Civil, amb el suport del sometent i dels mossos a les poblacions on eren. 
Aquests fets van deixar en les classes populars un malestar notable mentre s’alçaven les veus, 
des de les files republicanes, per la seva dissolució, cosa que no arribaria, però, fins al 1917: el 
setembre d’aquest any la Diputació aprovava l’extinció gradual del cos sobre la base d’amortitzar 
les places que anaven quedant vacants. La tensió social a partir de 1919, coneguda amb el nom 
dels "anys del pistolerisme", va fer replantejar el tema de l’extinció dels Mossos. La necessitat d’una 
força policial que controlés la perifèria de les ciutats davant de l’actuació de pistolers va tornar a 
revitalitzar les funcions d’aquest cos. 

La dictadura de Primo de Rivera, iniciada el 1923, no va causar cap problema als Mossos d’Es-
quadra. El nou règim els va veure com un cos propi, adient per a una Catalunya nova, un cop 
dissolta la Mancomunitat i apartades les vel·leïtats d’autogovern. Pagats per la Diputa ció de Bar-
celona, però sota el control de capitania i del governador civil, els mossos van ser encarregats, 
per exemple, de la custòdia dels terrenys on es construirien els pavellons de l’Exposició Universal. 
Els mossos, amb el comandant Oller com a cap, foren utilitzats per a la tasca policial-repressiva 
de la dictadura i de Martínez Anido, ministre de la Governació durant aquells anys. Per això, un 
cop caigut Primo de Rivera, la Diputació es va veure, el 1930, en l’obligació de fer una profunda 
reestructuració a causa del caire que havia pres el cos. El Decret del 14 d’agost de 1930 dissolia 
el cos dels Mossos d’Esquadra de Barcelona i el tornava a reorganitzar sota uns nous paràmetres. 
D’aquesta manera es van poder eliminar els seus caps i es va aconseguir que el cos armat es 
vinculés exclusivament a la Diputa ció, amb la qual cosa la seva dependència militar i del govern 
civil restava molt mediatitzada.

Malgrat que la percepció popular i de dirigents polítics envers els mossos era dolenta, el cos de 
Mossos d’Esquadra estava preparat per transformar-se en una força vinculada al nou estat que 
su posaria l’adveniment de la República.
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7. L’art a l’edat contemporània: el Romanticisme, el Modernisme  
i el Noucentisme

Durant el segle xix, com a conseqüència dels grans canvis de la Revolució Francesa i de la Revolució 
Industrial, s’esdevé un món nou, amb gran capacitat de transformació; un món accelerat que té la 
burgesia com a principal protagonista. A Catalunya també es van copsar de manera profunda les 
influències del món nou, que es van traduir en els diferents corrents artístics que van recórrer el segle.

7.1. El Romanticisme

L’art romàntic, desenvolupat al llarg del segle xix, es va caracteritzar sobretot pel menyspreu a les 
anteriors línies neoclàssiques. Ara es valoren més l’espontaneïtat, la inspiració i la fantasia. Els 
temes artístics, molts d’ells amb un alt to patètic, es van buscar en el passat, sobretot en l’edat 
mitjana, i també en la religió. 

Aquesta recuperació de la història es va traduir en les obres artístiques amb la recreació de 
personatges històrics i llocs mítics o simbòlics. En pintura es va imposar l’ús de colors brillants. 
Destaquen en un primer moment pintors com Pau Milà i Fontanals o Pelegrí Clavé. Més endavant, 
van sobresortir els artistes Ramon Martí Alsina, que va impulsar l’anomenada Escola paisatgística 
d’Olot; Joaquim Vayreda, deixeble de Martí Alsina; Lluís Rigalt, amb la seva Muntanya de Montserrat, 
i Marià Fortuny, que amb teles famoses com, per exemple, La batalla de Tetuán va ser el pintor 
català més internacional del moment.

Arquitectònicament, l’edifici de la Universitat de Barcelona, creació d’Elies Rogent, representa un 
dels màxims exponents del corrent neomedievalista d’arrel romàntica de mitjan segle xix. Rogent 
va projectar l’edifici dins un estil neoromànic, ja que per a ell s’adeia perfectament amb els orígens 
de Catalunya com a nació.

7.2. El Modernisme

El Modernisme es considera, juntament amb el romànic, el corrent cultural en què millor es reconeix 
l’esperit català. És un art que es va començar a desenvolupar al final del segle xix, en plena eufòria 
econòmica del país i del refermament de la burgesia com a agent modernitzador de Catalunya. 

L’ànsia de renovació va portar els artistes catalans de l’època a experimentar amb totes aquelles 
influències foranes, i és així com molts d’ells van viatjar a París per entrar en contacte amb 
l’avantguarda del moment. En pintura, per exemple, el Modernisme s’identifica amb l’obra de 
Ramon Casas i Santiago Rusiñol, molt influenciats per la pintura impressionista. Fou Rusiñol qui va 
impulsar les Festes Modernistes i la famosa tertúlia dels Quatre Gats, cau d’una segona generació 
de pintors, entre ells Isidre Nonell, conegut pels importants retrats de gitanes, o Pablo Picasso.

Quant a l’escultura, Josep Llimona n’és el mestre modernista per excel·lència. S’ha considerat 
que les seves obres van més enllà del realisme, i que tenen un fort component espiritual. La 
seva escultura més important és l’anomenada Desconsol, de la qual s’ha escrit que representa 
el prototipus de la bellesa femenina tal com l’entenien els modernistes. Un altre artista del nu 
femení va ser Arístides Maillol, qui, en la seva Mediterrània, també va saber copsar l’essència de 
la feminitat que portava el nou segle.

L’expressió artística modernista va arribar a dominar tots els àmbits de la vida quotidiana, i el 
disseny va prendre molta importància. Mobiliari, joies, ceràmica, vidre, ferro forjat, llums i un gran 
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nombre d’objectes d’ús corrent, de línies moltes vegades ondulades i poc precises, van resumir 
l’estètica modernista. Gaspar Homar o Josep Pey van destacar pels seus dissenys en mobles, 
com els de la Casa Lleó Morera.

Arquitectònicament, el Modernisme es va manifestar marcadament exuberant. Els edificis 
modernistes, a més, van ser els primers que van incorporar el formigó en les seves estructures. 
El principal i més conegut representant de l’arquitectura d’aquest període és Antoni Gaudí. Però 
no s’han d’oblidar noms tan importants com Lluís Domènech i Montaner o Josep Puig i Cadafalch.

Domènech i Montaner va ser el creador del Palau de la Música de Barcelona, símbol perfecte no 
només del Modernisme català, sinó també de la societat civil del moment, ja que el Palau havia 
d’acollir la seu de l’Orfeó Català, una de les associacions de més pes al país. En l’edifici es pot 
copsar també la síntesi entre l’arquitectura i la resta d’arts aplicades. 

Així, l’arquitectura, en amalgama amb la ceràmica, la forja, l’escultura monumental, el vidre o la 
fusta, dóna com a resultat un efecte colorista i voluptuós que, d’altra banda, es pot considerar 
una característica comuna a tota l’arquitectura modernista. Altres obres importants de Domènech 
i Montaner són l’Hospital de Sant Pau, el cafè-restaurant del parc de la Ciutadella i l’edifici del 
Monte de Piedad a la ciutat de Santander.

Puig i Cadafalch és recordat sobretot en l’art per la seva casa Amatller del passeig de Gràcia de 
Barcelona. La casa és un exemple del concepte de vida que la burgesia catalana va voler imprimir 
a l’Eixample barceloní, juntament amb la casa Batlló, d’Antoni Gaudí, o la Lleó Morera, del mateix 
Domènech i Montaner. Altres edificis de Cadafalch són la casa Martí, seu dels Quatre Gats, i la 
casa Terrades, coneguda com la casa de les Punxes. Fora de Barcelona va dissenyar, per exemple, 
les caves Codorniu, a Sant Sadurní d’Anoia.

La Sagrada Família d’Antoni Gaudí, avui dia encara sense acabar, és l’obra arquitectònica més 
reconeguda del Modernisme català. Concebuda inicialment com un projecte social i pedagògic per 
a la ciutat en expansió, havia de resumir els valors catòlics de l’ordre i l’estabilitat familiar, base de 
la societat entesa cristianament. Arquitectònicament, la Sagrada Família va esdevenir, d’aquesta 
manera, el camp d’experiència personal de l’artista, home profundament religiós i que sempre va 
derivar, en la seva activitat plàstica, cap a l’expressionisme.

7.3. El Noucentisme 

La tendència noucentista, de primeries del segle xx, cal entendre-la com un extens moviment 
cultural que vol superar el “caòtic” modernisme. Estèticament, el Noucentisme va pretendre ser 
igual de modern que el Modernisme, però abocant-se al retorn de les formes clàssiques i a la 
reivindicació de les arrels mediterrànies de Catalunya. La raó, l’harmonia i les formes depurades 
dominen les obres dels artistes del període. L’escultura pren molta importància i destaquen, en 
una primera època, Josep Clarà i Enric Casanovas. Les seves escultures recuperen la placidesa 
dels clàssics i posen èmfasi en els valors plàstics que provoquen sentiments o emocions.

Quant a la pintura, cal citar Joaquim Sunyer, Joaquim Torres i García o Xavier Nogués. Joaquim 
Torres i García ha estat considerat una de les figures claus del Noucentisme català, ja que 
posteriorment la seva obra va influir en l’avantguardisme. Les pintures murals que va realitzar al 
Palau de la Generalitat, La Catalunya Eterna, són la seva obra més important. La tècnica mural va 
ser considerada per alguns dels teòrics noucentistes com a plenament mediterrània, i precisament el 
que Torres i García va intentar copsar en aquesta obra van ser les arrels mediterrànies i clàssiques 
de casa nostra, alhora que oferia un estil propi i modern a la Catalunya d’aquell temps.
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En una segona etapa noucentista, iniciada a partir del 1917, van ser importants els escultors Manuel 
Martínez Hugué, Pau Gargallo i Juli González, ja que van incorporar el metall com a matèria 
escultòrica, i es van situar d’aquesta manera dins els cercles més avantguardistes.

8. La República i la Guerra Civil

La Segona República Espanyola, nascuda arran de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, 
va significar la recuperació de l’autogovern per a Catalunya. El 14 d’abril Francesc Macià proclamava 
la República Catalana que, tres dies més tard, es convertiria en Generalitat de Catalunya. A partir 
d’aquí es confeccionà un estatut d’autonomia (Núria, 1931) que seria referendat pels ajuntaments 
catalans i plebiscitat pel poble. 

Aquest Estatut fou objecte d’una llarga i controvertida discussió a les Corts Espanyoles i només el 
cop d’estat frustrat del general Sanjurjo, l’estiu de 1932, va fer que els parlamentaris es decidissin 
a aprovar-lo pel setembre. L’Estatut definitiu del 32 era molt més limitat que el del 31. En aquells 
moments la força hegemònica a Catalunya era Esquerra Republicana de Catalunya, el partit de 
Macià, Companys o Tarradellas, que va vèncer tant a les eleccions generals com a les del Parlament 
de Catalunya. Un parlament que va veure com la primera llei que promulgava, la Llei de contractes 
de conreu, era invalidada pel Tribunal de Garanties Constitucionals.

Entre 1931 i 1933 el govern republicanosocialista espanyol dugué a terme una política reformista, 
per intentar resoldre alguns dels grans temes pendents d’Espanya (reforma agrària, reforma 
militar, autonomia catalana, relacions amb l’Església), tot i que l’entorn econòmic resultava difícil 
i enmig d’una crisi internacional com a conseqüència del crac de la borsa de Nova York del 29. A 
les eleccions del novembre de 1933 van guanyar els partits de centredreta i, a l’octubre de 1934, 
es formà un govern amb ministres de la CEDA, partit dretà profundament anticatalanista. 

La vaga general i la insurrecció obrera d’Astúries fou una resposta a allò que era considerat un 
avanç del feixisme. A Catalunya, el 6 d’octubre, Lluís Companys, que havia substituït Francesc 
Macià com a president de la Generalitat, va proclamar l’Estat Català dins de la República Espanyola. 
L’exèrcit va intervenir i, a les poques hores, la Generalitat es va rendir. Les conseqüències foren la 
suspensió de la institució de govern català i l’empresonament dels seus membres.

Les eleccions del febrer de 1936 van significar un altre gir en la dinàmica política. El Front d’Es-
querres va guanyar les eleccions al conservador Front d’Ordre, cosa que significà el restabliment 
de la Generalitat i de l’Estatut, el retorn de Lluís Companys i una amnistia generalitzada.

Pel que fa a les forces d’ordre públic, amb la República, a partir de l’abril del 1931, les Esquadres 
no tan sols es van mantenir sinó que van adaptar-se al nou règim i van agafar un tarannà diferent 
del que havien tingut fins aquell mo ment. Van passar a ser identificades amb les institucions au-
tonòmiques i amb el govern català, lleials als presidents de la Generalitat i vinculades al projecte 
populista republicà i catalanista d’aquells anys. El 14 d’abril de 1931, el capità Frederic Escofet, 
caporal del destacament de la Garriga, es va posar a les ordres del president Macià, que havia 
proclamat la República Catalana. Es van destituir els anteriors comandaments i Pérez Farràs, 
comandant d’artilleria, va ser nomenat comandant dels Mos sos.

Foren uns anys de tensions socials i polítiques i la policia, i els mossos en particular, es veurien 
implicats en la defensa de les institucions de govern. El 14 d’octubre de 1932, el president Macià 
signava un decret mitjançant el qual s’estenia el cos policial dels mossos a tot Catalunya. Al mateix 
temps, i a partir de l’Estatut, tots els cossos policials van passar a dependre del Comissariat d’Ordre 
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Públic, i aquesta competència va ser un tema prioritari per als dirigents polítics. Després dels fets 
d’Octubre, les Esquadres, en un primer moment, van ser desarmades pel fet d’haver atacat l’exèrcit, 
tot i que, amb un nou comandant, tornaren a ser operatives en les tasques pròpies de seguretat.

El triomf del Front d’Esquerres a les eleccions del febrer de 1936 va significar l’alliberament del 
govern català empresonat i l’amnistia per a tots aquells que havien participat en els fets d’Octubre 
del 1934, entre ells els comandaments i responsables dels mossos. La tornada a Barcelona del 
president Companys, escortat per motoristes de la guàrdia urbana i dels mossos, seria la imatge 
més il·lustrativa d’aquells moments.

Amb el triomf de les esquerres pel febrer del 36 els sectors més conservadors espanyols van pro-
piciar un cop militar que els tornés el poder per tal de mantenir i incrementar els seus interessos. 
El 17-18 de juliol va tenir lloc l’aixecament militar contra el govern legítim republicà. La defensa 
de la legalitat contra els militars sublevats va ser intensa i dura als carrers. Va ser protagonitzada 
per organitzacions obreres armades i per la Guàrdia d’Assalt, les Esquadres i la Guàrdia Civil, la 
fidelitat i el compromís dels quals respecte del poder legítimament constituït va ser total. Espanya 
quedà dividida en dues i s’inicià la Guerra Civil.

La Generalitat i els ajuntaments tenien el poder legal, però el poder real estava en mans dels 
comitès de milícies antifeixistes, agrupació de partits d’esquerres i organitzacions sindicals amb 
l’hegemonia absoluta de la CNT-FAI. Aquesta dualitat de poders no es va corregir fins al nou go-
vern de la Generalitat de setembre de 1936, en el qual estaven representades les forces obreres, 
inclosa la CNT. De fet, s’havia produït una veritable revolució social. Durant aquests mesos hi 
hagué una repressió contra els eclesiàstics —amb la crema d’esglésies i convents—, empresaris, 
conservadors...; es començà a prendre el control de les fàbriques per part de les organitzacions 
obreres, cosa que desembocà en el Decret de col·lectivitzacions; s’organitzà la indústria de guerra, 
i marxaren les primeres milícies al front.

A partir de 1937, les tenses relacions entre la CNT i el PSUC-UGT, el partit i sindicat comunista, es 
van anar deteriorant, cosa que precipità els fets del maig d’aquell any, quan es produí un incident 
armat entre la CNT i el POUM, contra ERC i el PSUC, pel control de l’edifici de la Telefònica. Al 
darrere hi havia una lluita pel poder i una concepció diferent de com s’havia de portar la guerra i 
la revolució. No cal dir que hi havia un rerefons internacional. La Unió Soviètica, dirigida per Stalin, 
un dels pocs països que venien armament a la República, no volia que anarquistes i trotskistes 
monopolitzessin el poder a Espanya. Finalment la CNT i el POUM foren arraconats. 

En el front, la batalla de l’Ebre, que englobà un seguit d’ofensives i contraofensives, marcà el 
destí militar de Catalunya. Franco ordenà l’ofensiva final de Catalunya, que es produí amb gran 
rapidesa: el 26 de gener de 1939 queia Barcelona, i el 9 de febrer arribava a la frontera francesa. 
Per a molts començava l’exili.

9. La dictadura franquista

L’ocupació militar franquista de Catalunya va anar seguida d’una fortíssima repressió. D’una banda, 
repressió contra persones d’esquerres o catalanistes, condemnades per uns consells de guerra 
sense garanties, i moltes execucions i empresonaments. El mateix Lluís Companys fou afusellat 
al Castell de Montjuïc el 15 d’octubre de 1940, un cop detingut per la Gestapo alemanya a França 
i portat a Espanya. D’altra banda, repressió cultural a qualsevol signe de catalanitat (bandera, 
himne, institucions, associacions, canvis de nom de carrers, monuments, etc.) i persecució de la 
llengua catalana, que fou prohibida; depuració de funcionaris i mestres, i castellanització de l’escola.
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El règim es configurava com una dictadura militar de caire feixista, amb un partit únic, un sindi-
calisme vertical i unes corts i d’altres institucions de govern nomenades des de dalt. Amb una 
resistència interior mínima, només els maquis, grups armats resistents antifranquistes, lluitaven a 
la muntanya catalana contra l’exèrcit i la Guàrdia Civil.

El règim franquista es va constituir com un veritable règim policial on no només es barrejaven els 
interessos del règim amb les tasques policials i militars, sinó que el mateix partit únic era consi-
derat un braç més de la policia, tal com es pot comprovar en la Llei de vigilancia y seguridad de 
1941. Es van produir depuracions dins la Guàrdia Civil i la policia i la suspensió d’alguns cossos 
policials, entre ells, els Mossos d’Esquadra. S’hauria d’esperar fins a l’any 1952 perquè els Mossos, 
integrats en l’exèrcit espanyol en fur, insígnies i dependència, fossin restituïts com una guàrdia, de 
la Diputació de Barcelona, presidida, en aquells moments, pel marquès de Castell-Florite. 

Favorable a les forces de l’eix durant la Segona Guerra Mundial, un cop acabat el conflicte armat, 
el règim patí l’aïllament internacional. Però, entrats els anys cinquanta, la nova configuració política 
mundial a base de blocs va fer que els Estats Units reconeguessin el règim a canvi de la instal·lació 
de bases militars nord-americanes. A partir d’aquí el règim es va anar obrint a l’exterior. També, 
gradualment, va anar canviant la política econòmica, per part dels nous governs tecnòcrates amb 
personalitats de l’Opus Dei, liberalitzant-la i superant la fase autàrquica anterior. La població encara 
vivia amb moltes dificultats, i la prova n’és la vaga dels tramvies de 1951, que també demostra 
com s’anava articulant progressivament una resistència política interior al règim. La liberalització 
exterior i econòmica no tenia un paral·lel amb la política, que mantenia la manca de llibertats 
democràtiques.

Els anys seixanta signifiquen un canvi espectacular per al país. La bona conjuntura econòmica 
mundial i europea va fer que molts espanyols anessin a treballar a l’estranger. Per altra banda, 
l’augment de la capacitat adquisitiva dels europeus va fer que comencessin a venir turistes. Tot 
això va significar una injecció de divises que, lligada a la vinguda de capitals de fora per muntar 
empreses —per exemple, SEAT—, suposà una nova onada industrialitzadora a Catalunya i 
a algunes ciutats espanyoles. Tot plegat comportà canvis en la població: hi hagué una onada 
immigratòria cap a Catalunya des de regions com Andalusia de proporcions desconegudes fins 
aquell moment. Alhora, també es produí un desplaçament del camp a la ciutat i l’inici de l’adquisició 
de certs béns de consum (electrodomèstics, automòbils, etc.). 

L’immobilisme del règim fou contestat per un increment de l’organització obrera al marge del 
sindicalisme oficial —el sindicat Comissions Obreres fou fundat el 1964—, de l’organització dels 
estudiants universitaris, de l’activitat de partits polítics clandestins, del desvetllament de grups 
catalanistes —fets del Palau el 1960, que suposaren l’empresonament de Jordi Pujol—, de canvis 
en l’Església catòlica arran del Concili Vaticà II, que propiciava una separació entre Església i estat, 
i un desvetllament cultural amb fenòmens com la publicació de llibres en català o la Nova Cançó.

A partir dels anys setanta el règim entra en un seguit de dificultats. Econòmicament s’havia aturat 
el creixement de la dècada anterior, i la crisi del petroli a partir de 1973 va provocar una crisi 
econòmica generalitzada a Occident. Per altra banda, altres règims autoritaris van desaparèixer 
a Europa occidental. El consell de guerra de Burgos, contra activistes d’ETA, també va polaritzar 
l’atenció nacional i internacional, i les penes de mort imposades van haver de ser commutades. 
L’activitat d’ETA no s’aturaria, i el 1973 assassinava l’almirall Carrero Blanco, l’home fort del règim. 
L’oposició a Catalunya, des de 1971, es polaritzaria entorn de l’Assemblea de Catalunya, instància 
unitària on s’aplegava la quasi totalitat de l’oposició. El lema “Llibertat, amnistia i estatut d’autonomia” 
aviat es faria popular. En aquest context, el 20 de novembre de 1975 moria el general Franco.
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10. La Transició i la recuperació de l’autonomia

Amb Joan Carles I com a rei i Adolfo Suárez com a president de govern, i amb la pressió de les 
reivindicacions populars de canvi polític, es portà a terme la transició del franquisme cap a un 
règim democràtic d’una manera pactada entre els sectors oberturistes de l’anterior règim i les 
forces polítiques de l’oposició. Les primeres eleccions democràtiques, el 15 de juny de 1977, van 
portar cap a unes corts constituents que elaborarien la Constitució espanyola de 1978. 

El 23 d’octubre de 1977 el president Tarradellas tornà per presidir una generalitat provisional. Du-
rant l’estiu de 1978 una comissió es va encarregar d’elaborar un projecte d’estatut d’autonomia 
—Estatut de Sau— que, posteriorment, passà al Parlament espanyol, on fou discutit i aprovat, i 
entrà en vigor un cop referendat pel poble de Catalunya el dia 25 d’octubre de 1979. Catalunya 
tornava a recuperar el seu autogovern. El 20 de març de 1980 s’escollia el primer president electe 
de Catalunya en aquesta nova etapa de la nostra història. Seria el Molt Honorable Senyor Jordi 
Pujol, el 126è president des de la fundació de la Generalitat amb Berenguer de Cruïlles l’any 1359, 
i que governaria fins al 2003.

Del 2003 al 2006 el Molt Honorable Senyor Pasqual Maragall seria el president de la Generalitat. 
Sota el seu mandat el Parlament de Catalunya elaborà un nou estatut d’autonomia que, després 
de ser aprovat a la cambra catalana i a les Corts Espanyoles, fou referendat pel poble de Catalu-
nya el 18 de juny de 2006.

Les eleccions de novembre de 2006 varen portar a la presidència de la Generalitat el Molt Hono-
rable Senyor José Montilla, mentre que les eleccions de 2010 van significar un canvi amb el triomf 
de CiU, que va suposar la presidència de la Generalitat per al Molt Honorable Senyor Artur Mas.

11. La policia i la democràcia

A partir de la mort de Franco, el 1975, l’Estat espanyol va caminar cap a un règim polític demo-
cràtic. Aquest procés, fruit de la interacció i de l’acord entre el rupturisme de les forces opositores 
a la dictadura i el reformisme dels sectors més proclius al canvi que venien del règim anterior, va 
signi ficar per al país una constitució, un règim de llibertats, un estatut d’autonomia per a Catalunya 
i unes institucions i uns governs als quals s’accedia a través de processos electorals.

Un canvi polític d’aquesta naturalesa va determinar la necessitat d’una reflexió sobre la policia que 
hi havia i sobre la que hi havia d’haver. Una reflexió, feta des de la llibertat, que havia de tenir en 
compte tres elements: que s’havien de transformar els aparells policials de la dictadura, que calia 
garantir, amb la transformació, l’eficàcia policial i de quina manera la dinàmica del canvi democràtic 
i la nova estructura de l’estat havia de forçar una redefinició del sistema de seguretat pública i de 
les forces policials de tot l’Estat.

Aquesta reflexió va comportar modificacions graduals en els diversos cossos policials, canvis que 
es van apreciar també en les policies locals. Les noves exigències democràtiques reclamaven 
trans formacions en el concepte i la funció d’aquest cos policial, que van iniciar-se a partir dels 
primers ajuntaments democràtics de 1979, amb una profunditat i continuïtat notables.

D’altra banda, la Generalitat restaurada i l’Estatut d’autonomia van propiciar l’extensió del cos dels 
Mossos d’Esquadra a partir del nucli de la Diputació de Barcelona. Un cos creat en el set-cents, 
amb un nom històric, que recollia la tradició d’una policia que, amb moments de parèntesi, havia 
sobreviscut i, per tant, resultava ser la més antiga de la Península i, alhora, una policia nova, que 
fos la imatge d’una Catalunya políticament autònoma, que arrelés en el propi imaginari col·lectiu i 
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fos considerada com a pròpia, professionalment ben preparada i coincident amb els pressupòsits 
d’una societat avançada i democràtica.

El 1983 el Parlament de Catalunya aprovava una llei mitjançant la qual es creava la Policia Au-
tonòmica de la Generalitat, el nucli inicial de la qual fou el cos dels Mossos. Es començava una 
promoció formada a partir de la Generalitat i es donava vida a la que seria l’Escola de Policia de 
Catalunya, que inauguraria la seva seu a Mollet del Vallès el 1985. A partir de 1991 també s’hi 
formarien els membres de les policies locals, i es consolidava un centre únic per a la formació de 
tota la policia de Catalunya.

A partir de novembre de 1994 es va iniciar el desplegament dels Mossos d’Esquadra en el territori 
català, en substitució de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat. El primer emplaçament 
seria la comarca d’Osona, seguida del Ripollès i la Selva. Entre 1997 i 1998 la Generalitat tindria 
les competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor. El novembre 
de 2008 va significar la culminació del procés de desplegament, amb l’arribada del cos a les Terres 
de l’Ebre i el Camp de Tarragona.

12. El segle xx: del Noucentisme a la postguerra

Joan Miró i Salvador Dalí han estat els dos artistes catalans amb més projecció internacional 
després del noucentisme. La seva producció ha estat inclosa dins el corrent surrealista, però amb 
un mètode i una tècnica peculiar a cadascú. 

Joan Miró va desenvolupar des de ben aviat una pintura molt influenciada pels signes, amb 
elements molt embrionaris que treballaven el concepte. És característic de l’obra mironiana l’ús 
de colors bàsics per representar el seu llenguatge sígnic personal i alhora universal. Una de les 
seves creacions més vistoses és el mural ceràmic de l’aeroport del Prat, concebut juntament amb 
Josep Llorens i Artigas. El plafó plasma les típiques taques planes de colors vius amb els contorns 
en negre. Al costat superior esquerre es pot observar, a més, una al·lusió al món còsmic de l’autor 
per mitjà d’un també típic estel mironià.

Salvador Dalí, per la seva banda, després de passar pel Noucentisme, el cubisme i la pintura de 
tipus més metafísic, va iniciar el seu mètode paranoicocrític, en un intent de copsar fenòmens 
propers al deliri. La polèmica i l’escàndol el van acompanyar tota la vida, i la provocació en va 
resultar una constant que va traspuar tota la seva obra. Una de les pintures que reflecteixen bé 
el seu potencial excèntric és L’espectre del Sex-Appeal. L’obra, per davant d’un paisatge rocós i 
desolat, presenta una figura monstruosa i deformada, un veritable espectre que se situa més a 
prop de l’al·lucinació que de la realitat.

En esclatar la Guerra Civil, molts dels artistes catalans van haver de marxar a l’exili. Entre ells, els 
mateixos Miró i Dalí, juntament amb gent com Manuel Martínez Hugué, Juli González o el ceramista 
Llorens Artigas. Però a Catalunya, ja al final de la dècada dels quaranta, els artistes J. Brossa, 
J.M. Tharrats, M. Cuixart, J. Ponç i A. Tàpies van crear el dinàmic grup conegut com Dau al Set. 
El grup, però, no va arribar a generar un estil comú, i cadascun dels membres va desenvolupar 
la seva pròpia trajectòria. Un dels membres més destacats ha estat Antoni Tàpies, amb una obra 
molt trencadora i informal que incorpora les superposicions de textures sobre tela. Cal citar també 
Joan Ponç, que va causar un gran impacte amb les seves primeres exposicions, evocadores de 
mons màgics i fantàstics

Un altre vessant interessant de la segona meitat del segle xx català ha estat l’arquitectura. A. de 
Moragas, Oriol Bohigas, Josep Antoni Coderch o Josep Lluís Sert en són alguns dels noms més 
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interessants, ja que els seus treballs incideixen en el retrobament de l’arquitectura catalana amb 
la que es realitza a l’estranger.

Un dels edificis emblemàtics d’aquests arquitectes és l’edifici Trade de Barcelona, obra de Josep 
Antoni Coderch. La construcció es troba al barri de les Corts de Barcelona i dota la ciutat d’un 
caràcter dinàmic i modern. Es tracta de quatre torres cilíndriques amb base ondulada, amb una 
molt original façana en forma de mur cortina de formes dentades.

Josep Lluís Sert és el creador de la Fundació Miró, a la muntanya barcelonina de Montjuïc, una 
construcció pensada per ser un centre d’estudis en art contemporani. En el seu interior guarda 
una exposició permanent d’una part important de l’obra de Joan Miró, alhora que acull exposicions 
periòdiques d’art contemporani. Sert es va inspirar en l’arquitectura tradicional mediterrània a l’hora 
de configurar un espai clar i mesurat que cerca produir una agradable sensació.

IdEES fORçA 

1. La Revolució Francesa suposa el trencament amb l’Antic Règim a l’Europa continental. Aquest 
sistema arrenca de l’edat mitjana i es fonamenta en una divisió social que té associada un seguit 
de privilegis. La seva extensió des de França a la resta de territoris europeus es produeix per 
les guerres napoleòniques, que a Catalunya reben el nom de Guerra del Francès.

2. Aquest nou període històric es caracteritza per la introducció del capitalisme com a sistema 
econòmic, i a Catalunya, a diferència de la resta de l’Estat, suposarà la industrialització i l’aparició 
de l’obrerisme al nostre país. La segona característica d’aquest període és la consolidació dels 
estats moderns. L’Estat espanyol serà incapaç d’estructurar un model sòlid i durador; aquest fet 
és la causa de les convulsions polítiques que caracteritzen aquest període i que arriben fins als 
nostres dies, en l’actual marc de reclamacions competencials protagonitzat entre les institucions 
catalanes i les estatals. 

3. En el segle xix apareixen un seguit de moviments de caire polític i social. Apareixen les orga-
nitzacions obreres, que lluiten pels drets dels treballadors, i el catalanisme polític, que iniciarà 
la tasca de recuperació de les llibertats col·lectives perdudes en la Guerra de Successió: es 
reclama l’autogovern.

4. Paral·lelament al catalanisme polític, apareix un moviment de recuperació cultural que anomenem 
la Reinaxença, que pretén recuperar la consciència diferencial catalana a través de la cultura.

5. L’art romàntic, desenvolupat al llarg del segle xix, es va caracteritzar per l’espontaneïtat, la ins-
piració i la fantasia. Els temes artístics es van buscar en el passat i en la religió. El Modernisme 
és un corrent cultural de caire burgès que es desenvolupa a finals del segle xix i que pretén 
modernitzar la societat del moment. El Noucentisme va pretendre ser igual de modern que el 
Modernisme, però abocant-se al retorn de les formes clàssiques i a la reivindicació de les arrels 
mediterrànies de Catalunya.

6. La Segona República suposa la recuperació de les llibertats polítiques de Catalunya que s’havia 
iniciat a principis del segle xx amb la Mancomunitat d’Enric Prat de la Riba, mentor del catala-
nisme. En aquest període són presidents de la Generalitat Francesc Macià i Lluís Companys, 
que morirà afusellat per les tropes colpistes del general Franco.

7. La insurrecció feixista del general Franco i la seva victòria militar a la Guerra Civil suposen, de 
nou, la pèrdua de les llibertats públiques de Catalunya, així com l’exili i la mort per a milers de 
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catalans i una repressió política i cultural que durarà els quaranta anys que s’estengué el seu 
règim dictatorial.

8. La mort del dictador obre la porta vers la democràcia. Aquest període de transformació demo-
cràtica rep el nom de Transició. Així, es restitueixen les institucions catalanes i torna de l’exili el 
president de la Generalitat, Josep Tarradellas. S’aprova l’actual Constitució i l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, l’Estatut de Sau. El 20 de març de 1980 s’escull el primer president electe 
de Catalunya en aquesta nova etapa de la nostra història. Serà Jordi Pujol, el 126è president 
des de la fundació de la Generalitat amb Berenguer de Cruïlles l’any 1359. Pasqual Maragall 
seria president de la Generalitat de 2003 a 2006, any en què fou substituït pel president José 
Montilla fins al 2010, en què va assumir la presidència Artur Mas. 

GLOSSARI 

Absolutisme

Antic Règim

Autarquia

Cabiles rifenyes

desamortització

Expressionisme

Governs tecnòcrates

Lerrouxisme

Les Tres Classes de Vapor

Ludisme

Mesures liberals (liberalisme)

Mesures proteccionistes

Partits dinàstics

Rabassaires

Sindicalisme vertical

Surrealisme

Tesis bakuninistes

Trotskisme
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Tema A.3. 

Àmbit sociolingüístic

1. Història de la llengua

1.1. Segles vii a xii: orígens i formació

1.2. Segles xiii a xv: expansió

1.3. Segles xvi a xviii: decadència

1.4. Segle xix: la Renaixença

1.5. Segle xx

2. Varietats lingüístiques

2.1. Segons els parlants

2.2. Segons l’ús: registres

2.3. Varietat estàndard

3. Àmbit sociolingüístic i marc legal

3.1. Àmbit sociolingüístic

3.2. Marc legal

4. Morfosintaxi i ortografia

4.1. L’oració: el subjecte i el verb

4.2. Complements verbals

4.3. Combinacions pronominals de CD + CI

4.4. Accentuació: norma general i accent diacrític

4.5. Ortografia: la dièresi

4.6. Ortografia: qüestions generals i errors freqüents
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Tema A.3. 

Àmbit sociolingüístic

1. Història de la llengua

El català és una llengua romànica que prové del llatí col·loquial que parlaven els romans que vivien 
en aquestes terres, principalment soldats i mercaders, i no del llatí clàssic o culte. Altres llengües 
romàniques són el castellà, el francès, el francoprovençal, el galaicoportuguès, l’italià, l’occità o 
llengua d’oc —l’aranès n’és una variant—, el retoromànic, el romanès i el sard. En la formació de 
les llengües romàniques destaquen tres factors:

a) El grau d’intensitat de la romanització, és a dir, de la implantació de la cultura de Roma 
i, també, la procedència dels romans que s’hi establien.

b) El substrat: aportacions de les llengües del territori (cèltic, fenici, iberobasc) abans de la 
conquesta romana. En trobem rastres en el lèxic català (balma) i en la toponímia (Esterri). 

c) El superstrat: aportacions, especialment lèxiques, posteriors als romans i l’influx de les 
llengües veïnes: àrab (setrill, rajola), llengües germàniques (blau, fang, rostir), occità (clatell, 
oreneta), castellà (buscar, borratxo), francès (menú), anglès (bar), etc.

1.1. Segles vii a xii: orígens i formació

Segles vii i viii. De manera gradual i quasi imperceptible, el que parlen els habitants del que avui 
és Catalunya ja no és llatí.

Segles ix a xi. El poble ja parla català, però hi ha una situació de diglòssia: convivència de dues 
llengües en què una, la llengua A (en aquest cas el llatí), expressa tots els àmbits de poder —ad-
ministració, ensenyament, literatura, comerç, usos públics— i l’altra, la llengua B (en aquest cas 
el català), només s’usa en els àmbits privats. Ara bé, el llatí dels documents s’impregna de l’oral, 
la qual cosa es reflecteix en textos plens d’interferències, tant lèxiques com sintàctiques. És ja un 
llatí degradat, allunyat del clàssic.

Segle xii. Època molt important políticament, d’expansió territorial i dinàstica. S’inicien la Corona 
d’Aragó i el català escrit. Els primers textos conservats són:

Forum iudicum: codi de lleis visigòtic produït en llatí i traduït al català.

Les Homilies d’Organyà: primer text escrit de bon principi en català. Són vuit fulls de sermons 
en prosa, comentaris de la prèdica de diumenge.

1.2. Segles xiii a xv: expansió

Segle xiii. Hegemonia política del Casal dels comtes de Barcelona i conquestes de Mallorca, de 
València i de Sicília. Pel que fa als textos, cal destacar:

a) La poesia trobadoresca: només s’escriu en provençal. 
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b) Els textos jurídics i comercials són habituals en català, com per exemple, els Usatges de 
Barcelona, els Furs de València, els Costums de Tortosa, etc.

c) Ramon Llull (1232/35-1315/16), escriptor, filòsof, místic i missioner, va ser l’autor de 
diversos textos científics, filosòfics i teològics, a banda dels textos literaris. Fou el creador 
de la prosa literària i científica catalana. La seva obra és clau en la història del català i del 
pensament europeu. Se n’han conservat unes 250 obres, en diferents llengües, com el llatí, 
l’àrab, l’occità i, evidentment, el català, entre les quals destaquen: Blanquerna, Arbre de 
Ciència, Llibre de contemplació, etc.

d) En aquest segle s’escriuen dues de les quatre grans cròniques:

Crònica de Jaume I o Llibre dels Feyts (cap al 1274), que es presenta com a autobi-
ogràfica, i va ser escrita pel mateix rei.

Crònica de Bernat Desclot (1288), que narra els fets des d’Alfons el Cast fins a Pere 
el Gran. 

Segle xiv. Inici dels moments més brillants de la literatura catalana, que coincideix amb les con-
questes de Sardenya i Grècia. Pel que fa a la llengua, cal destacar:

a) La creació de la Cancelleria Reial, organisme administratiu que unifica la llengua en tot el 
territori. Té la tasca de redactar els documents oficials de la Corona d’Aragó, amb un model 
d’escriptura que avui anomenaríem llengua estàndard (apartat 2.3).

b) S’escriuen les altres dues grans cròniques: 

Crònica de Ramon Muntaner (1325), la més extensa, que narra els fets des de Jaume 
I fins a Alfons el Benigne.

Crònica de Pere el Cerimoniós (1386), que empra una llengua menys viva i més oficial.

c) Cal destacar escriptors com: 

Bernat Metge (1340/46-1413), escrivent de la Cancelleria Reial, lector i traductor dels 
clàssics i de Petrarca. Escriu Lo somni (1399).

Arnau de Vilanova (1238/40-1311), metge i predicador. Escriu Lliçó de Narbona, Con-
fessió de Barcelona, Raonament d’Avinyó, etc.

Segle xv. Edat d’Or de la llengua i la literatura. Tanmateix, els fets històrics marquen l’inici de la 
davallada de l’ús de la llengua: la mort sense descendència de Martí l’Humà del Casal de Barce-
lona (1410) i el compromís de Casp (1412), que representa l’inici de la dinastia dels Trastàmara; la 
Guerra Civil de 1462-1472, etc. Pel que fa a la producció literària, cal destacar els autors següents:

Poesia: el poeta més destacat és Ausiàs Marc (1397?-1459), que abandona el provençal a 
favor del català. És una fita per temàtica, estil i llengua.

Prosa: destaca la novel·la anònima Curial e Güelfa, l’escriptor Anselm Turmeda amb la 
Disputa de l’ase, i, sens dubte, Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell.

1.3. Segles xvi a xviii: decadència

Època de feblesa econòmica, política, cultural i d’abandonament lingüístic en els àmbits de poder. 
L’ús social de la llengua, però, es manté ben viu, tot i la forta repressió que va patir, especialment 
a partir de 1714.
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Hi ha una forta diglòssia del català (llengua B) respecte al castellà (llengua A). La Cort Reial es 
trasllada a Castella; l’aristocràcia es castellanitza; el català és oficial, però l’Administració, si no 
és la local, no l’utilitza; no hi ha cap institució unificadora com la Cancelleria, per la qual cosa la 
llengua perd unitat i els parlants, consciència lingüística; és el Segle d’Or de la literatura castellana, 
esdevé un referent i un model; el 1659 Castella i França signen el Tractat dels Pirineus, pel qual el 
Rosselló (el Conflent, el Capcir, el Vallespir) i la meitat de la Cerdanya passen a sobirania francesa.

Segle xviii. L’Onze de setembre de 1714 (Guerra de Successió) Barcelona cau davant les tropes 
del rei Borbó Felip V i es dicten els decrets de Nova Planta, que anul·len l’oficialitat del català i el 
prohibeixen, el 1707 a València, el 1716 a Catalunya i el 1717 a les Illes Balears (excepte a Me-
norca, sota dominació anglesa). A partir d’aquest moment, tindrà lloc una forta repressió nacional 
i lingüística: es reprimeixen les universitats, acadèmies i societats; s’aboleix el règim jurídic propi, i 
desapareixen les institucions d’autogovern (Corts, Generalitat, Consell de Cent, jurats municipals, 
autonomia monetària i fiscal, etc.). 

1.4. Segle xix: la Renaixença

És el període en què, malgrat que es manté la situació diglòssica respecte al castellà, hi ha una 
represa de consciència nacional, i els intel·lectuals i la burgesia, enfortida per la industrialització, 
volen recuperar els signes d’identitat. El 1833 marca l’inici simbòlic de la Renaixença amb la pu-
blicació del poema La pàtria, de Bonaventura Carles Aribau. 

El moviment cultural arreu d’Europa és el Romanticisme, que reivindica l’edat mitjana; Catalunya hi 
retroba el seu passat gloriós. Entre les figures literàries destaquen: Jacint Verdaguer (1845-1902), 
poeta, assagista, prosista i recreador de la llengua; Àngel Guimerà (1845-1924), dramaturg i poeta, 
i Narcís Oller (1846-1930), primer novel·lista modern català.

L’any 1859 es restableixen els Jocs Florals, certàmens poètics en què queda manifest l’estat caòtic 
de la llengua i es pren consciència que cal codificar-la i normativitzar-la —és a dir, crear-ne uns 
codis i unes normes. A final de segle, la revista L’Avenç inicia una campanya de recomanacions 
lingüístiques. S’inicia el catalanisme polític: Valentí Almirall publica el 1886 Lo catalanisme, i Unió 
Catalanista presenta un projecte d’autonomia el 1892, les Bases de Manresa. 
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1.5. Segle xx

Període 1900-1939. Significa la normativització i codificació de l’estàndard (apartat 2.3), a partir 
d’una sèrie de fets:

1906  Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, a iniciativa de Mossèn Antoni 
M. Alcover, amb molt d’èxit i la inscripció de 4.000 congressistes. 

1907  Fundació de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), per Enric Prat de la Riba. A la Secció 
Filològica és on Pompeu Fabra du a terme la seva obra.

1913  Pompeu Fabra publica a instàncies de l’IEC les Normes ortogràfiques.

1914-23  Enric Prat de la Riba agrupa les diputacions catalanes sota el nom de Mancomunitat 
de Catalunya. 

1917  Pompeu Fabra publica el Diccionari Ortogràfic.

1918  Pompeu Fabra publica la Gramàtica Catalana.

1923-30  Dictadura de Primo de Rivera.

1926  Inici de la publicació del Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB), de Mossèn 
Antoni M. Alcover i Francesc de Borja Moll.

1931  Instauració de la República. S’aconsegueixen avenços en la normalització lingüística: 
l’ensenyament a les escoles i la difusió en els mitjans de comunicació de premsa i 
ràdio. 

 F. B. Moll publica Ortografia mallorquina segons les normes de l’Institut.

1932  Pompeu Fabra publica el Diccionari General de la Llengua Catalana.

 Intel·lectuals i escriptors valencians accepten les normes de Fabra: Normes de 
Castelló.

1936 Inici de la Guerra Civil.

1939  El govern republicà escollit democràticament perd la Guerra Civil. Inici de la dictadura 
feixista del general Franco.

Període 1939-1975. Nova repressió de la cultura catalana: es prohibeix l’ús del català en tots els 
àmbits públics. Les institucions catalanes s’aboleixen (Generalitat, IEC, etc.) i molts intel·lectuals 
han de fugir a l’exili, on es farà una tasca important de manteniment de la cultura. Al final del règim 
dictatorial hi ha una certa tolerància: tímida publicació de textos; apareixen revistes, editorials i noves 
generacions d’escriptors, i el 1961 es crea Òmnium Cultural, que comença a ensenyar el català.

Període de 1975 fins avui. Amb la mort de Franco, comença la transició política, i s’instaura la 
democràcia, que marca la recuperació de les institucions nacionals, que retornen de l’exili. Com 
que ja s’havia fet la normativització de la llengua, és el moment d’iniciar-ne la normalització del 
coneixement i de l’ús, a partir d’un nou marc legal.



42 Guia d’estudi per a l’ingrés a la PG-ME - Coneixements de l’entorn

Àmbit sociolingüístic

2. Varietats lingüístiques

Una llengua no és mai uniforme i fixa. Les varietats lingüístiques són les diferents modalitats d’una 
mateixa llengua. Per damunt de totes les varietats hi ha la varietat estàndard. Podem classificar 
les varietats segons els parlants o segons l’ús.

2.1. Segons els parlants

2.1.1. Varietats geogràfiques

Les varietats geogràfiques, o dialectes, són el conjunt de trets lingüístics associats a l’origen ge-
ogràfic del parlant. En català hi ha dos grans dialectes: 

a) català oriental: rossellonès o septentrional, central, balear i alguerès, i 

b) català occidental: nord-occidental o lleidatà i valencià.

La separació entre els trets lingüístics diferencials mai no són línies perfectes. Tenint en compte 
això, algunes de les diferències entre els dos grans blocs són:

2.1.2. Varietats històriques

Aquestes varietats es refereixen als trets lingüístics associats a l’origen cronològic del parlant. Per 
exemple, Ramon Llull (segle xiii), Ausiàs Marc (segle xv) i Quim Monzó (segle xx) són escriptors 
de la mateixa llengua, malgrat que hi hagi les diferències pròpies de l’evolució històrica. S’hi inclo-
uen les generacionals. Per exemple, un avi i el seu nét parlen la mateixa llengua amb solucions 
diferents: “no em destorbis” (avi) i “no em ratllis” (nét).

Oriental Occidental

Fo
n

èt
iq

u
es Les a i e àtones es pronuncien com a 

neutres.

Les o i u àtones es pronuncien u.

Les a i e àtones es pronuncien a i e 
respectivament.

Les o i u àtones es pronuncien o i u 
respectivament.

M
o

rf
o

lò
g

iq
u

es La primera persona del present d’indicatiu 
acaba en -u, -i o ø: jo cantu (escrit canto), 
jo canti, jo cant.

El numeral dos té femení: dues.

La primera persona del present d’indicatiu 
acaba en -o o -e: jo canto, jo cante.

El numeral dos no té femení.

Lè
xi

q
u

es

Alguerès: forqueta, morro...

Balear: al·lot/a, capell, granera, torcar, 
ver...

Central: mandra, cartró...

Rossellonès: pallago, ca, oliu, estela...

Lleidatà: bajoca, mançana, panís, padrí/ina 
(avi/àvia)...

Valencià: prompte, xic, llevar, escurar...
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2.1.3. Varietats socials

Aquestes varietats es refereixen als trets lingüístics associats a l’origen social del parlant. Aquestes 
varietats es poden minimitzar amb l’ensenyament de l’estàndard o pels mitjans de comunicació. 

2.2. Segons l’ús: registres

Parlem ara de varietats funcionals o registres, és a dir, el parlant, segons la circumstància o situació 
comunicativa, tria una determinada varietat funcional o una altra. Per triar o bé definir un registre, 
el parlant té en compte quatre factors:

Primer factor

El camp semàntic o tema, és a dir, la matèria de la qual es vol parlar o escriure, que pot 
ser més general o específic. Aquest és el factor principal dels llenguatges d’especialitat, 
que es caracteritzen per tenir un lèxic específic i precís. Per exemple, el llenguatge jurídic, 
el mèdic, l’administratiu o el policial.

Segon factor

El canal, és a dir, el parlant tria si fa servir un canal oral o un canal escrit, la qual cosa 
representa solucions lingüístiques diferents. De vegades, hi ha textos escrits per ser dits 
(conferències, telenotícies) o textos escrits que imiten l’oral (teatre).

Tercer factor

El grau de formalitat, que marca si el discurs del parlant és vulgar, col·loquial o familiar, 
estàndard, literari/culte/tècnic o científic. Per exemple, un parlant pot definir la mateixa realitat 
amb diferents solucions: “Aquest home porta una merda!”, “Aquest home va pet!” (vulgar); 
“Aquest home està borratxo” (col·loquial i estàndard); “L’individu presenta intoxicació etílica 
aguda” (culte).

Quart factor

La intencionalitat del parlant determina el tipus de text, ja sigui oral o escrit: conversacional, 
narratiu, descriptiu, argumentatiu, expositiu, instructiu, etc.

2.3. Varietat estàndard

La varietat estàndard o comuna és la varietat que permet la intercomprensió entre les altres 
varietats d’una llengua, sobretot en els àmbits formals, és a dir, és una varietat supradialectal. És 
institucionalitzada, legitimada, codificada i normativitzada (però flexible). S’ensenya a les escoles i 
l’usen els mitjans de comunicació, l’administració i la ciència. L’estàndard en cap cas no comporta 
la renúncia a la riquesa de les altres varietats lingüístiques, i no s’ha d’equiparar llengua estàndard 
a llengua correcta (una solució pot ser correcta, però no estàndard). La varietat estàndard té cinc 
funcions: 

a) unifica, ja que és lligam entre les altres varietats; 

b) separa, ja que afirma la identitat d’una comunitat lingüística respecte a d’altres; 

c) dóna prestigi; 
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d) és participativa, ja que afavoreix la contribució en el món cultural i científic modern, i 

e) és marc de referència per als parlants.

3. Àmbit sociolingüístic i marc legal

3.1. Àmbit sociolingüístic

El català es parla a quatre estats —Andorra, l’Estat espanyol, França i Itàlia—, en una extensió 
de 68.000 km2. El territori comprèn: el Principat de Catalunya, les Illes Balears i Pitiüses, València, 
la Franja de Ponent, alguns municipis murcians, Andorra, el sud de França o Catalunya Nord —el 
Rosselló, el Vallespir, la Cerdanya, el Conflent i la Fenolleda— i l’Alguer, ciutat de Sardenya.

El nombre de parlants en aquest territori oscil·la entre els 7 i els 8 milions. Cal diferenciar els concep-
tes de llengua minoritària (respecte al nombre de parlants) i llengua minoritzada (respecte al grau 
de vitalitat). El català no és una llengua minoritària, però sí minoritzada, sobretot en alguns territoris.

3.2. Marc legal

La legislació lingüística no és ben bé la mateixa en tots els territoris: 

a) a Andorra és l’única llengua oficial, segons consta a la Constitució del Principat de 1993; 

b) a França i a l’Alguer és protegida per la llei, però no és oficial, i 

c) a l’Estat espanyol és llengua pròpia —és a dir, originària del territori— i oficial de la Co-
munitat Valenciana (on s’anomena valencià i no es parla de llengua pròpia), les Illes Balears 
i Catalunya, i és objecte de protecció, segons l’Estatut d’autonomia, a la Franja de Ponent.

Pel que fa al Principat de Catalunya, el marc legal actual és el següent:

La Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978, a l’article 3, estableix que el castellà 
és la llengua oficial de l’Estat i que “les altres llengües espanyoles” han de ser oficials a les res-
pectives comunitats segons els estatuts. Reconeix la riquesa lingüística com a patrimoni cultural 
objecte de respecte i protecció. 

La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a 
l’article 6, estableix el següent: “La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és 
la llengua d’ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació 
públics de Catalunya, i és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge 
en l’ensenyament.” 

La Llei 1/1998, de 7 gener, de política lingüística, que substitueix la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de 
normalització lingüística, ens aclareix els conceptes de llengua pròpia i llengua oficial. La llengua 
catalana ha estat i és la llengua pròpia de Catalunya, és a dir, la llengua pròpia del territori, i és 
l’element fonamental de formació de la cultura catalana. Com a llengua pròpia, ho és de l’Admi-
nistració pública catalana (local, autonòmica i estatal). El concepte de propietat es relaciona amb 
el concepte de territorialitat i de drets col·lectius.

La llengua oficial és la llengua exigida per un estat en òrgans de l’Administració, l’escola i altres 
nivells oficials d’aquest. El concepte d’oficialitat es relaciona amb els conceptes de personalitat i 
drets individuals.
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La Llei 1/1998 estableix, entre altres punts, que les institucions catalanes (Generalitat, corpora-
cions locals, universitats, col·legis professionals, cambres de comerç o similars) han d’utilitzar 
el català en les comunicacions internes i, normalment, en les comunicacions amb persones de 
l’àmbit lingüístic català.

a) Els ciutadans tenen el dret d’adreçar-se en català a qualsevol administració (també la de 
l’Estat i la de justícia) i també en notaries i registres.

b) L’única forma oficial dels noms de lloc (topònims) a Catalunya és la catalana, llevat dels 
de la Vall d’Aran, que és l’aranesa.

c) El català és la llengua de l’ensenyament. 

d) Tots els establiments oberts al públic han de poder atendre els consumidors quan s’ex-
pressin en qualsevol de les dues llengües oficials.

e) Les senyalitzacions i els cartells de tipus fix, d’informació general, i les ofertes de serveis 
al públic han de ser, almenys, en català.

El decret 107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l’ús de les llengües oficials per part de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 161/2002, d’11 de juny, i pel 
Decret 162/2002, de 28 de maig, estableix que, de manera general, la Generalitat ha d’emprar el 
català per a les seves relacions. Entre d’altres qüestions, aquest Decret estableix que:

a) les actuacions internes de caràcter administratiu s’han de fer en català;

b) tots els impresos interns utilitzats pels diferents òrgans de la Generalitat han de ser re-
dactats en català;

c) la documentació que adreci la Generalitat a les restants administracions públiques dins 
l’àmbit de Catalunya s’ha de redactar en català, i

d) els funcionaris s’han d’adreçar als ciutadans en les seves comunicacions orals normalment 
en català, i han de respectar la tria que aquests facin de la llengua en què volen ser atesos.

Cal esmentar, a més, que l’11 de desembre de 1990 el Parlament Europeu va aprovar la Resolució 
sobre la situació de les llengües a la Comunitat i sobre la de la llengua catalana, en la qual es 
reconeix la identitat, la vigència actual i l’ús de la llengua catalana a la Unió Europea i se’n proposa 
la incorporació en determinades actuacions.

 

4. Morfosintaxi i ortografia

4.1. L’oració: el subjecte i el verb

L’oració és la unitat mínima de comunicació amb sentit complet. Està formada per un sintagma 
nominal (SN), que fa la funció de subjecte, i un sintagma verbal (SV) format pel verb i els comple-
ments verbals, que fa la funció de predicat. 

La patrulla de suport ha arribat al lloc del crim al cap de cinc minuts.
       SN (subjecte)                             SV (predicat)
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El subjecte

És qui fa l’acció manifestada pel verb.

Característiques:

•	 Acostuma a anar davant del verb.

L’agent va reduir el presumpte delinqüent.

•	 Tant si va al davant com al darrere del verb el reconeixem perquè hi concorda en nombre 
i persona.

Els agradaven les actuacions violentes.
         plural  plural

•	 De vegades està elidit, però el reconeixem perquè concorda amb el verb en nombre i 
persona.

Van demanar la documentació al conductor. g ells/elles)
    3a persona plural    3a persona plural

•	 Hi ha oracions que no tenen subjecte perquè el verb és impersonal.

Hi ha actuacions desaconsellables.

La tarda de l’accident, plovia.

El verb

És el nucli del sintagma verbal i és imprescindible en l’oració. 

Característiques:

•	 Està format per un lexema, que és la part invariable que informa del significat, i per mor-
femes, que ens donen informació gramatical. 

Els morfemes informen de:

Nombre: singular o plural.

Persona: primera (jo, nosaltres), segona (tu, vostè, vós, vosaltres, vostès) o tercera (ell/a, 
ells/elles).

 o 

esper+ ava morfemes

lexema arem 

 atur  

lexemes salt + aven

 escorcoll morfema
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Temps: present, passat o futur.

Mode: indicatiu, subjuntiu, imperatiu.

Aspecte: perfectiu (si l’acció està acabada) o imperfectiu (si l’acció encara no s’ha acabat).

•	 Hi ha tres conjugacions. 

•	 Hi ha verbs regulars i irregulars. Els regulars, quan es conjuguen, no sofreixen cap canvi, 
ni en el lexema ni en el morfema, i segueixen els models regulars de cada conjugació. Els 
irregulars poden sofrir canvis, tant en el lexema com en el morfema: an-ar g jo vaig, tu 
vas, ell/a va...

•	 Hi ha tres formes impersonals: infinitiu, gerundi i participi.

L’infinitiu. El morfema verbal és -AR, -ER/-RE, -IR g ballar, rebre, prémer, collir, patir.

Acompanya el verb anar en el passat perifràstic g vaig trobar l’arma blanca.

Pot fer de substantiu g callar és el millor.

El gerundi. El morfema verbal és -ANT, -ENT, -INTg ballant, rebent, colllint.

Sovint fa d’adverbi g Sortint de casa el vaig veure.

El participi. El morfema verbal dels verbs regulars és -AT, -UT, -IT g saltat, perdut, sortit.

Té quatre formes: detingut, detinguda, detinguts, detingudes.

Acompanya el verb auxiliar haver g hem salvat tots els documents.

Pot fer d’adjectiu g paper mullat

•	 Hi ha verbs transitius i intransitius. Els transitius han de portar un CD per tenir un signi-
ficat complet, mentre que els intransitius no n’han de portar cap.

Els agents han detingut el presumpte autor del robatori.
      CD

La patrulla ha escorcollat l’individu sospitós.
       CD

Els agents han atès la víctima.
       CD

1a conjugació 2a conjugació 3a conjugació

- ar -er/-re altres -ir

regulars irregulars regulars

dir
dur

purs incoatius (+eix)

escorcoll-ar
pregunt-ar

an-ar
est-ar

prém-er
reb-re

sort-ir
coll-ir

redu-ir
pat-ir
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L’inspector va interrogar la sospitosa però no va parlar.

L’acusat no responia les preguntes, només plorava.

Malauradament, l’agressor va escapar.

4.2. Complements verbals

El complement directe (Cd)

Els verbs transitius necessiten completar el seu significat amb un complement lligat a ells sense 
cap preposició. Aquest complement s’anomena complement directe. 

Una vianant va veure l’acusat intentant espanyar la porta de la casa.
     CD

Característiques:

•	 Si se suprimeix, la frase no té un sentit complet.

L’agent va escorcollar el detingut. 
         CD

L’agent va escorcollar. (?)

•	 Generalment no porta preposició, ni quan és de persona.

El veí va avisar la policia.
        CD

•	 Si l’oració es passa a passiva, el CD n’és el subjecte.

El jutge va citar el testimoni.
    subjecte              CD

   El testimoni va ser citat pel jutge.
        subjecte pacient         complement agent

El podem substituir pels pronoms següents:

•	 Si és indeterminat g en (n’, -ne, ’n)

  Abans robava carteres, però ara ja no en roba.

•	 Si porta un determinant quantificador o indefinit g en (n’, -ne, ’n) 

  (Només en queda substituït el nucli)

  Ara arxivaré dues notes informatives. g Ara n’arxivaré dues.

      Si porta un determinant article, demostratiu o un possessiu:

  Si és singular masculí g el (l’, -lo, ’l)

  Si és singular femení g la (l’, -la)
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  Si és plural masculí g els (-los, ’ls)

  Si és plural femení g les (-les)

  Detén la presumpta delinqüent i interroga-la.

•	 Si és neutre o una oració g ho (-ho)

  M’ha explicat que l’han detingut, però no ho diguis.

Verbs transitius habituals en el llenguatge policial

El complement indirecte (CI)

Indica qui és el destinatari de l’acció manifestada pel verb. 

L’acusat havia robat la bossa de mà a la noia. 
           CI

Característiques:

•	 Va introduït per la preposició a. 

 L’agent va retornar la bossa de mà a la víctima.
                     CI

•	 Necessita que la frase tingui també un CD.

 L’agressor va clavar tres punyalades al dependent.
               CD         CI 

El podem substituir pels pronoms següents:

Si és singular (a ell, a ella) g li (-li)

Si és plural (a ells, a elles) g els (-los, ’ls)

L’agent va agafar l’arma a la noia. g L’agent li va agafar l’arma.

L’agent va agafar l’arma a les noies. g L’agent els va agafar l’arma.  

agredir
ajudar
alarmar
alertar
amenaçar
atendre
aturar
avisar
condemnar
conèixer
culpar
defensar

descriure
detenir
emmanillar
empresonar
escoltar
escorcollar
identificar
increpar
informar
interrogar
jutjar
localitzar

multar
perseguir
portar
reduir
robar
saludar
sancionar
seguir
traslladar
torturar
trobar
veure
...
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Els pronoms em, ens, et, us i es poden fer la funció de CD o CI:

Em va explicar la veritat.
CI

No us amoïno més.
     CD

El complement de règim verbal (CRV)

Hi ha verbs que necessiten completar el seu significat amb un complement que va introduït per 
una preposició obligada pel mateix verb. Aquest complement s’anomena complement de règim 
verbal. Les preposicions més habituals són: a, de, en, amb, contra, sobre. Alguns verbs admeten 
més d’una preposició:

  Va equivocar-se de casa. / Va equivocar-se en tot.

  Parla del tema del mes. / Parla sobre el tema del mes.

 Característiques:

•	 Si se suprimeix, la frase no té un sentit complet:

Els agents van dedicar-se a estudiar el cas.

Els agents van dedicar-se. (?)

•	 Les preposicions i verbs més habituals són:

 

El podem substituir pels pronoms següents:

•	 Si la preposició que introdueix el CRV és de g en (n’, -ne, ’n)

Ningú no s’adonà del frau. g Ningú no se n’adonà.

a
accedir, acostumar-se, atenir-se, atrevir-se, contribuir, decidir, de-
dicar-se, exposar-se, limitar-se, negar-se, obligar, renunciar...

de
abstenir-se, adonar-se, aprendre, burlar-se, dubtar, oblidar-se, 
parlar, penedir-se, queixar-se, recordar-se, riure’s, saber...

en
afanyar-se, col·laborar, complaure’s, confiar, coincidir, consistir, 
convertir, creure, entossudir-se, exercitar-se, insistir, participar, 
pensar, tardar...

amb
adir-se, amenaçar, avenir-se, comptar, conformar-se, fer-se, trobar-
se...

contra
apel·lar, arremetre, recórrer...

sobre
informar, parlar, tractar...
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•	 Si el CRV va introduït per altres preposicions que no siguin de g hi (-hi)

  No s’adapta a la nova feina. g No s’hi adapta.

El complement circumstancial (CC)

El complement circumstancial expressa les circumstàncies que envolten l’acció del verb. Segons 
quines siguin les circumstàncies, tenim diversos tipus de circumstancials: lloc, temps, manera, 
quantitat, instrument (mitjà), causa, companyia i finalitat. Vegem un exemple de cadascun:

 - De lloc (respon a la pregunta on?): 

   g Desaré l’informe al calaix.

 - De temps (respon a la pregunta quan?): 

   g Redacta una A10 cada dia.

 - De manera (respon a la pregunta com?):

   g L’acusada va declarar plorant.

  - De quantitat (respon a la pregunta quant?):

   gLa motxilla del detingut pesava molt.

 - D’instrument (respon a la pregunta amb què?): 

   gVa forçar la porta amb un tornavís.

 - De causa (respon a la pregunta per què?): 

   g La recerca va ser infructuosa per culpa de la boira.

 - De companyia (respon a la pregunta amb qui?): 

   g Va fugir de l’establiment amb un ostatge agafat pel coll.

 - De finalitat (respon a la pregunta per a qui?):

   g Va lliurar-li les proves per al seu advocat defensor.

La preposició exigida pel verb ha de suprimir-se si el CRV és una oració introduïda per la 
conjunció que:

La víctima no es va adonar de la presència de l’atracador. 
             CRV

La víctima no es va adonar de que l’atracador la vigilava.
               CRV

Els verbs que regeixen la preposició en davant un infinitiu 
han de canviar-la per a o de:

 Ell pensa en a / de presentar una denúncia.
                                  Infinitiu
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Característiques:

•	 Es poden eliminar, ja que no són imprescindibles perquè la frase tingui sentit:

 (Ahir), l’agent va presentar la baixa (a l’OAC) .
  CCT                CC lloc

•	 Es poden canviar de posició:

Enmig de la carretera van trobar un vehicle encastat en un arbre.
      CC lloc

Van trobar un vehicle encastat en un arbre enmig de la carretera.
                CC lloc    

•	 En una mateixa oració en pot aparèixer més d’un:

Cada dia patrulla amb la seva companya amb moto per Mataró.
    CCT                   CCC                        CCI          CC lloc

Els podem substituir pels pronoms següents:

•	 Si és de lloc i va introduït per la preposició de g en (n’, -ne, ’n)

 Va treure la navalla de la motxilla. g En va treure la navalla. 

•	 Si va introduït per altres preposicions o és un altre tipus de circumstancial g hi  (-hi)

 El fugitiu es va amagar a la casa. g El fugitiu s’hi va amagar.

El complement circumstancial de quantitat no es pot substituir.

4.3 Combinacions pronominals de Cd + CI

•	 Si hem de combinar els pronoms de CD el, la, els, les, en, ho amb el CI plural els, col-
loquem primer el CI i seguidament el CD:

 els + el = els el: Lliuraré l’informe als sergents. g Els el lliuraré.

 els + la = els la: Lliuraré la instància als sergents. g Els la lliuraré.

 els + els = els els: Lliuraré els informes als sergents. g Els els lliuraré.

 els + les = els les: Lliuraré les instàncies als sergents. g Els les lliuraré.

 els + en = els en: Lliuraré instàncies als sergents. g Els en lliuraré.

 els + ho = els ho: Lliuraré això als sergents. g Els ho lliuraré.

•	 Si hem de combinar els pronoms de CD el, la, els, les amb el CI singular li, col·loquem 
primer el CD i seguidament el CI, però li es transforma en hi:

 el + li = l’hi: Lliuraré l’informe a la sergenta. g L’hi lliuraré.

 la + li = la hi: Lliuraré la instància a la sergenta. g La hi lliuraré.

 els + li = els hi: Lliuraré els informes a la sergenta. g Els hi lliuraré.

 les + li = les hi: Lliuraré les instàncies a la sergenta. g Les hi lliuraré.
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•	 Si hem de combinar el CI singular li amb els CD en, ho, primer col·loquem el CI i segui-
dament el CD:

 li + en = li’n: Lliuraré instàncies al sergent. g Li’n lliuraré.

 li + ho = li ho: Lliuraré això al sergent. g Li ho lliuraré.

4.4. Accentuació: norma general i accent diacrític

Quan parlem, no pronunciem de la mateixa manera totes les síl·labes d’una paraula, sinó que 
a cada paraula hi ha una síl·laba que pronunciem amb més força. Aquesta síl·laba, on recau la 
força de la pronúncia, s’anomena tònica, i la resta de síl·labes de la paraula s’anomenen àtones. 
La síl·laba tònica és on hi ha l’accent de la paraula; que hi hagi accent gràfic o no depèn de les 
normes d’accentuació.

- Mots aguts: l’última síl·laba és la tònica.

- Mots plans: la penúltima síl·laba és la tònica

- Mots esdrúixols: l’antepenúltima síl·laba és la tònica.

Norma general d’accentuació

Atenció! · la vocal a sempre duu l’accent obert o greu (`)

 · les vocals u i i sempre el duen tancat o agut (´)

 · les vocals e i o el poden dur obert o tancat, segons la pronúncia

– Els adverbis acabats en -ment conserven l’accent gràfic dels seus components: tècnicament, 
gràficament, fàcilment, físicament, ràpidament.

– Els mots aguts no s’accentuen si acaben en diftong decreixent o triftong (en aquestes 
terminacions, i i u no són vocals tòniques): des-mai; ser-vei; re-noi; a-vui; sa-rau; di-gueu; ser-viu; 
en-re-nou; se-ieu; Pa-ra-guai; cre-ueu.

– Els mots plans sí que s’accentuen si acaben en diftong decreixent o triftong: po-dà-veu; 
fés-siu; trò-lei; còn-cau; còn-caus; fè-ieu; dè-ieu; sè-ieu.

S
’a

cc
en

tu
en

 

Els mots aguts acabats en -a, -e, -i, -o, 
-u, -as, -es, -is, -os, -us, -en, -in

romà, cantaré, camí, secció, ningú, 
callaràs, entès, passadís, arròs, 
autobús, comprèn, Dublín

Els mots plans acabats en 
terminacions que no siguin -a, -e, -i, -o, 
-u, -as, -es, -is, -os, -us, -en, -in

exàmens, fenòmens, tèxtil, portàveu, 
entréssiu, cànon, vèncer, còncau, 
correguérem, sentíssim

Tots els mots esdrúixols, acabin com 
acabin

àrea, plusvàlua, ambulància, bàsica, 
paciència, Núria, última, període

N
o

 s
’a

cc
en

tu
en Els mots que no s’incloguin en la 

norma anterior

menjaran, caporal, remei, examen, 
corregueren, fenomen, policia, 
sortissis, patrulla, seguretat

Els monosíl·labs (mots que tenen una 
sola síl·laba) 

pla, pi, fum, sort, fosc, fluid, fluix
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Els diftongs

Una síl·laba només té una vocal, que n’és el nucli. Un diftong és la combinació, en la mateixa 
síl·laba, d’una vocal qualsevol + una i o una u. En aquest cas, la i i la u no actuen com a vocals, 
sinó que fan de semiconsonants o de consonants.

En català hi ha diftongs creixents i decreixents. Hi ha també triftongs, que resulten de la combinació 
d’un diftong creixent + un de decreixent.

Atenció! Si i/u es troben entre consonant i vocal, no formen diftong. Són hiats.

ia: ti-a; a-vi-at ua: gru-a

ie: di-es; ri-e-ra ue: du-es; su-em

io: o-di-o; ca-mi-ó uo: su-o; su-or 

Accent obert / accent tancat

 – En la majoria de mots aguts la e és oberta: cafè, francès, comitè, alè, aprèn, perquè, vuitè, 
ofès, comprès... Però és tancada: portés, cantaré, diré, volgués, pretén, encén, després, 
revés...

 – En la majoria de mots aguts la o és tancada: botó, excursió, camió, pavelló, conversió, 
detenció, pressió, decisió... Però és oberta: arròs, això, allò, però, de debò, repòs, inclòs, 
exclòs... 

 – En la majoria de mots plans i esdrúixols la e i la o solen ser obertes: 

  o dèbil, conèixer, èxit, mèrit, tècnic, paciència, cèlebre, comèdia, molèstia, delinqüència, 
matèria... Però és tancada: església, cérvol, préssec, témer, créixer, ésser, néixer..

  o dipòsit, memòria, quilòmetre, pròxim, sòlid... Però és tancada: fórmula, estómac, pólvora, 
córrer, incórrer, socórrer...

diftongs creixents

i/u a principi de mot, seguides de 
vocal

iogurt, hiena

i/u àtones entre 2 vocals noia, creuen

en els grups g/q + u + vocal guant, quan

diftongs decreixents

vocal + i àtona: ai, ei, ii, oi, ui
aire, servei, novii (nuvi, mall.), 
heroi, cuina

vocal + u àtona: au, eu, iu, ou, 
uu

caure, beure, ciutat, coure, 
duus

Triftongs ieu, uai, ueu, üeu
creieu, Paraguai, creueu, 
obliqüeu

Per trencar un diftong, s’usa l’accent quan la norma general d’accentuació ho permet  
(pa-ís) i la dièresi quan no és així (pa-ï-sos). 
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L’accent diacrític

L’accent diacrític (o distintiu) distingeix mots de significat diferent que s’escriuen igual. A continua-
ció en teniu una llista.

be, bens (xai); (amb e tancada: lletra)
bota, botes (amb o oberta: calçat); (amb o 
tancada: verb botar)
deu, deus (numeral; verbs deure o dar; font)
dona, dones (persona del sexe femení)
es (amb vocal neutra: pronom reflexiu)
feu (pres. ind. i imp. verb fer, refeu); (amb e 
tancada: vassallatge)
fora (adv.)
ma (amb vocal neutra: meva)
mes (amb e tancada: subst.; però / de l’any); 
(amb vocal neutra: meves)
meu, meus (amb e tancada: possessiu)
molt, molta, molts, moltes (amb o tancada: 
adj., pron. i adv.)
mon (amb o àtona, pronunciada u: 
possessiu=meu)
mora, mores (mahometana)
net, neta, nets, netes; renet... (adj.)
os, ossos (part d’un esquelet); ossa, osses 
(ossada)
pel, pels (amb vocal neutra: contracció per + 
el o els)
que (amb vocal neutra: relatiu sense preposi-
ció; conj.; quantitatiu)
res (cap cosa)
se (amb vocal neutra: pronom reflexiu)
sec, secs (adj.; verb seure)
seu, seus (verb seure; catedral); (amb e tanca-
da: possessiu)
si (àton: conj.); (tònic: pronom reflexiu; subst.); 
sis (numeral)
soc (calçat, soca, etc.)
sol, sols (astre; adjectiu; verb soler; adv.; nota 
musical)
son (subst.); (amb o àtona, pronunciada u: 
possessiu)
te (infusió); (amb e tancada: lletra); (amb vocal 
neutra: pronom feble)
us (àton: pronom feble)
vens, venen (verb vendre); revens, revenen
ves
veu (present d’indicatiu verb veure; so)
vos (amb o àtona, pronunciada u: pronom 
feble)

bé, béns (satisfactòriament; possessions)
bóta, bótes (recipients)

Déu, déu, déus (divinitat); adéu, semidéu...
dóna, dónes (verb donar)
és (verb ser)
féu (va fer); reféu, desféu, satisféu...

fóra (verb ser = seria)
mà (extremitat, però mans, sense accent)
més (quantitatiu)

mèu, mèus (veu del gat)
mòlt, mòlta, mòlts, mòltes (verb moldre)

món (terra), rodamón (però mons, sense 
accent)
móra, móres (fruit)
nét, néta, néts, nétes; renét, besnét... (subst.)
ós, óssa, óssos, ósses (animal)

pèl, pèls (cabell); repèl, a contrapèl

què (relatiu precedit de preposició; pronom 
interrogatiu)
rés (pregària)
sé (verb saber)
séc, sécs (plec)
sèu, sèus (greix)

sí, sís (afirmació)

sóc (verb ser)
sòl, sòls (terra); subsòl...

són (verb ser)

té (verb tenir)

ús (acció d’usar)
véns, vénen (verb venir); revéns, revénen
vés (verb anar)
véu (veié)
vós (tractament)
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Accentuació d’alguns substantius i adjectius que sovint es pronuncien erròniament

· Aguts: timpà, poliglot, fluor, alfil, futbol, xassís, iber, misantrop, zenit, el Tibet, els Carpats.

· Plans: acne, letargia, medul·la, omòplat, mimesi, osmosi, fagòcit, leucòcit, torticoli, cardíac, 
amoníac, míssil, atmosfera, termòstat, magnetòfon, rèptil, víking, zulu, conclave, monòlit, Mar-
ràqueix, Kíev.

· Esdrúixols: diòptria, èczema, pneumònia, període, aurèola, elèctrode, ànode, Etiòpia, Himàla-
ia, Hèlsinki.

 

4.5. Ortografia: la dièresi

Norma general

La dièresi és un signe gràfic que es col·loca damunt les lletres i/u (ï/ü):

Excepcions

No es posa dièresi, encara que es trenqui el diftong, en els casos següents:

4.6. Ortografia: qüestions generals i errors freqüents

Tan / tant

•	 Tan s’utilitza davant d’un adjectiu o d’un adverbi. Correspon al castellà tan.

•	 Tant complementa un nom o un verb. Correspon al castellà tanto.

Exemples: La víctima estava tan nerviosa que va patir un col·lapse.

Si arriben tan aviat s’hauran d’esperar fora del recinte.

Al local hi havia tant de fum que no es veia res.

No m’imaginava que en sabés tant.

La funció
de la dièresi és

Indicar que i/u s’han de pronunciar, en 
conjunts en què serien mudes: qüe, qüi, 
güe, güi

qüestió, aqüífer, aigües, 
ambigüitat

Trencar el diftong, en mots que la norma no 
permet accentuar.

ra-ïm, pa-ï-sos, ve-ï-na, he-ro-
ï-na, a-gra-ït, ca-fe-ï-na, tra-ï-
dor, tra-ï-do-ri-a, di-ürn, Ra-ül, 
re-du-ï-a

Quan es pot posar accent, d’acord amb les normes 
d’accentuació

veí, país, agraíem, Lluís

L’infinitiu, gerundi, futur i condicional dels verbs 
acabats en vocal + ir

conduir, conduint, conduiré, conduiria
produir, produint, produiré, produiria

Els mots acabats en els sufixos -isme, -ista egoista, egoisme, altruista, judaisme

Els derivats que porten prefix seguit de les vocals 
i i u 

antiinflamatori, coincidència, 
reunió contraindicació, reinversió, 
semiinconscient

Les terminacions llatines -us, -um Màrius, mèdium
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Quan / quant

•	 Quan és un adverbi de temps. Correspon al castellà cuando.

•	 Quant és un adverbi de quantitat. Correspon al castellà cuanto.

•	 L’expressió quant a equival a en relació amb. Correspon al castellà en cuanto a.

Exemples: Convindria saber quant ha costat tot aquest material.

Convindria saber quan tindreu la feina enllestida.

Quant al que hem parlat aquest matí, el millor és informar-ne l’instructor.

Bé / ben

•	 Davant d’un verb, d’un adjectiu o d’un adverbi, s’utilitza ben.

•	 En la resta de casos, s’utilitza bé.

Exemples: Ha estat una ponència molt ben preparada.

Es nota que se l’havia preparat molt bé.

Ha / a

Totes les formes del verb haver s’escriuen amb hac. Atenció a certes confusions freqüents:

•	 Cal distingir la forma verbal ha de la preposició a, que s’escriu sense hac: ha anat a veure 
l’instructor, ha marxat a casa.

Hem / em

•	 Cal distingir la forma verbal hem (nosaltres) del pronom em (jo), que s’escriu sense hac: 
(nosaltres) hem desallotjat l’edifici, (jo) em reuniré amb el caporal.

des de

•	 des de s’escriu sempre per separat: Hi ha retencions des de Barcelona fins a Martorell. 
La zona ha estat acordonada des de les 10 fins a les 12 d’aquest matí.

•	 des del: seguit de l’article masculí el, cal fer la contracció: No es pot circular des del 
peatge fins a la sortida núm. 7. Hi han estat treballant des del matí fins al vespre.

•	 des d’: seguit de vocal, cal apostrofar-la: Hi estan treballant des d’aquest matí. Ho veuràs 
des d’una posició més alta. Des d’on em truques?

Posar / ficar

•	 Ficar: posar dins d’un lloc.

•	 Posar: per a la resta d’usos.

Exemples: Ficar la clau al pany.

  Ficar l’informe al calaix.

  Posar les manilles al detingut.

  Posar-se nerviós.
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Contraccions

Els articles el i els es contrauen amb les preposicions a, de i per i amb la partícula ca (casa de...), 
i l’article en, amb la partícula ca.

a  Va al menjador.

de  + el   És del Masnou.

per  Respiro pel nas.

a  Dóna-ho als tècnics.

de + els   És dels veïns.

per  Anar pels passadissos.

                el Va a cal Toni.

ca   + en   És de can Viladomat.

               els Vaig a cals Oriol.

També s’ha de fer la contracció amb les preposicions compostes cap a, per a, fins a, des de...

Des del 8 de juny fins al 10 d’agost.

Però la contracció s’ha de desfer si cal apostrofar el mot següent Va a l’Olímpia.

 És de l’edifici.

 Respiro per l’orifici del nas.

Apostrofació

La preposició de. S’apostrofa davant de totes les vocals o hac i les xifres que comencen amb vocal. 

Exemples: el 30 d’abril el padró d’habitants

la manera d’escorcollar és pilot d’helicòpters

la regularització d’immigrants el dossier d’Història de Catalunya

el nombre d’ocupants del vehicle procés d’homologació de vehicles

el nombre d’unitats de trànsit  el grau d’humitat relativa

  d’1 m de longitud

L’article el. L’article masculí s’apostrofa davant d’un mot que comença amb vocal o hac i les xifres 
que comencen amb vocal. Les sigles segueixen la norma general.

Exemples: l’alcoholímetre l’habitacle 

 l’efecte badoc l’heroïnòman

l’informe l’himne

l’ona expansiva l’homicidi

l’uniforme l’humanisme

l’11 de Setembre l’OTAN
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L’article la. L’article femení s’apostrofa davant vocal o hac, llevat dels mots femenins que comencen 
per i, u, hi o hu àtones. Les sigles també segueixen aquesta norma.

Exemples: l’ambulància l’habitació la immigració

l’empremta l’heroïna la inspecció

l’Índia l’hípica però la humanitat

l’organització l’hora la història

l’última  la universitat

  la UAC

Apostrofació en els pronoms. Els pronoms s’apostrofen:

•	 Davant de vocal o hac: s’orienta, s’hauria.

•	 Darrere de vocal que no sigui la u dels diftongs: orienta’t, porti’ns, dóna’ls.

•	 Igual com passa amb l’article femení, el pronom feble la no s’apostrofa quan el mot següent 
comença amb i o u (amb h o sense) àtones: la inviten, la humilien, la hi veuen.

•	 Darrere de consonant i de la u dels diftongs, s’escriu amb guionet: atureu-los, digueu-li, 
treu-me’l, emmanillin-la, fes-me’n.

•	 L’apòstrof va tan a la dreta com es pugui (tenint en compte el que s’ha dit): agafeu-me’ls, 
posar-s’hi, menja-t’ho.

Ela geminada (l·l)

1. Mots (i els seus compostos i derivats) començats per:

•	 al·l- (al·legació, al·lèrgia, al·licient) Excepcions: alegre, alegria

•	 col·l- (col·laborar, col·lidir, col·legi, col·locar, col·lapse)

•	 gal·l- (gal·licisme, gal·lès)

•	 il·l- (il·luminar, il·lusió, il·legal, il·lícit, il·lès, il·lògic)

•	 mil·l- (mil·límetre, mil·lenari) Excepcions: miler, milenar, milió

•	 sil·l- (síl·laba, sil·logisme)

2. Mots acabats en:

•	 -el·la (cel·la, salmonel·la)

•	 -il·la (goril·la, tranquil·la) Atenció: vil·la és una torre i vila és un poble

•	 -il·lar (capil·lar, destil·lar)

3.  Mots cultes (observeu que hi ha mots populars emparentats que duen ll) i altres mots:

cancel·lar (cancell), metàl·lic (metall), pel·lícula (pell), sigil·lós (segell), coral·lí (corall), cristal-
lí (cristall), apel·lar, bèl·lic, Brussel·les, cèl·lula, circumval·lació, cal·ligrafia, el·lipsi, estel·lar, 
excel·lent, instal·lar, intel·ligent, interpel·lació, medul·la, nul·la, nul·litat, anul·lar, pàl·lid, paral·lel, 
pal·liar, pol·lució, protocol·lari, rebel·lia, repel·lir, satèl·lit, sol·licitar, violoncel·lista, xitxarel·lo.
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Essa sorda i essa sonora: s, ss, z, c, ç

Quan pronunciem una essa sorda les cordes vocals no vibren, mentre que quan pronunciem una 
essa sonora les cordes vocals sí que vibren. Aquests dos sons es poden representar amb cinc 
lletres: z, s, ss, ç i c i el dígraf sc.

Essa sonora z a començament de mot: zero

  entre consonant i vocal: onze

 s entre vocals: divisió

Essa sorda s a començament de mot: sergent

  a fi de mot: gos

  entre consonant i vocal: autòpsia

 ss entre vocals: assaltar

 ç davant de a, o, u: força, forço, forçut

  a fi de mot: braç

 c davant de e i i: policia, cedir

S’escriuen amb ss:

•	 els mots acabats en -gressió, -missió, -pressió (agressió, regressió, transmissió, sub-
missió, impressió, repressió)

•	 els femenins amb el sufix -essa (metgessa, jutgessa)

•	 els masculins singulars que acaben en s poden doblar-la en la forma femenina o plural 
(nas g nassos; gros g grossa, grossos; ós g óssa, óssos; arròs g arrossos; pas g pas-
sa, passos, passes; congrés g congressos; cos g cossos; ros g rossa, rossos; gos g 
gossa, gossos).

Excepcions:

•	 asimetria, antesala, antisocial, bisecció, contrasentit, entresòl, sobresortir, vicesecretari...

Altres recordatoris d’ortografia catalana

– Plurals femenins: acaben sempre en -es (les manilles, les detingudes, aturar-les).

– Temps verbals

- L’imperfet d’indicatiu dels verbs de la 1a conjugació s’escriu acabat en -ava (anava, emma-
nillava, buscava, escorcollava, regulava, sancionava, denunciava).

- El gerundi s’escriu sempre amb -nt final (llegint, sortint, formant, esperant, fugint, corrent, 
robant, patrullant), mentre que si és una 3a persona del plural del present d’indicatiu s’escriu 
amb -n final (corren, roben, patrullen, fugen).

– Final amb -e dels adverbis rere, darrere, enrere. Cal no confondre-ho amb l’adjectiu femení 
darrera (última)
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– im-: davant de b, m o p el prefix de negació in- es converteix en im- (immobilitzar, immigració, 
immoble, immoral, immadur, immolar-se, imminent, immunitzar, Immaculada, imbevible, imperdible).

– Conjuncions i/o: la conjunció i no canvia mai a e davant d’una paraula començada amb la 
vocal i; la conjunció o no canvia mai a u davant d’una paraula començada amb la vocal o.

Exemples: En l’escorcoll, la policia va decomissar material sanitari i instrumental mèdic.

 Feu constar aquí les feines o ocupacions que heu tingut anteriorment.

IdEES fORçA 

1. El català és una llengua romànica que prové del llatí col·loquial. En la formació de les llengües 
romàniques destaquen tres factors: el grau d’intensitat de la romanització, el substrat i el su-
perstrat.

2. Una llengua no és mai uniforme i fixa. Les varietats lingüístiques són les diferents modalitats 
d’una mateixa llengua. Per damunt de totes les varietats hi ha la varietat estàndard. Podem 
classificar les varietats segons els parlants o segons l’ús.

3. La llengua catalana ha estat i és la llengua pròpia de Catalunya, és a dir, la llengua pròpia del 
territori, i és l’element fonamental de formació de la cultura catalana. Com a llengua pròpia, ho 
és de l’Administració pública catalana (local, autonòmica i estatal).

4. Els funcionaris s’han d’adreçar als ciutadans en les seves comunicacions orals normalment 
en català, i han de respectar la tria que aquests facin de la llengua en què volen ser atesos.

GLOSSARI 

dialecte

diglòssia

Lèxic

Llengua romànica

Normalització

Normativització

Semàntic

Sintàctic

Toponímia

Visigòtic
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Tema A.4. 

Marc geogràfic de Catalunya 

i organització territorial

1. Situació i divisió administrativa

2. El relleu

2.1. El Pirineu

2.2. La Depressió Central

2.3. El Sistema Mediterrani

2.4. La Serralada Transversal

2.5. Les planes litorals i la costa

3. Els climes a Catalunya

3.1. Les temperatures

3.2. Les precipitacions

4. La xarxa hidrogràfica

5. La vegetació

6. La població 
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Tema A.4. 

Marc geogràfic de Catalunya 

i organització territorial

1. Situació i divisió administrativa

Catalunya, amb una extensió de 32.106 km2, es troba situada a l’extrem nord-est de la península 
Ibèrica, en la regió mediterrània, delimitada al nord per la serralada dels Pirineus, al sud per la 
mar Mediterrània i a l’oest per la depressió de l’Ebre. Catalunya no configura cap unitat fisiogràfica 
determinada i es caracteritza per una gran diversitat paisatgística, amb una irregular orografia, 
caracteritzada per una alternança de planes i muntanyes. A partir de la interacció de factors físics, 
socials, econòmics i culturals, s’ha anat conformant una important varietat comarcal.

Catalunya limita al nord amb França i Andorra; a l’oest, amb Aragó, i al sud, amb el País Valencià. 
El seu territori està dividit en quatre províncies, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i en 41 co-
marques, agrupades en set àmbits, d’acord amb el que estableix el Pla territorial de Catalunya. Les 
comarques es divideixen en municipis, fins a un total de 946. El municipi és la unitat administrativa 
bàsica, on resideix l’autoritat local. 

Recentment, al juliol de 2010, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de vegueries, que han 
de permetre reorganitzar el mapa administratiu de Catalunya. Les vegueries són una unitat ad-
ministrativa que ha de situar-se entre l’escala comarcal i l’autonòmica, i substituir les diputacions 
provincials. La Llei, aprovada el 27 de juliol, seguint les directrius marcades a l’Estatut de 2006, 
fixa en set el nombre definitiu de vegueries. 

D’aquesta divisió, cal constatar que l’Aran constitueix una entitat territorial singular dins de Cata-
lunya i es relaciona de manera bilateral amb els òrgans de govern de la Generalitat, i forma part 
de la vegueria de l’Alt Pirineu.

Alt Pirineu: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Vall d’Aran.

Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental 
i Vallès Oriental.

Girona: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i Selva.

Camp de Tarragona: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i 
Tarragonès.

Terres de l’Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta.

Lleida: Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià, Segarra i Urgell.

Catalunya central: Anoia, Bages, Berguedà, Cerdanya, Osona i Solsonès.
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2. El relleu

Catalunya està formada per tres grans unitats de relleu, que són els Pirineus, la Depressió Cen-
tral i el Sistema Mediterrani. Aquestes tres unitats conflueixen en l’extrem nord-est, on es troba la 
Serralada Transversal. El litoral català, per la seva banda, està constituït per una alternança de 
planes litorals, costes abruptes i alguns deltes.

2.1. El Pirineu

El Pirineu és una serralada de grans dimensions que s’estén al llarg de més de 400 km, des del 
golf de Biscaia a la mar Mediterrània. La part catalana té uns 250 km de longitud i s’estén entre 
la Vall d’Aran, a l’oest, i el cap de Creus, a l’est. El Pirineu està format per serres i massissos, tra-
vessats per valls fluvials orientades de nord a sud, que faciliten la comunicació cap a la depressió 
Central. L’excepció n’és la Cerdanya, plana d’origen tectònic, orientada d’est a oest i per on circula 
el curs alt del Segre. La comunicació entre valls només ha estat possible a través d’elevats ports 
de muntanya i collades (port de la Bonaigua, port del Cantó, collada de Toses, etc.). En general, 
el Pirineu es pot dividir en dues subunitats: el Pirineu axial i el Prepirineu.

El Pirineu axial és el sector més elevat de la serralada i es caracteritza per cims punxeguts, care-
nes retallades, valls profundes i estanys d’origen glacial originats en el quaternari. Les altituds van 
disminuint d’oest a est. El sector occidental és el més compacte i ocupa la Vall d’Aran i el Pallars. 
Alguns cims superen els 3.000 metres, com la Pica d’Estats (3.143 m), que és el punt més elevat 
de Catalunya. Al sector de la Cerdanya i el Ripollès les formes se suavitzen i no arriben als 3.000 
metres (Puigmal, 2.913 m; Tossa Plana de Lles, 2.916 m). A l’extrem més oriental les altituds van 
perdent importància (Puig Neulós, 1.256 m) fins a arribar al cap de Creus.

El Prepirineu és una subunitat de menor alçada que s’estén al sud del Pirineu axial i presenta 
la seva màxima amplada entre la Noguera Ribagorçana i el Segre. En aquest sector, a l’oest de 
Catalunya, es distingeixen les serres interiors de Sant Gervàs (1.890 m) i de Boumort (2.077 m), 
la Conca de Tremp, drenada per la Noguera Pallaresa, i les serres exteriors del Montsec d’Ares 
(1.676 m) i Montsec de Rúbies (1.677 m). Entre el Segre i el Llobregat, el Prepirineu és més estret 
i només hi tenen continuïtat les serres interiors, les més destacades de les quals són la serra del 
Cadí (2.648 m), el massís del Pedraforca (2.497 m) i la serra del Moixeró (2.276 m). Cap a l’est, 
el Prepirineu connecta amb el Pirineu axial a través de la collada de Toses, va perdent magnitud 
i forma estreps propers al Pirineu axial.

2.2. La depressió Central

La Depressió Central ocupa bona part del territori català entre el Pirineu i el Sistema Mediterrani. 
Està oberta cap a ponent, cap a la depressió de l’Ebre, de la qual forma part. La Depressió Central 
està lleugerament inclinada cap a ponent i les seves altituds més importants, al voltant dels 1.000 
m, es troben en el sector nord-est, en contacte amb la Serralada Transversal.

En els sectors central i oriental la disposició de les roques i la xarxa fluvial han condicionat la 
formació d’altiplans, relleus en costa i conques d’erosió. Destaquen els altiplans del Lluçanès, del 
Moianès i el Central. Entre aquests relleus hi trobem la plana de Vic, el pla de Bages, la conca 
d’Òdena i la conca de Barberà, que són conques d’erosió que han estat excavades, respectivament, 
pels rius Ter i Congost, Cardener i Llobregat, i Anoia i Francolí. El sector occidental de la Depres-
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sió Central el formen extenses planes sedimentàries, com ara les planes d’Urgell i de Lleida, on 
només destaquen petits turons.

2.3. El Sistema Mediterrani

El Sistema Mediterrani es troba disposat paral·lel a la costa, entre la Depressió Central i la mar 
Mediterrània, i està constituït per tres subunitats de relleu: la Serralada Prelitoral i la Serralada 
Litoral, separades per la Depressió Prelitoral.

La Serralada Prelitoral és una successió de serres que s’estenen des de la vall del riu Ter fins a 
la plana de Castelló i s’eleven entre la Depressió Central i la Depressió Prelitoral. De nord a sud-
oest trobem les Guilleries (1.204 m); el Montseny, amb el cim del Turó de l’Home (1.706 m) com a 
punt culminant del Sistema Mediterrani; Sant Llorenç del Munt (1.104 m); Montserrat (1.236 m); les 
muntanyes de Prades (1.203 m); la serra del Montsant (1.163 m), i els ports de Besseit (1.442 m).

La Serralada Litoral s’estén des de l’Empordà fins al Garraf i ofereix menors altituds. Les principals 
serres i massissos són les Gavarres (535 m), el Montnegre (773 m), el Corredor (657 m), la serra 
de Collserola (512 m) i el massís del Garraf (658 m).

La Depressió Prelitoral es troba entre la Serralada Prelitoral i la Serralada Litoral, i és el resultat 
de l’enfonsament de part de l’antic massís que constituïa el Sistema Mediterrani. Comprèn les 
planes del Penedès, el Vallès, la Selva i el Gironès. Del massís del Garraf cap al sud la Depressió 
Prelitoral desapareix.

2.4. La Serralada Transversal

La Serralada Transversal conforma una orografia complexa i diferenciada de la resta del relleu català. 
Hi conflueixen el Pirineu, la Depressió Central i el Sistema Mediterrani, i es caracteritza per l’activitat 
volcànica localitzada al pla d’Olot i el seu entorn, amb cons volcànics com els de Santa Margarida 
i el Croscat, i corrents de lava com la massa basàltica de Castellfollit de la Roca. Hi destaquen les 
serres de Puigsacalm (1.515 m), el pla d’Aiats (1.306 m), el Far (1.111 m) i Finestres (1.027 m).

2.5. Les planes litorals i la costa

El litoral català (uns 515 km de costa) s’estén des de Portbou fins al riu de la Sénia (límit amb el 
País Valencià). En general, és un litoral suau i sorrenc, tret dels sectors on les serres toquen al mar 
i la costa és alta i retallada amb badies, cales i puntes. És el cas del cap de Creus, la Costa Brava 
i les costes de Garraf. La resta del litoral presenta formacions de planes litorals, entre les quals 
destaquen la plana de l’Empordà, amb una costa baixa i sorrenca i alguns sectors d’aiguamolls, 
i el delta de l’Ebre, amb una extensió de 320 km2. Altres planes deltaiques són les formades per 
les desembocadures de la Tordera, el Besòs, el Llobregat i el Francolí.

3. Els climes a Catalunya

A Catalunya, el clima és de tipus mediterrani temperat i es caracteritza per una estació freda, 
l’hivern, i una de càlida, l’estiu. Aquestes dues estacions són força estables, i entre elles hi ha 
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dues estacions de transició, la primavera i la tardor, més inestables i plujoses. Tot i això, la com-
plexitat orogràfica de Catalunya i la proximitat a la mar Mediterrània fan que factors com el relleu i 
la continentalitat tinguin influència en el règim termomètric i en el règim de precipitacions, fet que 
dóna lloc a altres varietats climàtiques, com ara el clima mediterrani litoral, el clima mediterrani 
de tendència continental, el clima mediterrani de muntanya mitjana i baixa i el clima mediterrani 
de muntanya alta. A aquests climes, cal afegir-hi el clima atlàntic que trobem a la Vall d’Aran, i els 
climes alpí i subalpí que es donen a partir dels 1.500 m en sectors del Pirineu.

3.1. Les temperatures

A Catalunya hi ha una gran diversitat tèrmica. Així, les temperatures mitjanes anuals varien entre 
els 17,1ºC de Tortosa, situada a 50 m d’altitud, i els 3ºC d’Estany Gento, que es troba per damunt 
dels 2.000 m. 

Aquestes temperatures mitjanes expressen les principals tendències, però si observem les dades 
de temperatura diària veiem que no sempre les temperatures més baixes es donen als punts més 
elevats. Durant l’hivern, en algunes planes interiors, com la plana de Vic, es dóna el fenomen de 
la inversió tèrmica. En dies d’hivern amb estabilitat atmosfèrica (domini d’un anticicló), l’aire fred 
s’acumula en el fons de valls i planes formant una densa capa de boira que en alguns casos pot 
durar dies i que no permet que l’aire proper al terra s’escalfi, cosa que dóna lloc a temperatures 
més baixes respecte als relleus propers.

Un altre fet que cal tenir en compte respecte a la variació de les temperatures és l’amplitud tèrmica, 
relacionada amb la proximitat d’un punt determinat del territori a la costa. L’amplitud tèrmica és la 
diferència entre la temperatura màxima i la mínima d’un període determinat de temps, tot i que 
quan s’evidencia més és en la variació diària de la temperatura. 

Així, a més distància del mar, major amplitud tèrmica, mentre que els sectors litorals i els més 
oberts a la influència del mar són els que tenen una amplitud tèrmica menor.

3.2. Les precipitacions

Els climes mediterranis és caracteritzen per tenir precipitacions molt irregulars. A Catalunya, la 
varietat de climes comporta una alta irregularitat en el règim de precipitacions. En general, són més 
elevades a les zones de muntanya, als sectors més propers a la costa i a la Vall d’Aran. En canvi, 
les planes de ponent i els sectors baixos de les valls presenten registres de precipitació anuals 
més baixos, sovint per l’efecte d’ombra pluviomètrica dels relleus que els envolten.

Una característica de la precipitació a Catalunya és el seu règim irregular. Durant la primavera i 
la tardor es recull, en la majoria dels casos, bona part de la precipitació anual, sovint en forma 
de tempestes molt intenses, ocasionades pel fenomen de la gota freda. A l’estiu plou molt a la 
zona del Pirineu i molt poc a les planes de ponent i la meitat sud. La precipitació mitjana mensual 
del mes d’agost a la Molina és de 123 mm (1.267 mm anuals), mentre que a Lleida és de 24 mm 
(326 mm anuals). A l’hivern les pluges solen ser escasses a tot arreu, excepte a les zones d’alta 
muntanya, on sovint són en forma de neu. 
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4. La xarxa hidrogràfica

Els rius de Catalunya pertanyen al vessant mediterrani, excepte la Garona, amb la capçalera a la 
Vall d’Aran, que pertany al vessant atlàntic. Els rius mediterranis es poden agrupar en tres grups: els 
afluents catalans de l’Ebre, amb el Segre i els seus afluents (la Noguera Ribagorçana, la Noguera 
Pallaresa i la Valira); els rius que tenen la seva capçalera al Pirineu, com la Muga, el Fluvià, el 
Ter (amb el Freser i l’Onyar) i el Llobregat (amb el Cardener i l’Anoia), i aboquen les seves aigües 
directament a la mar, i els rius que neixen al Sistema Mediterrani (la Tordera, el Besòs, el Foix, el 
Gaià, el Francolí i la Sénia).

Els rius catalans presenten règims fluvials molt diferents i irregulars. El règim fluvial depèn de la 
quantitat i el tipus de precipitació que es dóna en una conca hidrogràfica, així com la seva distri-
bució al llarg de l’any. Les capçaleres dels rius que neixen al Pirineu occidental tenen importants 
aportacions en forma de neu durant l’hivern, la qual cosa garanteix el cabal fins ben avançat 
l’estiu (règim pluvionival). En canvi, els rius que neixen al Pirineu oriental i al Sistema Mediterrani 
depenen de les pluges per mantenir regular el seu cabal (règim pluvial).

5. La vegetació

La variada orografia i el clima fan que a Catalunya trobem una gran diversitat de paisatges vegetals. 
Tot i això, la vegetació que trobem actualment és diferent, en la majoria dels casos, de la vegetació 
espontània que hauria d’haver-hi tenint en compte els factors climàtics i litològics característics 
de cada zona (vegetació potencial). En general trobem un ampli mosaic de comunitats vegetals 
dominades per matollars i pinedes, principalment en els sectors de terres baixes que havien estat 
utilitzats per a conreus i posteriorment abandonats. La vegetació potencial a Catalunya pertany a 
tres grans regions biogeogràfiques: mediterrània, eurosiberiana i boreoalpina.

Les comunitats vegetals pròpies de la regió mediterrània són els alzinars i les màquies. Els alzinars, 
amb l’alzina i la carrasca com a arbres característics, es troben acompanyats de diversos arbustos 
alts. Les màquies són formacions de vegetació arbustiva alta molt ben adaptada a condicions de 
sequedat i calor; en zones més seques i àrides dominen les brolles, formades per arbustos baixos 
i mitjans. La regió eurosiberiana es caracteritza per formacions adaptades a condicions d’ambient 
humit, ombrívol i temperat. És el domini dels boscos caducifolis (rouredes i fagedes) i els boscos 
de pi roig. La vegetació de la regió boreoalpina, característica dels climes freds, presenta boscos 
de pi negre i avetoses entre els 1.600 i els 2.300 m, i prats alpins fins als 2.500 i 2.800 m. A més 
altitud la vegetació és gairebé inexistent.

6. La població

La població de Catalunya es va estimar l’any 2010 en 7.512.381 habitants, tres quartes parts dels 
quals es concentraven a les comarques de l’àmbit metropolità de Barcelona. Aquest desequilibri 
en la distribució de la població també està acompanyat d’uns indicadors demogràfics que mostren 
una tendència a l’envelliment de la població. Durant els darrers 30 anys l’estructura per edats s’ha 
invertit, de manera que si a finals dels setanta els menors de 15 anys representaven el 25,6% 
de la població, el 2008 eren el 16,1%, mentre que la població major de 65 anys passà del 10,2% 
(1975) al 16,24% (2008). Per la seva banda, el creixement natural de la població (el 2008 era del 
4,04‰) s’allunya de les xifres properes a 0 que dominaven a finals del segle xx. També ha cres-
cut considerablement l’índex de fecunditat; l’any 1998 estava en 1,18 fills per dona, mentre que 
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el 2008 se situa en 1,54. Pel que fa a l’esperança de vida, es troba entre les més altes del món: 
78,66 anys per als homes i 84,56 anys per a les dones l’any 2010. 

La població de Catalunya era d’1.652.611 habitants el 1857. Amb la posterior industrialització s’ini-
cià un procés d’immigració procedent de la resta de l’Estat espanyol i s’accentuaren els corrents 
migratoris interns, de les comarques de muntanya cap a la costa. Aquesta immigració i la davallada 
progressiva del nombre de naixements marcarien l’evolució demogràfica posterior. Fins al 1936 el 
creixement natural de la població fou positiu, però aquesta tendència s’invertí per la Guerra Civil.

Durant la postguerra, malgrat una certa recuperació de la natalitat, el fet demogràfic cabdal a 
Catalunya va ser la intensa immigració procedent d’altres zones de l’Estat i afavorida pel desen-
volupament econòmic a Catalunya. Com a conseqüència d’això, la població total augmentà sos-
tingudament: 3,2 milions el 1950, 3,8 milions el 1960, 5,1 milions el 1970 i 5,9 milions el 1980. Les 
àrees que van absorbir la major part de població immigrada van ser principalment el Barcelonès, 
el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Tarragonès.

Des del final dels anys vuitanta té lloc una nova immigració, procedent principalment de països del 
nord d’Àfrica, de Llatinoamèrica i de l’est d’Europa. Aquesta tercera onada immigratòria ha provocat 
un important creixement de població en els darrers anys del segle xx i en la primera dècada del 
xxi. La natalitat s’ha recuperat i el procés d’envelliment s’ha aturat parcialment. Amb la crisi iniciada 
el 2007, el procés immigratori ha iniciat un període d’estancament.

IdEES fORçA

1. Administrativament, Catalunya s’organitza en set vegueries, 41 comarques i 947 municipis.

2. Catalunya no configura cap unitat fisiogràfica determinada i es caracteritza per una gran di-
versitat paisatgística. A partir de la interacció de factors físics, socials, econòmics i culturals, 
s’ha anat conformant una important varietat comarcal.

3. Catalunya està formada per tres grans unitats de relleu, que són els Pirineus, la Depressió 
Central i el Sistema Mediterrani. El litoral català, per la seva banda, està constituït per planes 
litorals, costes i alguns deltes.

4. A Catalunya, el clima és de tipus mediterrani temperat. La complexitat orogràfica de Catalunya 
i la proximitat a la mar Mediterrània fan que tinguin rellevància factors com el relleu i la conti-
nentalitat, que donen lloc a altres varietats climàtiques.

5. Els rius catalans presenten règims fluvials molt diferents i irregulars, fet que provoca l’existència 
de diferents xarxes hidrogràfiques.

6. La variada orografia i el clima fan que a Catalunya hi trobem una gran diversitat de paisatges 
vegetals. La vegetació potencial a Catalunya pertany a tres grans regions biogeogràfiques: la 
regió mediterrània, la regió eurosiberiana i la regió boreoalpina.

7. La població de Catalunya ha tingut tres grans períodes de creixement en els darrers 100 anys. 
L’últim d’ells ha estat protagonitzat per persones procedents de l’estranger, cosa que ha pro-
vocat una heterogeneïtzació de la societat catalana.
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GLOSSARI 

Altiplà

Altitud

Anticicló

Boscos caducifolis

Comarca

Conques d’erosió

Continentalitat

Esperança de vida

Índex de fecunditat 

Ombra pluviomètrica

Onada immigratòria

Orografia

Planes deltaiques

Planes tectòniques

Règim pluvial

Règim pluvionival

Relleu en costa

Unitat fisiogràfica

Valls fluvials

Vegetació potencial

Vegueria

Xarxa fluvial
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Tema A.5.

Principals variables de l’estructura de Catalunya

1. Treball i mercat de treball a Catalunya

1.1. El concepte de treball

1.2. El mercat de treball

1.3. Tendències generals del mercat de treball

1.4. Característiques del mercat de treball a Catalunya

2. L’estat del benestar i els serveis socials

2.1. Definició de l’estat del benestar

2.2. Dimensions fonamentals de l’estat del benestar a Catalunya

3. La societat civil i la participació cívica a Catalunya

3.1. La societat civil

3.2. Els moviments socials

3.3. Les organitzacions en l’àmbit laboral: els sindicats de treballadors
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1. Treball i mercat de treball a Catalunya

1.1. El concepte de treball

Es pot considerar treball, en sentit genèric i estricte, tota activitat que altera o modifica els materials 
proporcionats per la naturalesa per tal de millorar-ne la utilitat. Determinats comportaments de 
certs animals, en relació amb l’entorn natural, poden encabir-se en aquesta definició genèrica de 
treball. Però el que diferencia el treball humà de les formes de treball animal és la consciència i 
la seva realització vers un propòsit. Mentre que l’activitat de l’animal està regida per l’instint, en el 
treball humà el mecanisme director és la força del pensament conceptual. El treball com a acció 
orientada i regida per la intel·ligència és un producte específic de la humanitat, i ha donat lloc a 
molts tipus de treball.

En l’àmbit concret de la nostra societat és habitual distingir entre ocupació i treball. Amb el terme 
ocupació es fa referència al treball productiu realitzat tant per compte propi com per compte d’al-
tres. El concepte de treball és molt més ampli, i engloba, per una banda, les activitats adreçades 
a la producció de béns i serveis dins els paràmetres del mercat i, per tant, remunerades (treball 
productiu); per altra banda, el conjunt de tasques realitzades en l’àmbit de la llar, orientades al 
manteniment i la cura dels membres de la família, i que no reben remuneració monetària (treball 
domèstic), i, per últim, també totes les activitats productives fetes fora de les relacions socials de 
mercat i de forma voluntària (treball voluntari). 

1.2. El mercat de treball

El mercat de treball és un concepte abstracte. Es defineix com el lloc o àrea on funcionen un conjunt 
de plans vinculats a l’oferta i la demanda per tal de determinar els sous i salaris i les condicions 
d’ocupació. Al costat de l’oferta hi trobem els treballadors, sigui de forma individual o agrupats en 
organitzacions sindicals. Al costat de la demanda s’hi troben els empresaris convencionals i l’Estat, 
quan actua com a empresari.

El mercat de treball no és unitari (als distints oficis i activitats els corresponen grups d’oferents i 
demandants diferents), ni lliure del tot (existeixen normatives legals que alteren i distorsionen els 
mecanismes del mercat, com per exemple l’existència d’un salari mínim establert pel Govern).

1.3. Tendències generals del mercat de treball 

L’estructura ocupacional comprèn les persones que en un moment determinat són actives des 
del punt de vista laboral, i engloba tots els ocupats, així com tots els individus que, tot i trobar-se 
desocupats, estan cercant feina activament.

La tendència general en els països més desenvolupats ha estat orientada, en les últimes dècades, 
cap a una progressiva segmentació del mercat de treball, on coexisteixen el mercat primari i el 
mercat secundari. El mercat primari es caracteritza per incloure treballadors amb una ocupació 
estable, ben remunerada, i amb possibilitats de promoció professional en el marc d’empreses 
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centrals. D’altra banda, el mercat secundari engloba treballadors amb situacions poc estables, 
salaris reduïts i poques possibilitats de promoció, ocupats en empreses perifèriques.

Malgrat el creixement de la població ocupada a Catalunya, durant els últims vint anys aquestes 
tendències també s’han evidenciat en el mercat de treball local en tot un seguit d’efectes concrets:

•	 Polarització del mercat de treball (dispersió salarial, condicions laborals diferenciades i 
augment de la desigualtat).

•	 Creixent discriminació laboral dels sectors més desprotegits (dones, joves, immigrants, 
persones de més de 50 anys, etc.).

•	 Augment de la sinistralitat laboral.

•	 Fragmentació del conjunt dels treballadors.

1.4. Característiques del mercat de treball a Catalunya

Cal destacar dues variables en l’evolució recent del mercat laboral català:

– Gènere: la creixent incorporació de la dona a la vida laboral activa representa un dels fets so-
cials més rellevants dels últims vint anys. Malgrat tot, la taxa d’activitat femenina encara està per 
sota de la masculina. La major presència de la dona en el mercat de treball està relacionada amb 
l’augment dels nivells de formació del conjunt de la població. Les dones amb un nivell d’estudis 
més elevat són les que presenten unes taxes d’activitat i ocupació més elevades.

– Edat: les desigualtats per edat són molt rellevants en el mercat de treball. Els col·lectius més 
afectats per la desocupació i la precarietat són els joves, tant dones com homes. En les franges 
d’edat més elevades els que pateixen els efectes de l’atur o d’inactivitat prematura són bàsicament 
homes. Les deficiències de formació en les generacions joves es converteixen, cada vegada més, 
en barreres insalvables per a una integració laboral en condicions acceptables.

2. L’estat del benestar i els serveis socials

2.1. definició de l’estat del benestar

S’entén per estat del benestar la forma que adopta l’estat democràtic de dret després de la Segona 
Guerra Mundial, comprès dins la configuració estatal pròpia del capitalisme avançat.

Més en concret, l’estat del benestar es pot definir com la intervenció de l’estat orientada de forma 
conscient i explícita a millorar el benestar de la població, i inclou principalment tres dimensions:

a) Manteniment d’un nivell de vida mínim, entès com un dret social, no com a caritat pública 
per a una minoria, sinó com una qüestió de responsabilitat ciutadana col·lectiva pròpia d’una 
comunitat democràtica.

b) Provisió pública de tot un seguit de serveis socials de caràcter universal, incloses transfe-
rències per cobrir necessitats bàsiques en una societat complexa i en canvi constant, com 
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educació, sanitat, pensions, ajuts a les famílies i habitatge. El caràcter universal dels serveis 
comporta que estiguin dirigits a tots els grups socials, independentment del nivell de renda. 
Tots aquests serveis tenen com a objectiu garantir la seguretat social en sentit ampli.

c) Intervenció estatal en l’economia amb la finalitat de mantenir la plena ocupació (o garantir 
un alt nivell d’ocupació).

2.2. dimensions fonamentals de l’estat del benestar a Catalunya

•	 Sanitat: el sistema sanitari públic ha evolucionat cap a un model de protecció universal, 
malgrat que persisteixen desigualtats de salut segons la classe social i el gènere. Les 
despeses de manteniment del sistema sanitari han experimentat un augment creixent en 
l’última dècada, de manera que es fa difícil el seu manteniment en el futur.

•	 Educació: com en la majoria de les societats avançades, l’escolarització ha crescut tant en 
nombre com en durada. Malgrat tot, no es pot afirmar que Catalunya disposi d’un sistema 
d’ensenyament públic totalment homogeni. Existeix una doble xarxa en l’interior del sistema 
públic, però també en el sistema privat. Així doncs, un sector de l’escola pública, tant primària 
com secundària, manté uns nivells de qualitat amb relativa independència de les dotacions 
públiques, per diverses causes: origen social dels escolars, voluntarisme de l’equip de pro-
fessionals, grau d’activitat de les associacions de pares i mares, tradició del centre, etc.

•	 Els serveis socials: la normativa vigent actualment a Catalunya considera que els serveis 
socials s’ofereixen a tota la població i tenen com a destinatàries totes les persones que 
necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament 
individual, familiar o comunitari per fer front i prevenir situacions de necessitat personal 
bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat.

La xarxa bàsica de serveis socials s’estructura en dos nivells assistencials:

– El primer nivell el formen un conjunt de serveis denominats genèricament d’aten-
ció primària, que inclouen els serveis bàsics d’atenció social primària, l’atenció 
domiciliària, les residències d’estada limitada, els centres oberts per a interns i 
adolescents, els serveis de menjadors, i els serveis d’assessorament tècnic. 

– El segon nivell assistencial aplega serveis de caràcter especialitzat, com ara 
els adreçats a la infància i l’adolescència, d’atenció a la gent gran, d’atenció a 
toxicòmans, etc.

3. La societat civil i la participació cívica a Catalunya

3.1. La societat civil

Tradicionalment la societat civil s’identifica amb el conjunt d’organitzacions i institucions cíviques, 
voluntàries i socials que actuen com a mediadores entre els individus i l’estat. La societat civil es 
fonamenta en la capacitat dels ciutadans de participar activament en el món públic.

La societat civil catalana s’ha fet més densa i plural des del restabliment de la democràcia. De 
manera similar a altres societats europees la nostra societat civil encara pateix molts dèficits, su-
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perables en un futur immediat. Entre les diverses mancances es poden destacar la dependència 
de moltes organitzacions dels fons públics i la desigual capacitat dels ciutadans per organitzar-se.

3.2. Els moviments socials

Un moviment social és un intent col·lectiu de promoure un interès o bé comú i/o assegurar un 
objectiu compartit, mitjançant l’acció col·lectiva fora de l’esfera de les institucions establertes. Els 
“nous moviments socials” van néixer en el cicle de lluites i protestes de la dècada dels seixanta, 
i comprenien bàsicament tres conceptes: feminisme, ecologisme i pacifisme. Aquests tres movi-
ments es van iniciar als Estats Units i es van traslladar ràpidament a tot el món, diferenciant-se 
per regions i països.

A Catalunya la presència i actuació d’aquests tres moviments ha estat creixent des de la segona 
meitat dels anys setanta, juntament amb l’esclat d’organitzacions i iniciatives vinculades a altres 
nous moviments socials apareguts en aquestes últimes dècades.

El fenomen més significatiu en els primers anys del nou segle pel que fa als moviments socials 
ha estat l’intens desenvolupament del moviment antiglobalització. Estem davant d’un moviment 
de resistència global que sintetitza els vells i els nous moviments socials, ja que aplega sindicats 
i partits polítics d’esquerra, organitzacions ecologistes, pacifistes, feministes, antiracistes i grups 
de ciutadans que emfatitzen la defensa dels drets humans, els drets socials i els drets civils.

3.3. Les organitzacions en l’àmbit laboral: els sindicats de treballadors

Els sindicats de treballadors són organitzacions estables amb voluntat de persistència; no es tracta, 
doncs, de grups organitzats ocasionalment per a algunes actuacions conjunturals. La presència 
de sindicats obrers és una constant des dels inicis de la gran industrialització a Catalunya. 

Malgrat la llarga durada del règim franquista, a mitjan anys setanta el moviment obrer havia 
assolit una extensió i un protagonisme notables, especialment a les poblacions industrials de la 
rodalia de Barcelona. Durant el període de la transició política el paper del moviment obrer va ser 
particularment important, ja que exercí una forta pressió social amb l’objectiu de forçar el procés 
democratitzador de les estructures polítiques, tant a Catalunya com en el conjunt d’Espanya.

Actualment les organitzacions sindicals, malgrat la baixa afiliació, estan plenament consolidades 
com a interlocutores vàlides davant de l’empresariat i l’Administració, i juguen, moltes vegades, un 
paper més rellevant que molts partits polítics i altres associacions.

En comparació amb altres països, les organitzacions sindicals tenen un suport institucional rela-
tivament baix, però aquest suport ha estat decisiu per a la consolidació del sindicalisme actual.
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IdEES fORçA

1. Cal distingir treball d’ocupació. El concepte de treball va més enllà de les activitats remunerades.

2. El mercat de treball està segmentat de forma dual: mercat primari i mercat secundari.

3. L’estat del benestar és propi de l’evolució de l’estat democràtic de dret després de la Segona 
Guerra Mundial.

4. A Catalunya l’estat del benestar ha pres cos de manera creixent durant els últims trenta anys. 
Malgrat tot, hi ha notables deficiències.

5. Els nous moviments socials tenen un pes molt destacat en la societat civil catalana.

6. Les organitzacions sindicals desenvolupen un paper essencial en la dinàmica social actual, 
malgrat la minsa afiliació de treballadors als diferents sindicats. 

GLOSSARI 

Acció col·lectiva

Antiglobalització

Capitalisme

Concertació

drets socials i econòmics

Exclusió social

Explotació

força de treball

Pacte social

Plusvàlua

Redistribució de la renda

Renda bàsica

Societat civil
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Tema A.6.

El canvi social (part I):  
la societat multicultural i la igualtat d’oportunitats dels homes  
i les dones

1. Les migracions contemporànies

2. La immigració a Espanya i Catalunya

2.1. La dinàmica migratòria i l’evolució de la població catalana

2.2. Panorama de les noves migracions a Catalunya

3. Models d’integració i marcs de convivència en la societat multicultural

4. Les polítiques públiques en matèria d’immigració

4.1. Política migratòria comunitària

4.2. Política migratòria d’Espanya i Catalunya

5. Igualtat formal i igualtat material entre homes i dones

6. Igualtat d’oportunitats i discriminació positiva

7. Les polítiques públiques en matèria d’igualtat d’oportunitats
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La societat multicultural

La diversitat social i cultural és un tret que una bona part de les societats contemporànies no pot 
defugir, i, de fet, cada vegada més es considera com un valor socialment compartit. En realitat, els 
possibles orígens d’aquesta diversitat són nombrosos. Qüestions com el gènere, l’edat, la classe 
social, la procedència rural o urbana, la religió, etc., es poden considerar factors importants en la 
generació de diferències i variacions en el si de qualsevol societat. 

Però des de fa uns anys les migracions són les que atrauen més l’atenció i el debat al voltant dels 
dilemes i reptes que planteja avui la diversitat cultural. 

1. Les migracions contemporànies

Una de les característiques més acusades del món actual és el creixent moviment internacional 
de capitals, de mercaderies i de persones, en un context de gran interdependència entre distintes 
societats. És allò que hem anomenat globalització, un dels signes característics del nostre temps 
i una de les transformacions amb més implicacions de caràcter social, polític, econòmic i cultural 
que s’està produint avui a escala autènticament planetària. En aquest context, els grans moviments 
de població són un dels trets estructurals més distintius de moltes societats o països.

Durant les últimes tres dècades s’han consolidat noves pautes migratòries internacionals que han 
contribuït a generalitzar els moviments migratoris de forma important, de manera que podem dir 
que el senyal d’identitat de les actuals migracions és el seu caràcter global. Podem destacar tres 
dimensions en què es percep aquest caràcter del fenomen migratori en el món contemporani: 

a) El creixement constant del volum de persones migrants, de manera que es pot considerar 
que les migracions internacionals són un fenomen en expansió. 

b) L’ampliació de les xarxes i cadenes migratòries —és a dir, del conjunt de relacions entre indi-
vidus, famílies i grups que serveixen de pont entre els llocs de partida i els llocs de destinació. A 
partir d’aquestes xarxes de relacions s’obtenen bona part dels recursos que són necessaris per 
afrontar la migració. Apareixen i es consoliden múltiples xarxes interregionals, si bé en general 
dominen les xarxes sud-nord i les transoceàniques. Més recentment, destaca també la migració 
est-oest. En tot cas, aquestes xarxes afecten directament més i més països i regions del món. 

c) La diversificació dels tipus migratoris. Tot i que la motivació prioritària dels desplaçaments 
internacionals segueix sent la de caràcter econòmic, aquests últims anys estan augmentant 
considerablement altres formes de migrar: els refugiats i desplaçats, el personal qualificat i 
les elits professionals, la reagrupació familiar, els col·lectius de tercera edat, les migracions 
femenines, etc.

El resultat de tot aquest entramat de moviments, voluntaris o forçats, així com el seu creixement 
constant, ha estat la formació de minories ètniques o culturals en el si dels països receptors i 
l’increment de la diversitat sociocultural a la majoria de les societats actuals. En determinats 
contextos socials, aquests fenòmens poden comportar problemes de relació entre els diferents 
col·lectius, riscos davant els quals es percep la necessitat d’una intervenció social preventiva des 
de diversos fronts i dimensions.
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2. La immigració a Espanya i Catalunya

A l’igual que altres societats, Espanya s’ha incorporat a aquelles tendències que hem anomenat 
amb el terme globalització. En aquest sentit, en relació amb els moviments de persones, Espanya 
en pocs anys ha deixat de ser un país d’emigració, que expulsava mà d’obra cap a altres països, 
per passar a ser un país d’immigració, que atrau persones procedents principalment de l’Europa 
comunitària, del nord d’Àfrica, del continent americà y de l’est d’Europa, a més d’altres parts del món. 

Segons l’últim balanç de l’Observatorio Permanente de la Inmigración, a data de 31 de juny de 2009 
a Espanya hi havia un total de 4.625.191 estrangers en situació regularitzada, que representen 
aproximadament l’11% del total de la població.

En aquest sentit, l’arribada d’immigrants estrangers ha transformat la composició del conjunt de 
la població i ha canviat, en part, la fisonomia de barris, pobles i ciutats, de manera que el fet mi-
gratori constitueix un dels factors de canvi social més rellevants que ha experimentat el país en 
els últims anys.

Que Espanya i, en particular, Catalunya s’hagin convertit, en un termini certament curt, bàsica-
ment al llarg del decenni 1998-2008, en receptors d’immigració internacional s’explica, entre altres 
raons, per dos factors:

1. El ràpid creixement econòmic experimentat al llarg de la dècada dels noranta del segle xx i els 
primers anys del segle xxi, juntament amb l’existència d’uns mercats de treball molt diferenciats.

2. La realitat demogràfica espanyola i catalana, immersa en un ràpid procés d’envelliment i afectada 
per greus desequilibris en les seves estructures d’edats.

En el curs d’aquests últims anys, els canvis produïts en els corrents migratoris d’estrangers cap 
a Espanya i Catalunya es poden resumir de la manera següent:

a) Un trencament de l’equilibri que hi havia entre el volum d’immigració europea comunitària 
i el d’immigració extracomunitària, amb un creixent predomini d’aquesta última. Un 39% dels 
estrangers residents a Espanya són nacionals de països que pertanyen a l’Europa comuni-
tària, mentre que un 59% procedeixen de països extracomunitaris.

b) Una immigració molt heterogènia: les nacionalitats dels estrangers tendeixen a diversifi-
car-se àmpliament. El Padró Municipal Continu d’Espanya enregistrava a principis de 2008 
més de 120 nacionalitats. Marroquins, romanesos i equatorians constituïen el 30% de tots 
els estrangers residents a Espanya en aquestes dates.

c) L’existència de dues grans tipologies migratòries que evidencien una gran disparitat. D’una 
banda, una immigració directament econòmica i laboral procedent principalment de països 
andins d’Amèrica, d’Àfrica, d’Europa de l’Est i d’Àsia, que acostuma a participar en xarxes 
familiars i socials de suport àmplies i cohesionades, i destinada, principalment, a treballs 
poc qualificats. D’altra banda, els immigrants procedents de països desenvolupats, amb una 
gran presència de jubilats i pensionistes, d’estudiants, de llars unipersonals o de treballs en 
sectors d’alta qualificació professional.

d) El pas progressiu d’una immigració d’homes a una immigració familiar. De fet, el tipus 
d’immigrants que ha arribat a Espanya en aquests últims anys té, en la seva majoria, familiars 
i coneguts que es troben ja instal·lats en el nostre país.

e) Una tendència cap a una immigració permanent o de llarga durada. En aquest sentit, 
passa progressivament de ser una migració exclusivament laboral a ser una migració d’as-
sentament amb àmplies implicacions sociodemogràfiques.
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Els col·lectius majoritaris són el marroquí (aproximadament 758.000 residents a data de setembre 
de 2009) i el romanès (728.500 residents). A continuació es troben l’equatorià (441.500), el colombià 
(288.200), el britànic (221.100), el xinès, l’italià, el peruà, el búlgar i el portuguès.

Els sectors d’activitat economicolaboral que ocupen més immigrants són els serveis (59%) i la 
construcció (21%). La indústria ocupa un 12% i l’agricultura, un 8%.

La immigració no es reparteix igual arreu de l’Estat. Hi ha unes comunitats autònomes que són re-
ceptores per excel·lència i d’altres amb escassa incidència immigratòria. La zona central i el litoral 
mediterrani de la Península mostren una major capacitat d’atracció migratòria. Tres regions s’han 
convertit en destinacions preferents de la immigració estrangera: Catalunya, la Comunitat de Madrid 
i la Comunitat Valenciana, en les quals resideixen sis de cada deu estrangers. Cal afegir que Anda-
lusia i Múrcia han experimentat un important creixement del volum d’immigrants en els últims anys. 
En aquest sentit, podem destacar les següents tendències respecte a la seva distribució geogràfica:

1) La concentració de britànics a la Comunitat Valenciana, Andalusia i les Canàries.

2) L’abundància relativa de marroquins, argentins i romanesos a Catalunya.

3) L’abundància relativa de colombians i, sobretot, d’equatorians i peruans a Madrid.

De tota manera, cal preveure certs canvis en les destinacions dels immigrants en un futur pròxim 
i, sobretot, un procés de dispersió per tot el territori espanyol, de manera que cada vegada incidirà 
en més comunitats autònomes.

2.1. La dinàmica migratòria i l’evolució de la població catalana

Les migracions, malgrat que no són un fenomen nou en el panorama demogràfic català (hem de 
recordar, per exemple, la immigració de francesos dels segles xvi i xvii), es revelen com l’element 
més important en la configuració de la trajectòria de la població catalana del segle xx. Així, l’actual 
població de Catalunya (que se situa com la segona comunitat autònoma més poblada de l’Estat) 
s’explica, en bona mesura, per la incidència dels moviments migratoris. I més enllà de la demo-
grafia, no hem d’oblidar que s’acostuma a considerar que les migracions són també un senyal 
d’identitat de Catalunya, en el sentit de donar lloc a una societat receptora plural, que aspira a la 
integració dels elements forans.

Dels corrents migratoris que han afectat Catalunya en el transcurs de l’últim segle, sens dubte els 
que més importància han tingut són els procedents de regions espanyoles, que, fins al final dels 
anys setanta, van constituir una aportació essencial per a la població catalana. Algunes estimacions 
indiquen que entre els anys 1901 i 1980 el flux d’immigrants podria haver assolit una xifra propera 
als tres milions de persones. Avui, aproximadament un 30% del total d’habitants de Catalunya són 
persones nascudes en altres regions o comunitats espanyoles.

Per tant, al llarg del segle passat, les migracions han desenvolupat un paper crucial en l’evolució 
demogràfica, paper que mantenen durant els primers anys del segle xxi. Tanmateix, durant la dècada 
dels noranta cobra protagonisme, a Catalunya, la recepció d’una creixent immigració d’estrangers. 
Aquest flux de persones, procedent tant d’espais europeus com d’altres continents, s’apunta com 
un element a tenir molt en compte, tant per la seva incidència directa en l’evolució de la població 
com en molts altres aspectes de la vida cultural, econòmica, cívica, política, etc., del país.

Així, com succeeix en el conjunt de l’Estat, els moviments migratoris més rellevants durant els 
últims temps són els que deriven de la recent immigració exterior. Es pot afirmar, per aquest mo-
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tiu, que Catalunya es troba inserida en el context de globalització i intensificació dels fluxos que 
caracteritza les migracions internacionals de les últimes dècades del segle xx.

2.2. Panorama de les noves migracions a Catalunya

Un punt de partida per intentar situar la dimensió de la immigració estrangera és saber com ha 
evolucionat el nombre d’immigrants. Els fluxos d’entrada al país de persones de nacionalitat es-
trangera s’han multiplicat per 12 des de 1999 i han fet créixer aquest col·lectiu en més d’un milió 
de persones en els darrers nou anys. El 2009 la població estrangera assolia aproximadament el 
15% de la població total de Catalunya.

La immigració estrangera a Catalunya es nodreix d’un doble flux:

1) per una banda, l’arribada d’europeus comunitaris (un 26% sobre el total d’estrangers) i,

2) per altra banda, una creixent immigració de països extracomunitaris, que procedeix principal-
ment de l’Àfrica i de Llatinoamèrica, encara que tendeix a ampliar-se com a conseqüència de la 
incorporació d’altres països emissors.

Evolució de la població total i estrangera. 2000-2009 Catalunya

Font: Elaboració a partir de dades de l’Idescat (l’explotació estadística dels padrons).

A Catalunya hi conviuen actualment 179 nacionalitats diferents. El col·lectiu més nombrós és el 
marroquí, que representa gairebé el 19% de tots els estrangers. El segueixen el romanès, l’equa-
torià i el bolivià. També tenen importància el francès, el peruà, l’alemany i el xinès. Els diferents 

Població total (1) Població estrangera (2) % de (2) sobre (1)

2009 7.475.420 1.189.279 15,91

2008 7.364.078 1.103.790 14,99

2007 7.210.508 972.507 13,49

2006 7.134.697 913.757 12,81

2005 6.995.206 798.904 11,42

2004 6.813.319 642.846 9,44

2003 6.704.146 543.008 8,10

2002 6.506.440 382.020 5,87

2001 6.361.365 257.320 4,05

2000 6.261.999 181.590 2,90
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col·lectius presenten diferències pel que fa a la seva estructura per edats i sexe i a la seva distri-
bució territorial. D’altra banda, les 20 nacionalitats més nombroses suposen més del 78% de tota 
la població estrangera.

Es tracta, doncs, d’una immigració de procedències molt variades i amb tendències molt contras-
tades, en la mesura que alguns col·lectius s’han estabilitzat en el seu creixement, mentre que 
d’altres, abans minoritaris, comencen a destacar amb força.

Població estrangera per continents. 2009 Catalunya

Font: Elaboració a partir de dades de l’Idescat (l’explotació estadística dels padrons).

En conjunt, els estrangers que resideixen a Catalunya es troben principalment en la fase econò-
micament activa del seu cicle vital: són majoritàriament persones en edat laboral i, per tant, els 
grups d’edat compresa entre els 25 i els 49 anys tenen molt pes específic (un 63% sobre el conjunt 
d’estrangers). S’ha de subratllar el fet que la integració laboral d’una gran part dels immigrants s’ha 
produït en llocs de treball de mala qualitat, és a dir, amb escassos requisits de qualificació, baixa 
productivitat i poc valor afegit. Es tracta d’ocupacions intrínsecament vulnerables.

En definitiva, la població immigrant es caracteritza per uns alts nivells d’activitat en relació amb el 
mercat laboral, els quals han arribat al màxim durant l’any 2007 i principis del 2008. Tot i així, la 
crisi econòmica s’ha fet notar i ha fet augmentar les taxes d’atur de la població estrangera, espe-
cialment altes durant els anys 2009 i 2010.

Població estrangera % sobre el total d’estrangers

Europa 359.830 30,26

Unió Europea (27) 307.005 25,81

Europa central i oriental 47.534 4,00

Resta d’Europa 5.291 0,44

Àfrica 304.976 25,64

Àfrica del Nord i Magrib 239.209 20,11

Àfrica subsahariana 63.057 5,30

Àfrica central i meridional 2.710 0,23

Amèrica 407.129 34,23

Amèrica del Nord 5.928 0,50

Amèrica central 56.681 4,77

Amèrica del Sud 344.520 28,97

Àsia 116.767 9,82

Orient Mitjà 3.293 0,28

Àsia central i oriental 100.976 8,49

Sud-est asiàtic 10.587 0,89

Japó 1.911 0,16

Oceania 528 0,04

Apàtrides 49 <0,01
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Per altra banda, el perfil sociodemogràfic que caracteritza els diversos col·lectius és força dife-
renciat. En aquest sentit, per exemple, no hi ha grans diferències en la proporció entre homes i 
dones dins els grups de procedència europea (amb l’excepció dels britànics) i part dels originaris 
de Llatinoamèrica (Argentina i Perú); en canvi, en altres col·lectius aquesta proporció és força 
desequilibrada, com en l’africà, en què predomina la immigració masculina, mentre que les do-
nes són les que protagonitzen les migracions en certs casos dels procedents de Llatinoamèrica 
(dominicanes, colombianes) i en algunes comunitats asiàtiques (filipines).

La immigració estrangera mostra unes pautes d’assentament en el territori català caracteritzades 
per les desigualtats. De totes maneres, la disposició de les principals àrees receptores coincideix, en 
gran part, amb les pautes de distribució del conjunt de la població: l’eix litoral i l’entorn metropolità, 
amb la ciutat de Barcelona al capdavant, són els punts més importants (l’àmbit metropolità incorpora 
un 62% dels estrangers). Alguns nuclis turístics, encara que de menor entitat demogràfica, s’han 
erigit en destinació de certes colònies estrangeres, com Sitges, Roses, Lloret de Mar o Blanes.

Tot i així, en el 98% dels 946 municipis de Catalunya hi resideix com a mínim un estranger, i en 38 
de les 41 comarques catalanes més d’un 10% de la població total és estrangera. La nacionalitat 
majoritària per a la majoria de comarques és la marroquina.

Població estrangera per províncies. 2009 Catalunya

Font: Elaboració a partir de dades de l’Idescat (l’explotació estadística dels padrons).

Població estrangera per àmbits del Pla territorial. 2009 Catalunya

Font: Elaboració a partir de dades de l’Idescat (l’explotació estadística dels padrons).

Població total (1) Població estrangera (2) % de (2) sobre (1)

Barcelona 5.487.935 802.006 14,61

Girona 747.782 160.279 21,43

Lleida 436.402 77.784 17,82

Tarragona 803.301 149.210 18,57

Total 7.475.420 1.189.279 15,91

Població (1) Població estrangera (2) % de (1) sobre (2)

Àmbit Metropolità 4.992.193 741.561 14,85

Comarques Gironines 732.918 157.295 21,46

Camp de Tarragona 612.441 111.472 18,20

Terres de l’Ebre 190.860 37.738 19,77

Àmbit de Ponent 360.510 65.696 18,22

Comarques Centrals 509.670 62.555 12,27

Alt Pirineu i Aran 76.828 12.962 16,87

Total 7.475.420 1.189.279 15,91
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3. Models d’integració i marcs de convivència en la societat multicultural

L’afluència migratòria, sobretot en determinades circumstàncies de volum, visibilitat i concentració, 
pot tenir importants implicacions per a la societat receptora en l’àmbit de l’ajust de la convivència 
social entre els sectors autòctons i immigrants i entre els diferents col·lectius d’immigrants. 

Tota societat ha d’abordar el problema de la integració de l’estranger i fixar el model o els models 
de convivència a partir dels quals pot elaborar les estratègies i polítiques socials adients. Aquests 
models de convivència poden ser diversos i multidimensionals. Assenyalarem breument les línies 
bàsiques dels models teòrics que s’utilitzen a l’hora d’interpretar o orientar les formes de convi-
vència entre una diversitat de col·lectius. Han sorgit tres models en el panorama de les ciències 
socials i en les pràctiques polítiques: l’assimilació, el melting pot i el pluralisme cultural.

Assimilació: es tracta del procés d’adequació de l’immigrant a la societat receptora, en el 
qual aquell adquireix la cultura de la societat majoritària. Aquest model pressuposa que, 
en la mesura que l’immigrant adopta la cultura de la societat receptora, aquesta l’admetrà 
com un membre més i es produirà la seva plena integració o, dit amb altres termes, es 
considera que l’aculturació (assemblar-se més a la majoria) ajudaria a reduir el prejudici 
i la discriminació. En resum, es condiciona l’admissió de nous immigrants a la seva “ca-
pacitat d’assimilació”.

Melting pot (gresol cultural): aquest model d’integració implica tots els membres de la 
societat (nadius i immigrants) en la creació d’una nova cultura general, com a resultat de la 
fusió dels diversos elements culturals i les diferents identitats. El resultat seria una combi-
nació i harmonització de cultures en la qual tots haurien estat protagonistes, de manera que 
s’assoleix, doncs, la plena adhesió i pertinença de cadascun dels membres de les cultures 
participants en la construcció de la nova societat.

Pluralisme cultural: segons aquest model, que parteix de la tendència que es considera 
predominant que ni nadius ni immigrants desitgen perdre les seves senyes d’identitat, l’adap-
tació es produirà mitjançant l’adhesió per part de tots a uns principis comuns de convivència, 
però mantenint en certs nivells les peculiaritats de cada col·lectiu, generalment limitades 
a l’esfera privada, i sempre que els conflictes que se’n puguin derivar no afectin aquests 
principis bàsics de convivència.

Aquests models teòrics d’integració, que conformen diferents marcs de convivència, constitueixen 
l’eix de controvèrsies socials i polítiques d’importància. L’assimilació i, fins i tot, el melting pot són 
rebutjats sovint perquè contravenen l’ètica del dret dels grups a mantenir la seva pròpia identitat, 
d’acord amb els ideals humanitaris i els drets de les minories. Quant al pluralisme cultural, es critica 
pels seus riscos de fragmentació social, que pot donar lloc a una coexistència social separada 
entre els diversos grups.

4. Les polítiques públiques en matèria d’immigració

Prenent la societat i l’estat receptor com a protagonistes, la immigració suscita noves qüestions 
en relació amb el control de les fronteres i l’elaboració de polítiques d’immigració. Com que l’Estat 
espanyol és membre d’una unitat geopolítica supranacional, la Unió Europea (UE), i aquesta per-
tinença condiciona en alguna mesura el tractament d’aquest fenomen, hem d’exposar breument 
alguns aspectes del marc polític europeu.
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4.1. Política migratòria comunitària

Des del punt de vista del control de fluxos migratoris i de les fronteres externes, trobem pautes 
comunes als diferents països de la UE. A gairebé tots, la política de control dels fluxos s’ha fet més 
restrictiva per als “estrangers de tercers països”. Hi ha, en aquest sentit, una creixent intervenció 
de nivells supraestatals en l’elaboració de les polítiques de migració en l’àmbit de la UE.

L’estrangeria a la UE va quedar, des de l’inici del projecte europeu, clarament dividida en dues 
categories: la comunitària i la no comunitària. Són categories ben diferenciades en moltes qües-
tions, com la llibertat de moviments o els drets dels immigrants. Amb l’entrada en vigor, el 1999, 
del Tractat d’Amsterdam, el ciutadà comunitari pot desplaçar-se, assentar-se i treballar lliurement a 
qualsevol part dels països de la UE, sense més requeriments que els administratius i burocràtics, 
i hi pot gaudir d’amplis drets laborals, socials (seguretat social, habitatge...) i polítics (drets de vot 
i candidatura a les eleccions europees i locals).

Per als estrangers no comunitaris, els drets i les possibilitats d’assentament i treball són més limitats 
que per als estrangers procedents de la UE. L’existència de restriccions en les entrades, que pot 
afavorir l’entrada clandestina d’immigrants, i una certa rigidesa en els requisits per mantenir-se 
legalment al país (possibles dificultats per a l’obtenció i la renovació dels permisos de residència 
i treball) provoquen l’existència d’una important bossa d’immigrants en situació irregular. 

Així, la situació d’estrangeria limita la condició de ciutadania i estableix diferències entre la població 
autòctona i la immigrant. A més, la condició d’estrangeria no té la mateixa significació i repercus-
sions per a tots els estrangers, segons si aquests són comunitaris o extracomunitaris.

El 2009 la Eurocàmara va aprovar el Pacte europeu sobre immigració i asil, el qual busca limitar 
la immigració a les necessitats del mercat laboral.

4.2. Política migratòria d’Espanya i Catalunya

La ràpida acceleració dels fluxos, la seva afectació múltiple i el seu interès en relació amb el món 
laboral han donat lloc al desenvolupament d’una normativa que regula aquesta immigració des 
d’un punt de vista legal. A aquest marc legal, competència de l’Estat, hi hem d’afegir les iniciatives 
preses per la Generalitat i els ajuntaments en diferents àmbits: educació, sanitat, protecció de 
menors, etc.

Especialment des del 1985, s’han pres una sèrie de decisions que han configurat l’actual política 
migratòria espanyola. Amb aquestes mesures s’ha pretès impulsar una gestió d’orientació dels 
fluxos d’immigrants en funció de les demandes del mercat de treball espanyol. 

Entre les principals mesures que conformen la política migratòria espanyola, cal assenyalar la 
Llei orgànica 8/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 
Al mes de desembre de 2009 va entre en vigor la quarta reforma d’aquesta Llei d’estrangeria. Es 
tracta d’una llei marc que estableix els principals criteris i les normes per a la gestió dels fluxos 
migratoris. Aquesta Llei se centra en els requisits per entrar al país, en la documentació per resi-
dir-hi i treballar-hi i en els mecanismes i requisits d’expulsió, els drets de reagrupació familiar, etc.

En relació amb l’intent de desenvolupar unes polítiques actives d’immigració, es pot destacar 
l’aprovació, des de 1994, per part del Govern espanyol, de diversos plans per a la integració social 
dels immigrants, i el 1995, la constitució del Fòrum per a la Immigració, com una via de diàleg 
entre les administracions, els immigrants i la societat d’acollida.
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El 1993 s’havia aprovat a Catalunya el primer Pla interdepartamental d’immigració, reelaborat 
actualment en el Pla interdepartamental de ciutadania i immigració 2005-2008. Integrat per un 
conjunt de mesures i d’actuacions a aplicar en el període de referència, té com a finalitat immedi-
ata la coordinació de les actuacions impulsades des dels diversos departaments de la Generalitat 
de Catalunya. Els seus objectius bàsics es dirigeixen a contribuir a la integració dels immigrants, 
mitjançant programes i serveis que facilitin la seva plena participació en la vida catalana i la lluita 
contra l’exclusió social, política i econòmica (com a element de cohesió social), i es dirigeixen 
també a la resta de la societat, a la qual intenta informar i sensibilitzar sobre la nova realitat que 
aporten aquests fluxos.

Per altra banda, en l’àmbit de les activitats d’acollida i d’inserció laboral i social els ajuntaments 
catalans han portat a terme una tasca important. Sovint amb finançament de la UE, l’Estat, la 
Generalitat o els mateixos ajuntaments han desenvolupat també programes d’integració en col-
laboració amb una gran xarxa d’entitats sorgides de l’àmbit privat i d’altres relacionades amb 
l’Església, sindicats, etc.

5. Igualtat formal i igualtat material entre homes i dones

Naixem amb una determinada base biològica, en un context i amb una posició social i uns recursos 
materials que són el nostre punt de partida. Dones i homes constituïm grups diferenciats atès que 
partim de diferències biològiques (sexe) i de posicions socials diferents i, sovint, desiguals (gènere).

En les societats occidentals es produeixen canvis tant en el procés de socialització primària com 
secundària; per exemple, han canviat els models de gènere, ara més flexibles i diversos. Aquests 
canvis en els processos de socialització de gènere es produeixen sobretot per dos factors importants: 
la diversificació cada vegada més gran de fonts i agents de socialització (família, escola, mitjans 
de comunicació, etc.) i la composició multicultural de la nostra societat, desigual i heterogènia, on 
conviuen molts models de gènere.

La Constitució espanyola de 1978 estableix, a l’article 14, que "els espanyols són iguals davant la 
llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió 
o qualsevol altra condició o circumstància personal o social".

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que els ciutadans de Catalunya són titulars dels drets 
i deures fonamentals, i que correspon a la Generalitat de Catalunya promoure les condicions per 
tal que la llibertat i la igualtat de l’individu siguin reals i efectives. En conseqüència, la Generalitat 
de Catalunya té la competència exclusiva en matèria de promoció de la dona.

L’estat social i democràtic de dret consagra el principi d’igualtat i no-discriminació, entre d’altres, 
per raó de sexe, i el configura com un dret subjectiu a tenir un tracte igual, però l’existència del 
reconeixement d’aquest dret no significa que en la realitat, en la vida quotidiana, no es donin 
situacions que de fet són discriminatòries. És per això que, sovint, no n’hi ha prou amb el reco-
neixement de la igualtat formal o jurídica, sinó que cal establir mecanismes i mesures per fer que 
aquesta igualtat sigui real i efectiva, perquè esdevingui una igualtat material. 

La Generalitat de Catalunya va iniciar les seves polítiques a favor de la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones l’any 1986, quan el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 81/II, 
sobre la promoció de la dona, a proposta de tots els grups parlamentaris. Posteriorment, l’any 
1987, la Presidència de la Generalitat va crear la Comissió Interdepartamental de Promoció de la 
Dona, on participaven representants de tots els departaments de la Generalitat. Els objectius de 
la Comissió eren:
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– Promoure la igualtat de drets i de fet i la no-discriminació entre els homes i les dones.

– Promoure equitativament la participació de les dones en la vida social, cultural, econòmica i 
política.

L’any 1993 aquesta Comissió passà a denominar-se Comissió Interdepartamental per a la 
Igualtat d’Oportunitats per a les dones, i és un òrgan de coordinació i impuls de les accions que 
promouen la no-discriminació entre homes i dones i la igualtat de drets que siguin competència 
dels departaments de la Generalitat.

Les polítiques d’igualtat del Govern de la Generalitat s’articulen fonamentalment en els plans d’ac-
tuació, que són un document estratègic que especifica l’escenari de futur que es vol aconseguir i 
les accions que es volen dur a terme per arribar-hi. Són desplegaments de les lleis que marquen 
i guien la política de la Generalitat, i d’ells deriven programes i accions concretes destinats a mi-
llorar la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. El 29 de juliol de 2008 
es va aprovar el Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat 2008-2011. Aquest 
document conté 560 actuacions pensades per contribuir a la consecució dels canvis necessaris 
que permetin una relació més equilibrada entre dones i homes en tots els àmbits. 

L’any 1989 es va crear l’Institut Català de les dones, que és un organisme autònom adscrit 
al Departament de Benestar Social i Família i que, a més de les polítiques socials, agrupa les 
anomenades polítiques de ciutadania de caràcter transversal: polítiques de dones, d’infància i 
adolescència, de joventut, polítiques familiars i de drets de la ciutadania, i polítiques d’immigració.

L’Institut Català de les Dones té les competències que li atorga la Llei que el va crear, ampliades 
per la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que converteix aquest or-
ganisme en l’instrument vertebrador per lluitar contra la violència masclista (Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista).

Són funcions de l’Institut Català de les Dones, pel que fa a l’objecte d’aquesta Llei:

•	 Impulsar i coordinar les polítiques contra la violència masclista que ha d’aprovar el Govern 
de la Generalitat.

•	 Dissenyar i impulsar les polítiques contra la violència masclista en col·laboració amb les 
administracions locals, els agents socials, les entitats expertes i les associacions de dones 
que treballen en aquest àmbit.

•	 Vetllar per l’adequació dels plans i programes duts a terme per les diferents administracions 
públiques de Catalunya respecte als programes del Govern de la Generalitat en matèria 
de violència masclista.

•	 Coordinar i garantir el treball transversal en tots els àmbits.

•	 Impulsar l’elaboració i la signatura de convenis de col·laboració i acords entre les admi-
nistracions i les entitats implicades en la lluita contra la violència masclista per eradicar-la.

•	 Proposar la programació, la prestació, la gestió i la coordinació dels serveis que integren 
la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral, en col·laboració amb els ajuntaments, llevat dels 
serveis d’informació i atenció a les dones, que són competència dels ens locals en els 
termes especificats per aquesta Llei.
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6. Igualtat d’oportunitats i discriminació positiva

En l’àmbit internacional i en la Unió Europea hi ha diferents textos que reconeixen el principi 
d’igualtat i que preveuen la prohibició de discriminació per raó de sexe, religió, ètnia, cultura, etc. 
Breument, se’n poden destacar els següents:

– La Carta de Nacions Unides de 1945, que recull el compromís de “reafirmar el convenciment 
en els drets humans, en la dignitat i el valor de la persona, en la igualtat de drets dels homes i 
les dones...”.

– La Declaració Universal dels Drets Humans (adoptada i proclamada per l’Assemblea General 
de Nacions Unides a París el 10 de desembre de 1948), que a l’article primer reconeix que 
“tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets, i dotats com ho estan de raó i 
consciència han de comportar-se fraternalment uns amb els altres”. L’article segon proclama la 
igualtat i no-discriminació, i l’article tercer recull la igualtat davant la llei.

– El Conveni per a la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals (fet a Roma el 
4 de novembre de 1950), que a l’article 14 estableix: “El gaudiment dels drets i les llibertats 
reconeguts en aquest Conveni ha de ser assegurat sense cap distinció, especialment per ra-
ons de sexe, raça, color, llengua, religió, opinions polítiques o d’altres, origen nacional o social, 
pertinença a una minoria nacional, fortuna, naixement o qualsevol altra situació.”

L’any 1957 el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea va consagrar la igualtat de remuneració 
per un treball d’igual valor entre l’home i la dona. A partir de 1975 es van aprovar tota una sèrie 
de directives que van ampliar aquest principi a una igualtat de tracte en l’accés al lloc de treball, 
a la formació i a la promoció professional i condicions del lloc de treball, amb la finalitat d’eliminar 
tota discriminació en l’àmbit laboral. També es van adoptar mesures per a la igualtat de tracte en 
matèria de seguretat social, de règims legals i en el foment de la igualtat d’oportunitats a través de 
programes plurianuals. El Tractat d’Amsterdam, que va entrar en vigor l’1 de maig de 1999, recull 
a l’article 13 la possibilitat d’adoptar accions per a la lluita contra la discriminació, entre d’altres 
motius, per raó de sexe, i també s’aprova una modificació del Tractat constitutiu de la Comunitat 
Europea.

En matèria d’igualtat d’oportunitats, l’article 141 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea 
(TCCE), a més de reconèixer aquest principi, preveu la possibilitat d’adoptar mesures de discri-
minació positiva, és a dir, mesures que permetin garantir l’aplicació del principi d’oportunitats 
i igualtat de tracte per a homes i dones, i fins i tot la possibilitat que es puguin oferir avantatges 
concrets destinats a facilitar al sexe menys representat l’exercici d’activitats professionals o a evitar 
compensar els desavantatges en les seves carreres professionals. 

En l’àmbit estatal, l’Estatut dels treballadors (1979) va establir el principi d’igualtat de tracte entre 
homes i dones en relació amb l’accés al treball, les condicions laborals i la promoció en el treball 
i, per la modificació introduïda el 1994, l’empresari resta obligat a pagar el mateix sou per la pres-
tació d’un treball d’igual valor. 

D’altra banda, la possibilitat d’adoptar mesures de discriminació positiva ha estat reconeguda pel 
Tribunal Constitucional. D’aquesta manera es permet un tracte legal per equilibrar una realitat que 
és desigual, sempre que hi hagi una justificació objectiva i raonable i d’acord amb els principis 
constitucionals. S’entén que no tota diferenciació de tracte és discriminatòria, sinó que pot permetre 
superar les barreres socials que impedeixin la igualtat d’oportunitats entre els homes i les dones. 
L’adopció i aplicació d’aquest tipus de mesures té lloc fonamentalment en l’àmbit professional, a 
efectes de promoció, de contractació laboral, etc.
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La discriminació a favor de la promoció laboral de les dones no pot ser ni absoluta ni incondicional. 
Les condicions prèvies són que no pot haver-hi cap lloc de treball restringit a cap candidat masculí 
i que tothom ha de fer les mateixes proves. 

7. Les polítiques públiques en matèria d’igualtat d’oportunitats

Les polítiques públiques són aquelles decisions adoptades pels òrgans de govern, ja sigui mitjançant 
normes, disposicions, estratègies, plans d’actuació o actes, i que tenen per objecte determinar les 
actuacions que el govern planifica o executa en relació amb una matèria concreta, o bé proposar 
modificacions o innovacions normatives. La possibilitat de dissenyar polítiques públiques depèn 
de l’àmbit competencial, tot i que també es poden dur a terme mitjançant acords o convenis entre 
administracions i amb col·lectius particulars. 

Les polítiques d’igualtat d’oportunitats consisteixen en la determinació i adopció de mesures per 
part de les institucions públiques amb l’objectiu de pal·liar i resoldre les situacions de desigualtat 
social entre homes i dones.

L’Organització Internacional del Treball considera que les polítiques d’igualtat d’oportunitats i 
tracte en la formació i la feina són una qüestió de justícia social i un factor de desenvolupament 
econòmic i social, vinculat a una adequada gestió dels recursos humans, alhora que també són 
una qüestió de drets humans, perquè mentre hi hagi discriminació per raó de sexe no hi pot haver 
un respecte efectiu als drets humans.

A l’Estat espanyol, l’impuls de polítiques d’igualtat d’oportunitats s’ha reflectit en l’àmbit legislatiu, 
especialment en la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar 
i laboral de les persones treballadores. La Llei va introduir canvis legislatius en l’àmbit laboral 
perquè els treballadors puguin participar en la vida familiar, i va establir un seguit de disposicions 
i mesures per avançar cap a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Les polítiques d’igualtat del Govern de la Generalitat s’articulen fonamentalment en els plans 
d’actuació per a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i constitueixen un conjunt 
d’actuacions plurianuals que s’elaboren, planifiquen i executen de manera conjunta entre diferents 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

El I Pla d’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya per a la igualtat d’oportunitats per a 
les dones va comprendre el període 1989-1992, i tractava, entre d’altres, temes com l’equiparació 
legal entre homes i dones, la protecció de la família i la maternitat, el reconeixement social dels 
valors igualitaris, etc. 

El II Pla d’actuació (1994-1997) se centrava en la sensibilització de la població, la coeducació i la 
formació reglada, per eradicar el sexisme de totes les etapes del sistema educatiu, la potenciació 
de la presència de les dones en el món laboral, la impulsió de serveis socials i comunitaris d’ac-
tuació específica amb col·lectius amb problemes d’inserció social, etc. 

El III Pla d’actuació (1998-2000) versava sobre l’establiment de la cooperació en una societat 
canviant, el foment de la igualtat en una economia canviant, la conciliació del treball i la vida fa-
miliar entre homes i dones, el foment de la participació equilibrada d’homes i dones en la presa 
de decisions, etc.

En el IV Pla d’actuació (2001-2003) es va considerar prioritari assolir els objectius següents: 
avançar en les polítiques d’ocupació remunerada per a les dones, afavorir la conciliació de la vida 
familiar i professional de les dones i dels homes, eradicar la violència contra les dones, promoure 
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la formació de les dones i l’educació en la igualtat de drets, impulsar les polítiques de benestar, 
afavorir la promoció social de les dones del món rural, promoure la informació i l’atenció a les 
dones, i fomentar la participació de les dones en tots els àmbits de la societat. 

El V Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (2005-2007) s’estructurà 
en sis eixos vertebradors: fer de la Generalitat una institució exemplar en el disseny i desenvolupa-
ment de les polítiques de Govern, construir una cultura per a un nou contracte social, incrementar 
la presència i la participació de les dones en tots els àmbits de la vida social, oferir una atenció 
integral davant les necessitats de les dones, definir un programa per a l’abordatge integral de les 
violències contra les dones, i la reorganització dels temps i dels treballs per tal de fer de la vida 
quotidiana un eix vertebrador de les polítiques.

Ara és vigent el Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat (2008-2011). El Pla recull 
el compromís de tots els departaments del Govern per afavorir l’avenç cap a una Catalunya més 
justa i equilibrada. Per a això, el Pla concreta l’actuació per als propers quatre anys en polítiques de 
dones i incorpora, com a novetat, l’establiment d’indicadors destinats a dur-ne a terme l’avaluació.

Totes les actuacions que recull el Pla han estat plantejades des d’una concepció integral, perquè 
les polítiques de dones tenen a veure amb tots els àmbits de la societat. Per això s’han tingut en 
compte la interrelació i la integració dels diferents aspectes que incideixen en les situacions que 
cal modificar, millorar o superar perquè cap dona pateixi, per motiu de gènere, cap mena de dis-
criminació. En aquest sentit, el principi de la transversalitat s’ha prioritzat com a guia a l’hora de 
definir les actuacions previstes pel Pla.

El 5 de juliol de 2006 es va aprovar la Llei 8/2006, de mesures de conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, incloses 
les universitats, les corporacions locals i el personal sotmès a règim estatutari.

Aquesta Llei recull en un sol text les mesures que dicta la legislació de la funció pública i que 
afavoreixen la conciliació personal, familiar i laboral del personal al servei de l’Administració de 
la Generalitat, juntament amb altres mesures adoptades recentment per la normativa bàsica de 
l’Estat i per la Llei de suport a les famílies.

Tal com es reconeix en el preàmbul de la norma, es pretén establir un conjunt de mesures que aju-
din a atorgar la dimensió social necessària a l’organització administrativa i a les relacions laborals i 
que contribueixin a inspirar tots els àmbits de la negociació col·lectiva. Mesures que permetin una 
implicació més gran del personal al servei de les administracions públiques en la vida familiar.

Aquesta Llei incorpora com a novetat destacada el permís de paternitat de quatre setmanes, que 
s’ha d’iniciar a partir de la finalització del permís de maternitat, amb la finalitat de permetre una 
major implicació de tots dos progenitors en la cura de l’infant.

Incorpora també a la legislació catalana les mesures en matèria de violència contra les dones 
regulades per la legislació de l’Estat, amb la finalitat de flexibilitzar al màxim les relacions de treball 
de les víctimes, de manera que la situació en què es troben no els comporti un risc major ni haver 
de renunciar al lloc de treball.

Finalment, cal destacar la publicació de la Guia de prestacions familiars de la Secretaria de 
Polítiques familiars i drets de Ciutadania, que consisteix en un resum de les ajudes més 
importants que les administracions destinen a les famílies. Entre d’altres aspectes, s’hi fa difusió 
de les prestacions familiars en concepte de maternitat, per maternitat en jornada a temps parcial, 
prestació per risc durant l’embaràs, reducció de la jornada laboral per lactància, per tenir cura 
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dels fills menors de sis anys i familiars dependents, excedències per tenir cura de fills menors de 
tres anys o de familiars directes; prestacions econòmiques consistents en ajudes a famílies amb 
menors de tres anys o famílies nombroses amb infants menors de sis anys, pel naixement del 
tercer fill/a i dels posteriors, prestació per part múltiple, desgravacions i deduccions fiscals, etc.

IdEES fORçA

1. Durant les últimes tres dècades s’han consolidat noves pautes migratòries internacionals que 
han contribuït a generalitzar els moviments migratoris de manera important. Podem desta-
car tres dimensions en què es percep aquest caràcter del fenomen migratori: el creixement 
constant del volum de persones migrants, l’ampliació de les xarxes i cadenes migratòries, i la 
diversificació dels tipus migratoris.

2. L’Estat espanyol s’ha convertit, durant les últimes dues dècades, en un important centre de 
recepció d’immigració.

3. Catalunya es troba inserida en el context de globalització i intensificació dels fluxos que ca-
racteritza les migracions internacionals de les últimes dècades del segle xx.

4. La dècada dels vuitanta es caracteritza per una acceleració de la immigració, de manera 
que el nombre d’estrangers estaria pròxim a duplicar-se, i guanyaria pes en el conjunt de la 
societat catalana.

5. La immigració estrangera a Catalunya es nodreix d’un doble flux: per una banda, l’arribada 
d’europeus, i per l’altra, una creixent immigració de països extracomunitaris.

6. A l’hora de definir les pautes de convivència amb què es definiran les estratègies i polítiques 
socials en societats que reben fluxos migratoris, les ciències socials diferencien tres grans 
models: assimilació, melting pot —gresol cultural— i pluralisme cultural.

7. La ràpida acceleració dels fluxos, la seva afectació múltiple i el seu interès en relació amb el 
món laboral han donat lloc al desenvolupament d’una normativa que regula aquesta immigració 
des d’un punt de vista legal. A aquest marc legal, competència de l’Estat, hi hem d’afegir les 
iniciatives preses per la Generalitat i els ajuntaments en diferents àmbits.

8. L’estat social i democràtic de dret consagra el principi d’igualtat i no-discriminació, entre d’altres, 
per raó de sexe, i el configura com un dret subjectiu a tenir un tracte igual, però l’existència del 
reconeixement d’aquest dret no significa que en la realitat, en la vida quotidiana, no es donin 
situacions que de fet són discriminatòries.

9. La discriminació positiva permet un tracte legal per equilibrar una realitat desigual.

10. Les polítiques públiques són aquelles decisions adoptades pels òrgans de govern que tenen 
per objecte determinar les seves actuacions de planificació o execució en relació amb una 
matèria concreta.

11. Les polítiques d’igualtat d’oportunitats consisteixen en la determinació i adopció de mesures 
per part de les institucions públiques amb l’objectiu de pal·liar i resoldre les situacions de 
desigualtat social entre homes i dones.

12. A Catalunya, les polítiques a favor de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones es de-
senvolupen a través de plans plurianuals que s’elaboren, planifiquen i executen de manera 
conjunta entre diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.
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GLOSSARI 

Aculturació

Assentament

Assimilació

Ciutadania

Cohesió social

Conciliació

deduccions fiscals

desgravacions

desplaçats

directives

discriminació positiva

dispersió

disposicions

diversitat sociocultural

dret subjectiu

Edat activa

Elements forans

Elits professionals

Emigració

Entrada clandestina

Esfera privada

Estrangeria

Estrangers de “tercers països”

Excedència

Exclusió social

fòrum

Gènere

Gresol cultural

Igualtat jurídica

Immigració extracomunitària

Immigració permanent o de llarga durada

Marcs de convivència

Migracions

Minories ètniques o culturals

Models d’integració

Multidimensional

Nadius

Nivell supraestatal

Norma suprema

Pautes migratòries internacionals

Perfil sociodemogràfic

Pluralisme cultural

Prejudici

Proves d’aptitud

Reagrupament familiar

Refugiats

Remuneració

Sector autòcton

Senyal d’identitat

Sexisme

Societats contemporànies

Unitat geopolítica supranacional

Xarxes interregionals

Xarxes transoceàniques
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Tema A.7.

El canvi social (part II): 

les noves tecnologies de la informació

1. La societat del coneixement i les noves tecnologies de la informació

2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

3. Naixement de la societat de la informació

4. Innovació i noves formes de comunicació: Internet

5. Comunicació i control públic: nous espais de seguretat i noves alarmes 

socials
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1. La societat del coneixement i les noves tecnologies de la informació

La vida de la humanitat ha evolucionat, al llarg dels segles, al ritme de les innovacions tecnològiques. 
Cada millora tècnica ha comportat un avenç en les condicions de vida, un estímul per continuar 
avançant, i un major accés a la riquesa i al progrés del conjunt de la societat.

Avui som en un moment clau d’aquesta contínua innovació tecnològica, que té unes caracterís-
tiques pròpies tan diferenciades que marquen el naixement d’una nova societat. Aquest progrés 
continu ens ha dut al que ja es coneix com l’era de la informació, que es caracteritza, enfront de 
les grans conquestes tecnològiques de la història, perquè el conjunt dels ciutadans adquireix un 
enorme protagonisme. Abans, la informació i el coneixement, el poder, eren un privilegi al qual 
podia accedir només una minoria; ara, són a l’abast de tots els ciutadans de forma relativament 
poc costosa. Així mateix, aquesta informació i aquest coneixement es transmeten per uns sistemes 
de comunicació que han evolucionat de manera paral·lela amb la informàtica; ha augmentat la 
capacitat d’aquesta informació, la disponibilitat i la immediatesa, i s’ha abaratit aquesta transmissió. 
Tot aquest conjunt de factors han fet que sorgeixi una nova societat, la societat de la informació, 
també anomenada societat del coneixement. 

L’avenç tecnològic que ha fet possible l’aparició d’aquesta nova societat és l’espectacular desen-
volupament que han assolit en els darrers anys les tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC). De sempre, la humanitat ha sentit la necessitat d’informació, com a forma d’organitzar les 
seves observacions. La comunicació d’aquesta informació és el que permetia l’avenç tecnològic, 
el qual, al seu torn, facilitava les observacions, el seu processament en forma d’informació, i mi-
llorava la comunicació de la informació en el temps i l’espai.

Ara bé, el punt de partida, l’acte de naixement de la societat del coneixement o de la informació 
té una data concreta: l’any 1981. Aquest any Microsoft desenvolupa el sistema operatiu MS-DOS 
i IBM presenta el primer ordinador personal, el PC (personal computer). L’aparició del Macintosh 
d’Apple el 1984, amb una interfície gràfica de finestres i del ratolí (mouse), incorporat després als 
sistemes Windows, va fer que l’ús de l’ordinador s’estengués a qualsevol àmbit i nivell d’usuari. 
Aquests són els fets cabdals que marquen l’inici de l’era de la informàtica. La societat postindustrial 
de la segona meitat del segle xx dóna pas a la societat informatitzada, la cibersocietat, que es ca-
racteritza per considerar la informació com la principal riquesa i font d’organització. Com a primera 
conseqüència, el gran nombre de població activa ja no és al sector industrial, el secundari, sinó que 
es troba en el sector de serveis o terciari. Dins el sector de serveis, com és evident, cada vegada 
un percentatge més elevat està estretament relacionat, en la seva vida laboral, amb la informàtica. 
La mà a la indústria és substituïda per la robotització i l’automatització dels processos productius.

Hi ha una característica fonamental d’aquesta societat informatitzada: les TIC abasten tots els sec-
tors productius i d’oci. Per tant, hi ha sis conceptes fonamentals en l’organització de la cibersocietat:

a) Multimèdia: la informàtica permet integrar so, imatge i text.

b) Hipermèdia: integració de multimèdia i hipertext, que és un text organitzat de forma no 
seqüencial.

c) Realitat virtual: les TIC permeten traslladar les persones a una realitat diferent de la que 
coneixem.
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d) Grans xarxes d’ordinadors: creen una rèplica dels sistemes de comunicació entre grups 
de persones.

e) Internet: també anomenada autopista de la informació. Permet la comunicació entre 
qualsevol ordinador integrat a la xarxa, i que els seus usuaris accedeixin a arxius d’imatge, 
text i veu dipositats en qualsevol lloc de la xarxa.

f) Telefonia mòbil: amb un rapidíssim desenvolupament i difusió des de mitjans dels anys 
90 del segle passat, com mai abans cap dispositiu de comunicació, ha incorporat funcions 
i capacitats pròpies dels PC, en una clara convergència amb Internet en una única xarxa 
mundial.

Les tecnologies de la informació s’entenen, doncs, com una manera d’elaborar, processar, em-
magatzemar i transmetre la informació entre persones, generada a través de les observacions. En 
realitat, el que es transmet són bàsicament dades, que aporten informació, però poc coneixement. 
Aquí hem de distingir entre transport i contingut: el transport s’efectua mitjançant els sistemes de 
telecomunicacions; el contingut són els missatges que s’envien per aquests sistemes, i que poden 
incloure des de converses privades fins a serveis de lleure i entreteniment, accés a la cultura i 
transaccions per demanar béns o serveis lliurats per altres mitjans, com la telecompra.

2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

Des de sempre, les persones han necessitat treballar amb la informació, i transmetre-la a altres 
persones en el temps i l’espai. El que caracteritza la societat de la informació és que, gràcies a les 
TIC, aquesta transmissió arriba a un nombre enorme d’usuaris, amb una rapidesa i immediatesa 
impensables fins fa ben poc, i amb un volum tan gran que allò difícil és, justament, processar en 
l’àmbit personal la gran quantitat d’informació que es rep diàriament. 

Les TIC, que han possibilitat el naixement d’una nova societat, han modificat de manera substan-
cial la vida quotidiana dels ciutadans. Aquestes tecnologies afecten tots els àmbits de la vida: el 
treball, el lleure, l’accés a la cultura, les relacions econòmiques, la disponibilitat de béns i serveis, 
les relacions entre ciutadans i Administració, etc. En la nova societat del coneixement, el coneixe-
ment és, precisament, la primera font de productivitat.

Al llarg de la història, el treball ha estat relacionat, bàsicament, amb la producció de béns a partir 
de la transformació de recursos de la natura. L’era industrial ha estat la culminació d’això. Ara, 
en canvi, gran part de l’activitat econòmica està relacionada amb la producció de béns a partir 
de recursos creats per l’home, com el coneixement, la cultura, l’oci i la interacció entre persones.

Com hem esmentat abans, el pas de la societat postindustrial a la societat del coneixement fa 
que la major part de la força de treball es desplaci del sector secundari al sector terciari o de ser-
veis, de la mateixa manera que la revolució industrial va possibilitar que la major part de la força 
laboral d’aquell moment, que es destinava a produir aliments, es desplacés a produir productes 
manufacturats. Hi ha una sèrie de característiques que defineixen el canvi:

a) L’agricultura i la ramaderia es converteixen en unes activitats minoritàries dins el sistema 
productiu.

b) Disminueix l’ocupació industrial tradicional.

c) Augmenten i es diversifiquen les feines de caràcter executiu, professional i tècnic.

d) Incrementa l’ocupació de més alta formació i qualificació.
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e) Augmenten els treballadors terciaris —oficinistes i venedors— en la base del sistema 
productiu.

Si la mecanització i robotització de processos productius pròpia de l’era industrial va comportar la 
conversió de processos quasi artesanals en tasques rutinàries, el mateix passa ara amb processos 
del sector terciari. De fet, aquesta substitució d’antigues professions per modernes ocupacions 
fa necessària la formació contínua i el reciclatge periòdic dels treballadors per afrontar la creixent 
inestabilitat del mercat de treball provocada per aquesta innovació constant. El ritme al qual una 
professió, empresa o sector queda obsolet és ara molt més ràpid.

Les relacions econòmiques de la nova societat es produeixen en temps real. El comerç electrònic 
facilita que les transaccions es facin a una velocitat inimaginable fins fa ben poc. La globalització 
facilita l’obertura de nous mercats que funcionen amb conceptes globals: les noves tecnologies 
faciliten que venedors, compradors i proveïdors estiguin interconnectats des de qualsevol lloc del 
món on es trobin. En la vida més quotidiana, les TIC són al darrere de moltes activitats que fem ja 
de manera quasi inconscient, com el pagament amb targetes de crèdit o de dèbit, la telecompra, etc.

Les noves tecnologies han deixat una forta empremta en l’àmbit cultural. La cultura està íntimament 
relacionada amb els comportaments socials i econòmics. Aquí té molta importància el concepte de 
multimèdia: el resultat final és la cibercultura, que és una nova concepció de la cultura i de la societat, 
on el que es transmet té tanta importància com el mitjà tecnològic que fa possible aquesta transmissió.

En l’àmbit domèstic les TIC també provoquen canvis importants: s’origina una relació directa i 
individualitzada entre les persones i les màquines, a través de la pantalla, abans la del televisor i 
ara la de l’ordinador o el mòbil. Això provoca, de retruc, un important efecte de ciberdependència: 
desapareix el concepte del valor de l’esforç per aconseguir un objectiu o la noció del temps com 
a acumulació d’experiència, en contrast amb unes xarxes on la informació —les dades— viatja 
a una velocitat no mesurable en termes estrictament humans. També ha canviat la relació àmbit 
professional - àmbit privat o domèstic. Consultar i respondre el nostre correu electrònic de la feina 
des de casa, atendre trucades de feina al mòbil en qualsevol moment i realitzar tasques profes-
sionals que requereixen concentració a casa, aprofitant la “tranquil·litat”, com ara llegir, escriure o 
reflexionar, són exemples d’aquesta “invasió” de la llar.

Ja s’està produint un canvi fonamental com a conseqüència de l’existència de les TIC, i té un gran 
ressò en la vida diària dels ciutadans: les relacions entre Administració i administrats estan canvi-
ant en els darrers temps, a mesura que l’Administració ha incorporat les TIC a aquestes relacions. 
Sorgeixen conceptes com l’Administració oberta, que aporten avenços revolucionaris en el que 
fins fa ben poc havien estat aquestes relacions. Es busca adaptar els serveis a les necessitats dels 
ciutadans, oferir serveis integrats i no compartimentats, simplificar els tràmits i les gestions, fer les 
transaccions per mitjans electrònics i oferir servei de manera permanent, les 24 hores dels set dies 
de la setmana, tot l’any. Tenim exemples ben recents i aplicables a la vida de cada dia: pagar impostos 
per Internet, tramitar l’IRPF per via electrònica, gestionar l’expedició de documents a distància, etc

En l’àmbit de la formació, cada vegada té més rellevància la formació a distància, l’e-learning, i 
el concepte d’universitat oberta.

Ara bé, com ja s’ha apuntat, les TIC han provocat que, en deixar de ser el coneixement i la informa-
ció un recurs escàs, es puguin generar conflictes entre l’excés d’informació a la qual les persones 
poden accedir a través de les TIC i el que el seu cervell és capaç de processar. Moltes vegades, 
també, es processa mentalment informació que no es necessita realment.

Per tant, cada vegada és més important la qualitat de la informació i el coneixement rebuts que la 
quantitat. Les persones han d’aprendre a valorar i seleccionar la informació abans de processar-la.
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També cal tenir en compte que, juntament amb la quantitat, s’ha multiplicat de forma exponencial 
la velocitat en què es pot accedir a la informació. Aquesta velocitat de la informació accelera i 
escurça el cicle vital dels coneixements: neixen, es difonen, canvien i moren quan són substituïts 
per nous coneixements. El que és nou és que ara aquest cicle vital dels coneixements s’ha fet molt 
més curt que la vida de les persones, i això no havia passat mai en la història de la humanitat.

3. Naixement de la societat de la informació

Com ja ha quedat dit, es considera l’any 1981 com el del començament de la societat de la infor-
mació, quan les empreses posen al mercat l’ordinador personal i el sistema operatiu MS-DOS.

La nova societat va ser pronosticada als anys seixanta, amb gran lucidesa, per Marshall McLuhan, 
que va definir la idea de la globalització a escala planetària, i va vaticinar grans canvis en la vida 
i en els mitjans de comunicació del segle xxi, que veuria la globalització de la societat.

La idea veritablement innovadora de McLuhan va ser pronosticar que els avenços tecnològics en 
la informàtica i les telecomunicacions convertirien el món en una aldea global. Sobre les autopis-
tes de la informació, base de les TIC, s’està construint la nova societat de la informació. Aquesta 
societat, segons els presagis d’alguns dels seus impulsors, com el president de MicroSoft, Bill 
Gates, abolirà les barreres entre empreses i països.

Es tracta d’una veritable revolució, el fonament de la qual és el concepte de ciberespai, que no té 
cap limitació en l’espai físic. El concepte de ciberespai el va definir William Gibson l’any 1984 en 
la seva novel·la Neuromàntic, considerada com l’obra inicial de la cultura de la realitat virtual, i 
en la qual grans xarxes d’ordinadors apliquen tècniques de realitat virtual per crear un món futur.

La societat de la informació, nascuda de la revolució tecnològica en el camp de la informàtica, ha 
de facilitar el canvi social cap a un món molt més democràtic, en l’horitzó de la Declaració Uni-
versal dels Drets Humans. Les noves tecnologies han de permetre que les diferències de sexe, 
nacionalitat, ètnia o cultura de pertinença no tinguin cap importància a l’hora de la lliure circulació 
d’idees, la lliure elecció dels dirigents i la coexistència digna i pacífica. Les noves tecnologies han 
de permetre a les persones de tot el món una vida més lliure, creativa i educada.

Hi ha, però, un perill, al qual tots han d’estar atents, però especialment els dirigents dels països: el 
perill que les autopistes de la informació engrandeixin les diferències entre països industrialitzats 
i no industrialitzats, atès que la cibersocietat es basa en les computadores i en les xarxes que les 
interconnecten, i els països que no disposin d’aquestes autopistes de la informació corren el risc 
de quedar fora de l’aldea global. Però és evident que la societat de la informació és un factor de 
canvi en les polítiques públiques i en els processos d’avaluació de les democràcies.

A la Unió Europea, el punt de partida d’aquestes polítiques públiques és l’Informe Bangemann, 
redactat per una comissió de tècnics presidida per Martin Bangemann, la qual inicià els seus treballs 
el desembre de 1993, i va presentar les seves conclusions a Corfú el juny de 1994. Aquest informe 
té un precedent en un document anterior, el Llibre blanc sobre el creixement i la competitivitat i 
l’ocupació, presentat a Brussel·les el desembre de 1993, i on ja apareixia el terme societat de la 
informació, en el capítol 5, “La societat canviant, les noves tecnologies”.

L’impuls donat a la societat de la informació per la Unió Europea és la seva resposta al creixement 
de les xarxes d’alta velocitat als Estats Units d’Amèrica i a la seva superioritat tecnològica. Els 
objectius finals són:
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a) guanyar competitivitat en els mercats,

b) definir pautes de creixement,

c) reduir l’atur, i

d) millorar la qualitat de vida de les persones.

Els dos objectius finals són l’expressió més contundent del que pot comportar el naixement i el 
desenvolupament de la societat de la informació en els països que s’hi incorporin.

4. Innovació i noves formes de comunicació: Internet

Internet va néixer a partir de la primera xarxa realment operativa de la història, Arpanet. Aquesta 
xarxa va ser un encàrrec del Pentàgon americà, el qual volia protegir les seves dades informàtiques. 
Amb el protocol TCP/IP, es va crear Internet, més endavant, amb l’objectiu d’establir comunicacions 
entre les universitats i els centres d’investigació.

Actualment, Internet és una immensa xarxa de computadores estesa per tot el planeta i que per-
met, a qualsevol usuari, conèixer arxius d’informació i de dades, amb so i imatges animades o 
estàtiques, gràfics, etc., a partir d’adreces electròniques o bé mitjançant programari que permet 
navegar en busca d’informació de tota mena des de qualsevol punt del món.

Un dels fenòmens més impactants ha estat el concepte d’aplicacions multimèdia. Fins fa pocs 
anys, la paraula arribava a les persones per un canal; l’escriptura, per un altre, i les imatges, per 
un altre. La premsa, la ràdio i la televisió compartien aquests canals, però els faltava la interacció 
entre elles. Actualment, les persones accedim per un sol canal de comunicació als bancs de dades, 
veu, so i imatges al mateix temps. Internet ha creat la cultura multimèdia: l’oci, la cultura i la ciència 
són un petit exemple de tots els camps que s’estan veient afectats pel fenomen de la multimèdia. 

El diari electrònic és una de les conseqüències més importants d’aquest món: gairebé tota la prem-
sa diària s’edita via Internet, i es pot consultar de manera immediata. Tot això ha estat possible 
gràcies a la tècnica de l’hipertext, una propietat informàtica que facilita l’accés a qualsevol article. 
Cada paraula subratllada en blau permet la connexió amb altres documents, als quals també es 
pot accedir pitjant el cursor del ratolí.

Si bé la publicació de continguts a Internet, en una primera fase, reflectia la clàssica edició (editor-
receptor), ara es dóna el fenomen que els continguts són aportats pels mateixos usuaris, com 
el conegut portal de vídeos YouTube i d’altres; és el que es coneix com a web 2.0. Els experts 
auguren encara més complexitat en l’encadenament de la informació, amb sistemes que, mitjan-
çant intel·ligència artificial, enllaçaran continguts per significat, crearan coneixement; és el que es 
coneix com a web semàntica.

Les prediccions, fa molt pocs anys, apuntaven que la informació i les connexions es donarien en 
autopistes de la informació recolzades en la fibra òptica. Un cable de fibra òptica pot suportar un 
flux d’informació 150.000 vegades més que un cable telefònic ordinari de coure i a major veloci-
tat. Però l’increïble desenvolupament de la telefonia mòbil, tecnologies sense fil i via satèl·lit, ens 
porten a la interconnexió de diferents tipus de xarxes en una de global.

La infraestructura que fa possible el ciberespai és una gegantina xarxa de computadors; una xarxa 
de xarxes que connecta informalment unes 8.000 xarxes comercials. Aquesta eliminació de fronte-
res físiques i l’efecte de globalitat que genera ha provocat un altre fenomen: el de la interactivitat. 
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La societat interactiva és sinònim de la societat interconnectada, i això està conduint a l’aparició 
de noves relacions socioeconòmiques i vivencials.

De fet, s’està arribant a la universalització dels objectius que l’administració nord-americana s’havia 
marcat a l’inici: la unificació de llars, biblioteques, centres d’investigació, etc., per arribar a aquesta 
universalització de la societat; una societat destinada a basar la seva economia en els serveis; 
una societat basada en la informació i el coneixement; en definitiva, una societat globalitzada.

5. Comunicació i control públic: nous espais de seguretat i noves alarmes 
socials

Un dels perills més patents que avui dia pot comportar Internet és la seva manca de regulació. 
Cada vegada més autors centren la seva reflexió en la urgència d’establir alguns mecanismes de 
control que evitin la conversió d’Internet en un territori sense ordre ni llei. És un fet de tots conegut 
que Internet constitueix un canal de comunicacions insegur, perquè la informació que circula a 
través d’aquesta vasta xarxa és fàcilment accessible en qualsevol punt intermedi per a un possible 
atacant. 

Què es pot fer en el cas que es necessiti enviar dades confidencials? En el cas d’Internet, la so-
lució adoptada es basa en la utilització del protocol SSL (Secure Sockets Layer). Però els factors 
d’inseguretat i de desordre estan afectant negativament l’evolució d’Internet, que es veu utilitzada 
per dur a terme activitats il·legals i antisocials. Davant els efectes de globalització que ha generat 
la implementació de la xarxa de xarxes en tots els àmbits socials i econòmics, i davant la sobtada 
pèrdua de capacitat de l’estat per exercir els mecanismes de control que havien estat habituals en 
un context cultural menys globalitzat, es fa necessària la demanda consensuada a escala interna-
cional d’una sèrie de normatives per garantir l’operativitat i el funcionament de la xarxa. Però això, 
sens dubte, planteja reptes complexes d’afrontar, ja que el mateix desenvolupament de la tecno-
logia ha estat afavorit per una ètica transgressora, i el mateix concepte de propietat està a debat, 
en particular la propietat intel·lectual. La pirateria de productes culturals, d’oci i de programari ha 
assolit proporcions monumentals, ja que els mateixos infractors, emparats per l’anonimat, sovint 
no tenen la percepció de provocar un perjudici, i els poders públics es troben en la dificultat de 
legislar i, sobretot, d’assegurar el seu compliment efectiu sense vulnerar altres drets fonamentals 
com la inviolabilitat de les comunicacions o el dret a la intimitat.

La Constitució espanyola (CE) protegeix els drets a la intimitat i a l’honor, i com a conseqüència 
d’això sorgí la Llei orgànica 5/1992, de regulació i tractament automàtic de les dades (LORTAD), 
que aplica l’article 18.4 de la CE, sobre la limitació de l’ús de la informàtica per garantir l’honor i 
la intimitat personal i familiar dels ciutadans, en considerar que les tecnologies de la informació 
comporten una potencial amenaça a la privacitat. Al mateix temps, com a aplicació de la Llei es-
mentada, es va constituir l’Agència de Protecció de Dades (APD), que actua per dirimir possibles 
conflictes en el tractament informàtic de les dades personals.

Aquesta legislació ha estat posada al dia amb el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades 
de caràcter personal, i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal.

De fet, els mitjans tecnològics basats en les TIC han provocat una confusió entre el que és públic 
i el que és privat, amb una invasió real de les noves tecnologies en l’esfera privada, amb el telèfon 
mòbil, el correu electrònic i el fax. Hi ha un conflicte de separació entre l’esfera pública i la privada.
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Per tant, sorgeix un nou debat: quins límits de tolerància ha de tenir la seguretat pública en definir 
què és el que pertany a l’esfera privada i com es pot protegir la vida privada en l’àmbit domèstic 
dels nous perills sorgits com a conseqüència de les noves tecnologies. S’originen unes noves 
alarmes, que podríem definir com a alarmes de disseny.

IdEES fORçA 

1. La societat postindustrial de la segona meitat del segle xx dóna pas a la societat informatitzada, 
la cibersocietat, que es caracteritza per considerar la informació com la principal riquesa i font 
d’organització.

2. El que caracteritza la societat de la informació és que, gràcies a les TIC, aquesta transmissió 
arriba a un nombre enorme d’usuaris, amb una rapidesa i immediatesa impensables fins fa 
ben poc, i amb un volum tan gran que allò difícil és, justament, processar en l’àmbit personal 
la gran quantitat d’informació que es rep diàriament.

3. Per tant, cada vegada és més important la qualitat de la informació i el coneixement rebuts 
que la quantitat. Les persones han d’aprendre a valorar i seleccionar la informació abans de 
processar-la.

4. Internet és una immensa xarxa de computadores estesa per tot el planeta i que permet, a qual-
sevol usuari, conèixer arxius d’informació i de dades, amb so i imatges animades o estàtiques, 
gràfics, etc., a partir d’adreces electròniques o bé mitjançant programari que permeti navegar 
en busca d’informació de tota mena des de qualsevol punt del món.

5. Un dels perills més patents que avui dia pot comportar Internet és la seva manca de regulació, 
però, sobretot, que la innovació també es doni en noves formes de delictes contra els drets de 
les persones.

GLOSSARI 

Automatització

Avenç tecnològic

Cibercultura

Cibersocietat

Comerç electrònic

Competitivitat

dades confidencials

fibra òptica

Globalització

Hipermèdia

Hipertext

Informàtica

Infraestructura

Innovació tecnològica

Interactivitat

Multimèdia

Obsolescència

Qualitat de vida

Realitat virtual

Robotització

Sector de serveis, terciari

Sector industrial, secundari

Sistemes de comunicació

Societat postindustrial

Tècnica

Tecnologies de la informació i la comunicació

Transaccions

Universitat oberta
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El canvi social (part III): 

l’individu i l’equilibri ecològic 

1. La necessitat de l’ordenació ecològica i de l’equilibri dels ecosistemes

2. Precedents de la presa de consciència

3. El concepte de desenvolupament sostenible i l’Informe Brundtland

4. Les cimeres internacionals 

5. L’Agenda 21 Local i la Carta d’Aalborg

6. La situació a Catalunya
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1. La necessitat de l’ordenació ecològica i de l’equilibri dels ecosistemes

La societat occidental ha anat prenent consciència, des de la dècada dels seixanta, dels impactes 
que ha tingut el creixement econòmic i demogràfic sobre el medi ambient. Avui dia s’intenta actuar 
sobre els principals problemes mediambientals per tal de cercar un equilibri entre el creixement 
demogràfic, social i econòmic i la protecció del medi ambient.

Els principals problemes mediambientals que s’han detectat i que han posat en perill el possible 
equilibri entre creixement demogràfic i aprofitament dels recursos han estat la contaminació de 
les aigües i de l’atmosfera, la generació de residus, la degradació dels ecosistemes naturals, la 
pèrdua de biodiversitat i la destrucció de la capa d’ozó, entre molts d’altres.

2. Precedents de la presa de consciència

Els precedents de la presa de consciència a què ha arribat la societat occidental s’han de cercar en 
l’inici de l’ecologisme, moviment que es va desenvolupar als Estats Units al principi de la dècada 
dels seixanta. Entre les primeres organitzacions ecologistes destaquen Ecology Action (1968) i 
Greenpeace, aquesta segona de caràcter internacional, fundada el 1971 a Vancouver (Canadà), 
i que tingué representació a Espanya el 1984. A Catalunya, el 1976 es funda l’organització no 
governamental DEPANA.

Paral·lelament, es creen organismes internacionals amb l’objectiu de debatre i divulgar els proble-
mes que afectaven l’equilibri entre la societat i els sistemes naturals. El 1956 es creà la Unió Mundial 
per a la Natura (UINC) i el 1961, el Fons Mundial per a la Natura (WWF). Ambdues organitzacions 
internacionals no governamentals han desenvolupat des de la seva fundació campanyes per 
conservar els ecosistemes naturals, i el 1980, juntament amb el Programa de les Nacions Unides 
per al Medi Ambient (PNUMA), que va ser creat el 1972, van publicar l’Estratègia mundial per a la 
conservació. Aquesta estratègia posava de manifest la urgent necessitat de tenir cura de l’ús dels 
recursos naturals i de la conservació de la natura, de la qual tots formem part.

Aquest informe feia èmfasi en el fet que aquesta conservació no és possible si el desenvolupament 
no va encaminat a alleugerir la pobresa i la misèria en què viuen centenars de milions de persones 
arreu del món. També insistia en la interdependència entre conservació i desenvolupament, i per 
primera vegada s’hi feia ús del concepte de desenvolupament sostenible. L’Estratègia mundial per 
a la conservació definia els següents objectius bàsics:

a) Mantenir els processos ecològics essencials i els sistemes que sostenen la vida.

b) Protegir la diversitat genètica.

c) Qualsevol ús que es faci de les espècies i dels ecosistemes ha de ser sostenible.

Aquests objectius van servir per posar en marxa diferents estratègies a escala nacional i regional 
en més de 50 països. 
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3. El concepte de desenvolupament sostenible i l’Informe Brundtland

El 1987 el primer informe dels experts (Informe Brundtland) confirma les bases científiques que 
constaten la preocupació sobre el procés de canvi climàtic. L’Assemblea General de les Nacions 
Unides adopta la Resolució 45/212, en què reitera que existeix una preocupació comuna, i per això 
crea un Comitè Intergovernamental de Negociació (CIG), que té com a primer objectiu la signatura 
d’un conveni internacional per fer front al problema.

L’Informe Brundtland va fer un pas endavant decisiu en la necessitat de comprendre de manera 
global la relació existent entre economia i medi ambient. L’informe va contribuir a estendre la ne-
cessitat d’un desenvolupament sostenible i d’aplicar el principi d’equitat en l’àmbit internacional, 
a la vegada que va impulsar un pla ambiental, amb la mirada posada més enllà de l’any 2000, 
acordat pels governs dels diferents estats. Aquest Pla ambiental definia un marc general per ori-
entar les actuacions que calia fomentar en matèria de medi ambient que anessin encaminades 
cap a un desenvolupament adequat, tant en l’àmbit nacional com de la cooperació entre estats.

A partir d’aquest informe es clarifiquen conceptes com el de desenvolupament sostenible: “que 
satisfà les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les futures generacions per 
satisfer llurs pròpies necessitats”. També se’n concreten d’altres que utilitzen l’adjectiu sostenible, 
com ús sostenible, economia sostenible o societat sostenible. L’ús sostenible fa referència als 
recursos renovables i significa que aquests són usats de tal manera que es garanteix la pròpia 
capacitat de renovació del recurs. Una economia sostenible és la resultant d’aplicar polítiques 
destinades a fer compatible el creixement econòmic amb la preservació del medi ambient, mentre 
que una societat sostenible és aquella que es desenvolupa seguint els principis d’una economia 
sostenible. 

L’any 1991 va ser publicada la segona Estratègia mundial per a la conservació, amb el títol Cui-
dem la Terra. Una estratègia per viure de manera sostenible, on es definien els principis per viure 
de manera sostenible. Aquest document actualitzava els propòsits de l’Estratègia mundial per a 
la conservació divulgada el 1980 i definia nou principis per viure de manera sostenible tenint en 
compte l’Informe Brundtland:

a) Respectar i tenir cura de la comunitat de vida.

b) Millorar la qualitat de vida dels éssers humans.

c) Conservar la diversitat i la vitalitat de la Terra.

d) Minimitzar l’exhauriment dels recursos no renovables.

e) Mantenir-se dins de la capacitat de càrrega de la Terra.

f) Canviar les actituds i les pràctiques personals.

g) Capacitar les comunitats per tenir cura del seu propi medi ambient.

h) Proporcionar un marc nacional que integri desenvolupament i conservació.

i) Crear una aliança mundial.

L’estratègia també definia els sectors d’aplicació (energia; serveis, indústria i comerç; assenta-
ments humans; terres agrícoles, ramaderes i forestals, i aigües dolces, oceans i costes), i feia 
èmfasi en la importància de valorar les interrelacions existents entre si.
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En resum, la segona Estratègia mundial per a la conservació enumerava fins a 132 accions que 
definien en línies generals l’evolució cap a un món on poder viure sota uns principis de sostenibilitat 
i dintre dels límits naturals del planeta.

4. Les cimeres internacionals

El 1992 se celebra la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro (Brasil), on se signa la Declaració de 
Rio, la primera Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient, el punt de partida de 
la qual van ser els principis de l’Informe Brundtland (1987) i les accions definides en la segona 
Estratègia mundial per a la conservació, recollides a Cuidem la Terra. Una estratègia per viure de 
manera sostenible (1991).

El 1997 se celebra a Kyoto la III Conferència de les Parts del Conveni Marc sobre el Canvi 
Climàtic, amb la participació de delegats de 125 països, en la qual s’acorda el primer Protocol 
legalment vinculant d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. El Protocol recull el compromís 
de reduir entre els anys 2008-2012 les emissions de gasos causants de l’escalfament global de 
la Terra en un 5,2% respecte dels nivells de 1990.

L’any 2001 es dóna a conèixer el tercer Informe d’avaluació de l’IPCC (Grup Intergovernamental 
d’Experts sobre el Canvi Climàtic, creat el 1988 per les Nacions Unides), que facilitarà les nego-
ciacions de l’Acord polític de Bonn i els acords de Marràqueix. La decisió de l’administració dels 
Estats Units de no ratificar el Protocol de Kyoto obliga a replantejar-ho tot .

Durant l’estiu de 2002 se celebra la Cimera Mundial sobre desenvolupament Sostenible a 
Johannesburg (Sud-àfrica), amb l’objectiu d’identificar els progressos assolits d’acord amb la 
Declaració de Rio, examinar i identificar els nous problemes i identificar les oportunitats de millora 
en l’aplicació de l’Agenda 21.

El 2006 té lloc la Cimera de Nairobi, en què s’aproven les regles del Fons d’Adaptació per ajudar 
els països en desenvolupament a adaptar-se al canvi climàtic. 

El novembre de 2007 es publica a València el quart Informe d’avaluació de l’escalfament global 
(IPCC), en el qual es constata que alguns efectes són irreversibles. A Bali se celebra una confe-
rència de les Nacions Unides en què els governs de tot el món acorden augmentar els esforços i 
aproven un full de ruta de les negociacions, que han de culminar amb un acord global a Copen-
haguen el 2009. Es produeix un canvi d’actitud de l’administració dels Estats Units arran del canvi 
en la presidència.

També el 2007 s’aprova a Brussel·les, a la Cimera de Caps d’Estat Europeus, un compromís de 
reduir en un 20% els gasos d’efecte d’hivernacle l’any 2020, respecte del 1990.

El 2008 a Polònia, en la reunió dels principals països, la Xina, el principal país contaminador del 
món, i altres països emergents, com l’Índia i Mèxic, es comprometen a adoptar mesures contra 
el canvi climàtic. 

El 2009 se celebra la Cimera del Clima de Copenhaguen. Al juliol els Estats Units i la Xina, 
els dos països més contaminants del món, signen un memoràndum pel qual es comprometen a 
cooperar en la lluita contra el canvi climàtic i el medi ambient, i al desembre se celebra la Cimera 
esmentada, amb el repte de negociar un nou acord per al 2012, quan acaba el Protocol de Kyoto.

Finalment 110 països s’adhereixen a l’acord final sobre el clima, entre ells la Xina i els Estats Units. 
L’objectiu de l’acord és limitar l’escalfament global a menys de 2ºC —per frenar les inundacions, 
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les sequeres, els incendis i l’augment del nivell del mar—, i va acompanyat d’ajudes econòmiques 
per a les nacions en vies de desenvolupament.

 

5. L’Agenda 21 Local i la Carta d’Aalborg

Els principals resultats de la primera Cimera de la Terra (1992) es concretaren en la Declaració de 
Rio, en els convenis sobre diversitat biològica i sobre canvi climàtic, en els principis sobre boscos, 
i també en la definició i la redacció de l’Agenda 21.

L’Agenda 21 és un instrument bàsic de planificació i acció que descriu els problemes globals 
actuals i la forma d’afrontar-los basant-se en els principis del desenvolupament sostenible, i va 
dirigida als governs i a les persones en general, així com a les organitzacions, els municipis i altres 
institucions. La Comissió de Desenvolupament Sostenible (CDS) de les Nacions Unides és l’ens 
encarregat del seguiment de l’aplicació de l’Agenda 21.

L’Agenda 21 va contribuir de manera notable a l’ampliació del nombre d’organitzacions represen-
tants de la societat civil que podien participar en els diferents processos d’aplicació i de preparació 
de posteriors cimeres i trobades. 

El mateix any 1992 es determinà la conveniència de fer una revisió i avaluació de l’Agenda 21, 
que tingué lloc l’any 1997, en una sessió especial de l’Assemblea General de les Nacions Unides 
denominada Río+5, en la qual s’adoptà un programa per a l’aplicació de l’Agenda 21. En el procés 
de revisió i avaluació es van identificar alguns dèficits en el camí cap a la sostenibilitat, com ara 
la pobresa i la desigualtat social, a causa, en part, de la disminució dels nivells d’ajut oficial al 
desenvolupament i l’increment del deute extern. També es van determinar nous objectius, com la 
necessitat d’introduir millores en la transferència de tecnologia, fomentar la capacitació per a la 
participació, fomentar la formació en temes de desenvolupament, millorar la coordinació instituci-
onal i introduir canvis en els nivells de producció i consum.

El programa també va aprovar realitzar una nova avaluació al cap de cinc anys al més alt nivell 
polític, que reafirmés l’adhesió de la comunitat mundial al desenvolupament sostenible, a més 
d’examinar els èxits assolits en l’aplicació dels resultats de la Conferència de Rio. Durant l’estiu 
de 2002 té lloc a Johannesburg (Sud-àfrica) la Cimera Mundial sobre Desenvolupament Soste-
nible. Amb motiu d’aquest esdeveniment, el Govern de la Generalitat de Catalunya va presentar 
la publicació Agenda 21 de Catalunya: El compromís d’un país pel desenvolupament sostenible 
global, que recull les bases de l’Agenda 21 de Catalunya, així com les polítiques de sostenibilitat 
que s’hi apliquen des de fa temps.

L’Agenda 21 Local és part de l’Agenda 21 Global i apel·la a tots els municipis i autoritats locals 
d’arreu del món a redactar i dur a terme plans d’acció per al desenvolupament sostenible de 
les seves ciutats i pobles, facilitant la participació de tots els sectors de la seva comunitat local. 
Aquests plans d’acció han de seguir els principis i els criteris de sostenibilitat que es desprenen 
de l’Informe Brundtland i que es van confirmar en la Declaració de Rio:

Principis de la societat sostenible:

a) Respectar la Terra i tenir-ne cura.

b) Respectar i tenir cura de la comunitat de vida.

Criteris de sostenibilitat:

a) Millorar la qualitat de vida de les persones.
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b) Conservar la diversitat i la vitalitat de la Terra.

c) Mantenir-se dins de la capacitat de càrrega de la Terra.

La seva correcta aplicació ha de dur cap a una societat sostenible en els seus àmbits individual, 
local, nacional i internacional, i perseguir els propòsits següents:

a) Canviar les actituds i les pràctiques personals.

b) Capacitar les comunitats per tenir cura del seu propi medi ambient.

c) Proporcionar un marc nacional que integri desenvolupament i conservació.

d) Crear una aliança mundial.

L’any 1994, amb el suport de la Comissió Europea, se celebrà la Conferència Europea sobre Ciutats 
i Viles Sostenibles a Aalborg (Dinamarca), que donà lloc a la Carta d’Aalborg. Un dels principis 
essencials d’aquest document és la importància que la presa de decisions que afecten les entitats 
locals es faci des dels propis organismes. En aquest sentit s’assenyalen dos elements essencials:

a) La capacitat de gestió i suport financer per aprofundir en les polítiques locals.

b) La participació de la comunitat i dels ciutadans.

D’altra banda, la Carta engegà la Campanya Europea de Ciutats i Viles Sostenibles, que vol, entre 
d’altres propòsits, promoure l’assistència mútua, difondre els principis de la Carta, aconseguir noves 
adhesions, organitzar el Premi Ciutat Sostenible, etc. La darrera part de la Carta fa referència als 
plans d’acció local cap a la sostenibilitat, els quals han de marcar les etapes a seguir en el procés 
de l’Agenda 21 Local. Aquestes etapes són:

a) reconèixer els marcs de finançament i de planificació existents, així com altres plans i 
programes;

b) identificar els problemes i les seves causes, mitjançant àmplies consultes públiques;

c) prioritzar les tasques per dirigir-se cap als problemes identificats;

d) crear una imatge per a una comunitat sostenible mitjançant un procés participatiu que 
involucri tots els sectors de la comunitat;

e) considerar i valorar les opcions estratègiques alternatives;

f) establir els plans d’acció locals cap a la sostenibilitat a llarg termini, que incloguin objectius 
mesurables;

g) programar la implementació del pla (temporalització i assignació de responsabilitats entre 
els participants), i

h) establir els procediments per controlar i informar sobre la implementació del pla.

En el moment de la seva aprovació, al maig de 1994, la Carta d’Aalborg va ser signada pels repre-
sentants de 80 ens locals, als quals es van afegir 250 autoritats locals i regionals en la Segona 
Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles, celebrada a Lisboa el 1996. L’any 2000 se 
celebrà a Hannover la Tercera Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles, en la qual 
s’adheriren a la Carta d’Aalborg 650 autoritats locals i regionals de 32 països de tota Europa. En 
aquesta trobada es consolidaren els principis i valors de l’acció local cap a la sostenibilitat, posant 
l’èmfasi en el lideratge municipal, i es van assenyalar les oportunitats, les dificultats i els reptes 
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que plantejava el procés de l’Agenda 21 Local. El 2004, deu anys després de la signatura de la 
Carta, se celebra la IV trobada, també a Aalborg, i el 2007 se celebra a Sevilla la V Conferència 
Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles amb 1.711 participants, la major part dels quals repre-
sentants polítics o tècnics de municipis de més de 60 països. S’aprova el document Llevando los 
compromisos a las calles, subtitulat El espíritu de Sevilla. En aquest document “els governs locals 
es comprometen a establir indicadors locals en relació amb els compromisos i a realitzar revisions 
per monitoritzar els progressos aconseguits”. També es comprometen a “posar a disposició dels 
ciutadans els resultats obtinguts”.

La Carta d’Aalborg ha esdevingut, doncs, un important punt de partida en la implementació dels 
processos de l’Agenda 21 Local, i ha estat el document que ha consolidat el moviment mundial 
que va néixer sota l’auspici de les Nacions Unides el juny de 1992, a la Cimera de la Terra a Rio.

6. La situació a Catalunya

Catalunya no ha estat aliena als processos i les dinàmiques que en matèria de protecció del medi 
ambient s’han anat produint en els àmbits mundial i regional i en el seu entorn més proper. El 
1991, amb la creació del Departament de Medi Ambient, la Generalitat de Catalunya endegà una 
política de medi ambient amb el propòsit de dotar-se d’un corpus legislatiu propi, dissenyar els 
grans programes de gestió mediambiental, construir els principals equipaments i adequar el país 
als estàndards ambientals exigits.

Al principi del segle xxi aquestes línies que marquen la política ambiental a Catalunya encara 
segueixen els seus objectius. Tot i això, s’ha iniciat un procés de transició d’una política ambiental 
a una política de desenvolupament sostenible amb l’adopció de l’Agenda 21 de Catalunya, que 
és una eina per revisar els objectius plantejats com a societat desenvolupada i definir la manera 
d’assolir-los.

També les diputacions i els municipis desenvolupen processos d’Agenda 21 Local. En aquest 
sentit, cal fer esment del Premi Ciutat Sostenible que el 1999 va rebre la Diputació de Barcelona 
pel seu Programa d’auditories i xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, en el marc de la 
Campanya Europea de Ciutats i Viles Sostenibles. L’any 2001, dels 301 municipis de Catalunya 
signataris de la Carta d’Aalborg, 182 ja havien iniciat el procés de l’Agenda 21 Local. Actualment 
en són gairebé 250.

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va dissenyar el Programa de 
foment de la sostenibilitat local (2002-2003) amb la finalitat de fer un seguiment dels processos 
d’implantació de l’Agenda 21 Local als municipis de Catalunya. En aquest seguiment es valorava 
l’estat en què es trobaven les fases descrites en l’Agenda 21 Local, que eren l’elaboració d’una 
diagnosi ambiental i l’aprovació del pla d’acció. L’objectiu del Programa era incrementar el grau de 
sostenibilitat dels municipis i comarques catalans. Per assolir aquest objectiu es van definir tres 
línies a seguir:

a) Millorar els sistemes d’informació per optimitzar la presa de decisions municipal i mesurar 
els canvis cap a la sostenibilitat.

b) Utilitzar eines efectives de planificació i acció per augmentar el compromís del món local 
amb la sostenibilitat i agilitar l’aplicació de les estratègies de sostenibilitat local.

c) Desenvolupar sistemes innovadors de participació per afavorir l’augment progressiu de 
la implicació dels agents locals. 
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El Programa exposa, entre d’altres, el seguiment d’algunes experiències que s’estan realit-
zant, com ara plans directors ambientals en l’àmbit comarcal (Bages, Alt Camp, Garrotxa, 
Selva, Urgell), subcomarcal (Vall del Tenes i l’Ametlla del Vallès, Vall del Foix) i municipal 
(Sitges, Sant Cugat del Vallès, Martorell, la Sénia), a més d’altres projectes sectorials, com 
ara Pirineus Mediterranis (Alt Empordà), Vall de la Garona (Vall d’Aran) i Ports Nets (conjunt 
del litoral), que han estat endegats amb finançament europeu.

Des de l’any 1998 Catalunya disposa d’un Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, 
que és l’òrgan de participació, consulta i assessorament en relació amb les polítiques i actuaci-
ons amb incidència sobre el medi ambient i el desenvolupament sostenible. Des del 2004 també 
participa d’aquest compromís envers l’àmbit local.

L’any 2003 el Consell Assessor va encarregar l’actualització de l’indicador de la petjada ecològica 
a Catalunya. Tant els governs nacionals com els locals necessiten una eina específica, àmplia i 
concisa per mesurar i comparar la producció econòmica nacional; el PIB es va crear per a aquesta 
tasca. No obstant això, a mesura que la sostenibilitat ha estat present, ha calgut crear una nova 
mesura per avaluar els efectes de l’activitat humana sobre el medi ambient: la petjada ecològi-
ca, és a dir, “l’àrea biològicament productiva que necessita una població per produir els recursos 
que consumeix i absorbir els recursos que genera”. Aquesta mesura s’expressa en hectàrees per 
càpita. L’estudi realitzat el 2003 va determinar que la petjada ecològica de Catalunya era de 3,92 
hectàrees per habitant, semblant a la de Polònia o Sud-àfrica. Això significa que, respecte de la 
calculada l’any 1998, hi havia hagut un augment de la petjada ecològica de Catalunya de l’ordre 
del 8,9%. La diferència en el consum de territori mostrava que un ciutadà de Catalunya consumia 
0,32 hectàrees més l’any 2003 que l’any 1998.

Durant la Cimera del 2009 a Copenhaguen es van presentar els resultats preliminars del 2n In-
forme del Canvi Climàtic a Catalunya, document que realitza aportacions de referència en relació 
amb les bases científiques del canvi climàtic, els impactes, la mitigació i l’adaptació a Catalunya. 
Entre les principals conclusions, l’Informe assenyala un augment de la mitjana de les temperatures 
màximes en l’àmbit de la península Ibèrica en els propers anys, tot i la tendència al manteniment 
de la mitjana de les temperatures mínimes, i també analitza el paper dels boscos catalans com a 
embornals de carboni.

L’agost de 2010 s’aprova l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya per acord 
del Govern. Es tracta del full de ruta que fixa els objectius estratègics clau per garantir la transició 
de Catalunya cap a escenaris de més sostenibilitat en l’horitzó del 2026, basats en una economia 
ecoeficient, de baix contingut en carboni i que minimitza els impactes sobre la salut i el medi.



108 Guia d’estudi per a l’ingrés a la PG-ME - Coneixements de l’entorn

El canvi social (part III):
l’individu i l’equilibri ecològic

IdEES fORçA

1. La societat occidental ha anat prenent consciència, des de la dècada dels seixanta, dels im-
pactes que ha tingut el creixement econòmic i demogràfic sobre el medi ambient.

2. Els precedents de la presa de consciència a què ha arribat la societat occidental s’han de 
cercar en l’inici de l’ecologisme.

3. La Comissió Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament defineix desenvolupament 
sostenible com aquell “que satisfà les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de 
les futures generacions per satisfer llurs pròpies necessitats”.

4. El 1992 se celebrà a Rio de Janeiro (Brasil) la primera Conferència de les Nacions Unides sobre 
el Medi Ambient. Els principals resultats d’aquesta conferència es concretaren en la Declaració 
de Rio. La cimera més recent és la Cimera del Clima de Copenhaguen, celebrada el 2009, en 
què 110 països signen l’acord de limitar l’escalfament global a menys de 2ºC —per frenar les 
inundacions, les sequeres, els incendis i l’augment del nivell del mar—, que va acompanyat 
d’ajudes econòmiques per a les nacions en vies de desenvolupament.

5. L’Agenda 21 és un instrument bàsic de planificació i acció que descriu els problemes globals 
actuals i la forma d’afrontar-los basant-se en els principis del desenvolupament sostenible, i va 
dirigida als governs i a les persones en general, així com a les organitzacions, els municipis i 
altres institucions. Catalunya té més de 250 municipis adherits.

6. El 1991, amb la creació del Departament de Medi Ambient, la Generalitat de Catalunya inicià 
una política de medi ambient amb el propòsit de dotar-se d’un corpus legislatiu propi, dissenyar 
els grans programes de gestió mediambiental, construir els principals equipaments i adequar 
el país als estàndards ambientals exigits.

7. El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya dissenyà el Programa de fo-
ment de la sostenibilitat local (2002-2003) amb la finalitat de fer un seguiment dels processos 
d’implantació de l’Agenda 21 Local als municipis de Catalunya. 

8. El 2010 s’aprova l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya, que fixa els 
objectius estratègics clau per garantir la transició de Catalunya cap a escenaris de més soste-
nibilitat en l’horitzó del 2026, basats en una economia ecoeficient, de baix contingut en carboni 
i que minimitza els impactes sobre la salut i el medi.

9. Catalunya disposa d’un Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, que és l’òrgan 
de participació, consulta i assessorament en relació amb les polítiques i actuacions amb inci-
dència sobre el medi ambient i el desenvolupament sostenible.

10.  El 2n Informe del Canvi Climàtic a Catalunya assenyala un augment de la mitjana de les tem-
peratures màximes en l’àmbit de la península Ibèrica en els propers anys, tot i la tendència 
al manteniment de la mitjana de les temperatures mínimes, i analitza el paper dels boscos 
catalans com a embornals de carboni.
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GLOSSARI

Acció local

Biodiversitat

Canvi climàtic

Capa d’ozó

Conservació

Creixement demogràfic

desenvolupament sostenible

Ecosistemes

Medi ambient

Ordenació ecològica

Petjada ecològica

Principi d’equitat

Recursos renovables





 1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica
 2. Contingut i estructura
 3. Els drets, els deures i els principis rectors
 4. Les competències de la Generalitat de Catalunya
 5. Les relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya
 6. El finançament
 7. La reforma de l’Estatut
 
 1. La Generalitat com a sistema institucional d’autogovern de Catalunya
 2. El Parlament de Catalunya
 3. El president o presidenta de la Generalitat de Catalunya
 4. El Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya
 5. Altres institucions estatutàries
 
 1. Funcions del Departament d’Interior
 2. Òrgans generals del Departament d’Interior
 3. L’àmbit de la seguretat: la Secretaria de Seguretat
 4. La Direcció General de la Policia
 
 1. L’ordenament jurídic
 2. La Constitució espanyola
 3. La llei
 4. Les normes amb rang de llei
 5. El reglament
 6. Els tractats internacionals
 
 1. Les declaracions de drets humans
 2. Els drets constitucionals
 3. La titularitat dels drets constitucionals
 4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal
 5. Els deures constitucionals
 6. Les garanties normatives
 7. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble
 8. Les garanties jurisdiccionals
 9. La suspensió dels drets constitucionals
 
 1. Les Corts Generals
 2. El Govern
 3. La Corona
 4. Les relacions de confiança entre les Corts Generals i el Govern
 5. Altres institucions de l’Estat
 
 1. Poder judicial i potestat jurisdiccional
 2. El Consell General del Poder Judicial
 3. El Ministeri Fiscal
 4. El Tribunal Constitucional
 
 1. Els models d’organització territorial
 2. L’Estat autonòmic a la Constitució espanyola de 1978
 3. Les comunitats autònomes
 4. Els municipis
 5. Les províncies
 6. Les comarques
 7. Les vegueries
 
 1. Origen històric de la Unió Europea
 2. L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat
 3. Institucions comunitàries
 

Tema B.1.
L’Estatut d’autonomia de 

Catalunya (EAC)

Tema B.2.
Les institucions polítiques de 

Catalunya

Tema B.3.
El Departament d’Interior

Tema B.4.
L’ordenament jurídic de l’Estat

Tema B.5.
Els drets humans i els drets 

constitucionals. Les garanties 
dels drets

Tema B.6.
Les institucions polítiques de 

l’Estat

Tema B.7.
Els òrgans jurisdiccionals. Poder 
judicial i Tribunal Constitucional

Tema B.8.
L’organització territorial de l’Estat

Tema B.9.
La Unió Europea
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Tema B.1.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)

1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica

1.1. Antecedents històrics

1.2. Naturalesa jurídica

2. Contingut i estructura

2.1. Contingut

2.2. Estructura

3. Els drets, els deures i els principis rectors

4. Les competències de la Generalitat de Catalunya

4.1. Tipologia

4.2. Principis i criteris

4.3. Les matèries de les competències

5. Les relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya

5.1. La relació amb l’Estat i amb les altres comunitats autònomes

5.2. Les relacions amb les entitats locals 

5.3. Les relacions amb la Unió Europea

5.4. L’acció exterior 

6. El finançament

7. La reforma de l’Estatut 
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Tema B.1.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)

1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica

1.1. Antecedents històrics

En el marc de la Constitució espanyola de 1978 (CE), Catalunya accedia a l’autonomia pel procediment 
establert al seu article 151.2, mitjançant l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de 1979 (Llei orgànica 
4/1979, de 18 de desembre). Aquesta norma ha regit l’autogovern català durant més de 25 anys. 

Després de les eleccions autonòmiques del novembre de 2003, en les quals quatre dels cinc partits 
parlamentaris presentaven propostes de canvi del marc estatutari, el 9 de febrer de 2004 s’iniciava 
el procés de reforma de l’Estatut. La proposta de reforma va ser elaborada a Catalunya en seu par-
lamentària: primer, per una ponència conjunta amb representants de tots els grups parlamentaris, a 
partir de la documentació prèvia elaborada per l’Institut d’Estudis Autonòmics; segonament, va ser 
tramitada dins la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat, i, finalment, el text de la 
proposta fou aprovat pel Ple del Parlament el 30 de setembre de 2005 (amb 120 vots a favor i 15 
en contra). Entre les dues darreres etapes hi hagué el Dictamen núm. 269 del Consell Consultiu (5 
de setembre de 2005), que va pronunciar-se sobre la constitucionalitat de la proposta. També cal 
esmentar les trobades de líders polítics catalans (Miravet), que van contribuir a impulsar el procés.

La segona fase de la reforma, que té lloc a les Corts Generals, va comprendre les fases següents: 
presa en consideració pel Ple del Congrés dels Diputats; presentació d’esmenes; discussió dins la 
Comissió Conjunta Paritària, integrada per la Comissió Constitucional del Congrés i una delegació 
del Parlament de Catalunya, en què es va formalitzar l’acord sobre el text (Dictamen de 21 de març 
de 2005), en bona part tributari de les negociacions multilaterals i bilaterals extraparlamentàries 
entre les forces polítiques catalanes que avalaven la reforma i membres del Govern espanyol i del 
partit governamental; aprovació pel Ple del Congrés (30 de març de 2006), i tramitació del text pel 
Senat, que l’aprovà el 10 de maig de 2006, sense introduir-hi modificacions. El procés va finalitzar 
amb el referèndum del dia 18 de juny de 2006, en què s’obtingué un resultat positiu. Després de 
la seva promulgació i publicació oficial, la reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC), 
aprovada per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, va entrar en vigor el dia 9 d’agost de 2006.

1.2. Naturalesa jurídica

L’Estatut d’autonomia és una norma d’una naturalesa especial, vinculada a la funció fonamental que 
acompleix en la configuració del model d’estat compost, anomenat estat autonòmic. El títol VIII de 
la CE, relatiu a l’“Organització territorial de l’Estat”, no estableix directament el model territorial, sinó 
que fixa bàsicament certs principis i les regles procedimentals a seguir per transformar l’anterior 
estat unitari en un estat descentralitzat políticament. Aquesta transformació es basa en el principi 
dispositiu, d’acord amb el qual són els mateixos territoris interessats, identificats com a nacionalitats 
i regions (article 2 CE), els que decideixen exercir el dret a l’autonomia i la configuració concreta 
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que tindrà la respectiva comunitat autònoma. La CE remet l’efectiva creació i configuració de les 
comunitats autònomes a unes normes posteriors, de naturalesa especial, que són els estatuts 
d’autonomia. La norma estatutària assumeix així una funció constitucional, atès que és un com-
plement indispensable de la Constitució per a la determinació de l’estructura territorial de l’Estat.

D’acord amb això, l’EAC té una doble naturalesa jurídica: d’una banda, és la llei primera i fonamental 
de l’ordenament jurídic català i, de l’altra, és una llei orgànica estatal. En el primer sentit, l’Estatut 
d’autonomia es caracteritza per ser la norma institucional bàsica de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya (article 147.1 CE). Es tracta de la norma que, com a expressió del dret a l’autonomia, 
constitueix la comunitat autònoma, funda el seu ordenament jurídic propi i estableix l’organització 
institucional i els poders que li corresponen, en el marc de la Constitució. L’Estatut desenvolupa 
així un paper similar al de constitució de la comunitat, tot i no tenir formalment aquest caràcter. 
Com a norma de capçalera de l’ordenament autonòmic, que s’articula amb l’ordenament estatal 
en un context plural, l’EAC estableix els tipus de normes que l’integren (llei, decret legislatiu, 
decret llei i reglaments), els òrgans dotats de potestats normatives i certs condicionaments de 
la seva actuació (mandats, principis, drets). Consegüentment, l’EAC determina la validesa de la 
resta de normes de l’ordenament autonòmic, que no poden contradir-lo, i té eficàcia derogatòria 
immediata, sempre que així resulti, naturalment, de les característiques de la corresponent nor-
ma estatutària. Però l’Estatut és també una norma estatal, que revesteix la forma de llei orgànica 
aprovada per les Corts Generals (amb l’exigència d’una majoria absoluta de la cambra en el 
cas del Congrés dels Diputats). L’especial naturalesa de la norma estatutària es tradueix en un 
procediment també especial d’aprovació i reforma, que la separa de la resta de lleis orgàniques. 
L’EAC és una norma de caràcter paccionat, ja que tant la seva aprovació com la seva reforma 
exigeixen la concurrència de dues voluntats, l’autonòmica i l’estatal. Com a estatut pactat, l’ela-
boració de l’EAC de 1979 va seguir el procediment de l’article 152.1 CE, que reforça el caràcter 
bilateral mitjançant l’exigència d’una negociació entre les Corts Generals i els representants de 
l’assemblea proponent (constituïda pels senadors i diputats escollits per les circumscripcions del 
territori que accedia a l’autonomia). La Constitució remet la regulació del procediment de reforma 
al mateix Estatut (que pot preveure requisits que n’incrementin la rigidesa, com una majoria re-
forçada del Parlament autonòmic), si bé ja fixa un referèndum preceptiu i vinculant de la població 
de la comunitat autònoma (article 152.2 CE).

L’EAC ocupa una posició especial en l’ordenament jurídic, ja que està subordinat a la Constitució 
però està supraordenat a la resta de normes de l’ordenament, tant estatals com autonòmiques. 
Aquesta superioritat no es basa estrictament en una relació de jerarquia o de competència, sinó 
que prové de la funció constitucional que acompleix la norma estatutària. D’una banda, la integració 
en l’anomenat bloc de la constitucionalitat converteix l’Estatut en la principal norma que, a més 
de la mateixa Constitució, intervé en la delimitació de les competències entre l’Estat i la comunitat 
autònoma. D’aquesta manera, actua com a paràmetre de constitucionalitat de les lleis estatals i 
autonòmiques, ja que s’ha de tenir en compte per veure si les lleis o normes examinades es mouen 
o no dins el seu àmbit competencial.

D’altra banda, la posició de la norma estatutària en l’ordenament s’explica per la seva rigidesa, 
que fa que, una vegada aprovat, l’EAC presenti una força passiva o resistència enfront d’altres 
normes, ja que només pot ser reformat pels procediments específics que s’hi preveuen (article 
152.2 CE). Per tant, és indisponible unilateralment tant per al legislador estatal com per al legis-
lador autonòmic. L’Estatut es converteix així, amb caràcter més general, en paràmetre indirecte o 
mediat de la constitucionalitat de totes les normes estatals i autonòmiques.
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2. Contingut i estructura

2.1. Contingut

La naturalesa jurídica de l’Estatut condiciona el contingut d’aquesta norma. L’article 147.2 CE es-
tableix un contingut mínim o obligatori de tots els estatuts. Aquest precepte estableix una reserva 
estatutària, de manera que les matèries que esmenta han de ser necessàriament regulades pels 
estatuts, concretament:

a) La denominació de la comunitat autònoma que s’ajusti millor a la seva identitat històrica (article 
1 EAC).

b) La delimitació del territori de la comunitat autònoma (article 9 EAC).

c) La denominació, l’organització i la seu de les institucions autònomes pròpies (títol II EAC).

d) Les competències assumides dins del marc establert per la Constitució i les bases per al traspàs 
dels serveis corresponents (títol IV EAC).

La reserva d’aquestes matèries a l’Estatut no impedeix totalment que d’altres normes completin 
la regulació estatutària. Així, pel que fa a les institucions d’autogovern, l’Estatut de 1979 deixava 
un espai per a una regulació de detall per la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, el presi-
dent i el Consell Executiu (enllaçant amb la tradició de l’anomenat Estatut interior de 1933). I, en 
l’àmbit competencial, sens perjudici de la funció estatutària de delimitació de les competències, 
la comunitat autònoma pot rebre noves competències en virtut de les lleis estatals de l’article 150 
CE (llei marc i llei orgànica de transferència o delegació).

Altres matèries específiques que la CE remet als estatuts són: la declaració d’oficialitat de la llengua 
oficial pròpia (art. 3.2 CE i 6 EAC), el reconeixement de banderes i ensenyes pròpies (art. 4.2 CE i 8 
EAC), el procediment de designació dels senadors de representació autonòmica (art. 69.5 CE i 61 
EAC) o la celebració de convenis amb altres comunitats autònomes (art. 145.2 CE), entre d’altres.

A més de les matèries anteriors, explícitament previstes per la Constitució, tots els estatuts d’auto-
nomia han inclòs també altres matèries (per exemple, la hisenda pròpia, les fonts del dret, els ens 
locals o aspectes de l’Administració de justícia), cosa que posa de manifest que el seu contingut 
és en realitat més ampli. Això té com a efecte l’extensió a aquestes altres matèries de la protecció 
estatutària, derivada del règim específic de reforma i de la força especial d’aquesta norma en el 
si de l’ordenament.

La qüestió de quins continguts eventuals poden incorporar-se a la norma estatutària s’ha plantejat 
respecte de la regulació més àmplia introduïda per la reforma de l’EAC de 2006. Els criteris a l’hora 
de valorar aquests continguts extres són la seva connexió amb el contingut necessari i la seva 
adequació a la funció constitucional de l’Estatut, com a norma institucional bàsica (o constitució) 
de la comunitat autònoma i com a norma que defineix la posició estatutària de la comunitat en el 
si de l’Estat. En aquest sentit, cal considerar plenament legítima la inclusió en l’EAC d’un catàleg 
de drets i deures dels ciutadans, atès que responen al significat de norma institucional bàsica i es 
vinculen amb les competències de la Generalitat.

2.2. Estructura

L’EAC de 2006 presenta una estructura més complexa que el text precedent de 1979, com a con-
seqüència de la major extensió i de la utilització de noves tècniques legislatives. A banda del pre-
àmbul, l’articulat s’ordena en títols, capítols i —només pel que fa a alguns capítols— seccions. Fent 
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un paral·lelisme amb les constitucions, dins del text estatutari es pot distingir una part dogmàtica 
(principis generals, drets i deures dels ciutadans i principis rectors) i una part orgànica (institucions, 
competències, relacions institucionals i finançament, a més del procediment de reforma).

L’estructura de l’EAC és la següent:

1. Preàmbul: recull el conjunt de motivacions que fonamenten la regulació estatutària. No té valor 
normatiu, però és un element important per a la interpretació del text. Com a aspectes més destaca-
bles cal esmentar: les invocacions al passat històric, el dret inalienable de Catalunya a l’autogovern, 
i la voluntat de construir una societat democràtica i avançada, solidària amb el conjunt d’Espanya 
i incardinada a Europa. En el preàmbul hi consta una referència al caràcter de Catalunya com a 
nació, quan es diu: “El Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania 
de Catalunya, ha definit Catalunya com a nació d’una manera àmpliament majoritària. La Consti-
tució espanyola, en l’article segon, reconeix la realitat nacional de Catalunya com a nacionalitat”.

2. Títol preliminar (articles 1 al 14)

Aquesta part inicial de l’articulat estatutari conté els principis i les definicions generals relatius als 
elements fonamentals de l’autogovern català, en els vessants identitari i institucional:

a) Catalunya és definida com a nacionalitat, que exerceix el seu autogovern constituïda en comu-
nitat autònoma, d’acord amb la Constitució i amb l’Estatut. Es fa també una invocació als drets 
històrics del poble català com a fonament de l’autogovern de Catalunya, dels quals deriva una 
posició singular de la Generalitat en àmbits com el dret civil, la llengua, la cultura —i la projecció 
d’ambdues en l’ensenyament— i el sistema institucional (articles 1 i 5 EAC).

b) La Generalitat es defineix com el sistema institucional en què s’organitza políticament l’autogovern 
de Catalunya. Integren aquest sistema, a més de les institucions polítiques bàsiques (Parlament, 
Presidència i Govern), els òrgans de rellevància estatutària (Síndic de Greuges, Consell de Garan-
ties Estatutàries) i els ens locals (municipis, vegueries i comarques). S’estableix la capitalitat de 
Barcelona, que és la seu permanent del Parlament, la Presidència i el Govern (articles 2 i 10 EAC).

c) El territori de Catalunya es fa correspondre amb els límits geogràfics i administratius actuals de 
la Generalitat. Les normes i disposicions de la Generalitat tenen eficàcia territorial, sens perjudici 
de les excepcions que es prevegin. Pel que fa a l’element personal, la condició política de catalans 
o ciutadans de Catalunya es reconeix als ciutadans espanyols que tenen veïnatge administratiu 
a Catalunya, així com als espanyols residents a l’estranger que han tingut darrerament aquest 
veïnatge i ho sol·licitin (articles 7, 9 i 14 EAC).

d) L’ordenament lingüístic es fonamenta en la definició del català com a llengua pròpia de Catalu-
nya i el reconeixement de l’oficialitat de les llengües catalana i castellana. El català és la llengua 
d’ús normal i preferent de les administracions públiques i els mitjans de comunicació públics de 
Catalunya i la llengua normalment emprada en l’ensenyament. De l’oficialitat deriven els drets 
d’utilitzar i conèixer i el deure de coneixement de les dues llengües oficials. L’establiment del dar-
rer deure permet l’equiparació jurídica del català respecte del que estableix l’article 3.1 CE per al 
castellà (article 6 EAC).

e) Els símbols nacionals de Catalunya són la bandera tradicional quadribarrada, la Diada de l’Onze 
de Setembre i l’himne Els segadors (article 8 EAC).

f) L’Aran es reconeix com a realitat occitana dotada d’identitat cultural, històrica, geogràfica i lin-
güística, que ha de ser protegida per mitjà d’un règim jurídic especial. L’aranès, denominació que 
rep la llengua occitana a l’Aran, es declara llengua pròpia d’aquest territori i oficial de Catalunya, 
d’acord amb l’Estatut i les lleis (article 11 EAC).
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3. Títol primer: “Dels drets, deures i principis rectors” (articles del 15 al 54)

– Capítol I: “Drets i deures de l’àmbit civil i social”

– Capítol II: “Drets en l’àmbit polític i de l’Administració”

– Capítol III: “Drets i deures lingüístics”

– Capítol IV: “Garanties dels drets estatutaris”

– Capítol V: “Principis rectors”

4. Títol segon: “De les institucions” (articles del 55 al 94)

– Capítol I: “El Parlament”

– Capítol II: “El president o presidenta de la Generalitat”

– Capítol III: “El Govern i l’Administració de la Generalitat”

– Capítol IV: “Les relacions entre el Parlament i el Govern”

– Capítol V: “Altres institucions de la Generalitat”

– Capítol VI: “El govern local”

– Capítol VII: “Organització institucional pròpia de l’Aran”

5. Títol tercer: “Del poder judicial a Catalunya” (articles del 95 al 109)

– Capítol I: “El Tribunal Superior de Justícia i el fiscal o la fiscal superior de Catalunya”

– Capítol II: “El Consell de Justícia de Catalunya”

– Capítol III: “Competències de la Generalitat sobre l’Administració de justícia”

6. Títol quart: “De les competències” (articles del 110 al 173)

– Capítol I: “Tipologia de les competències”

– Capítol II: “Les matèries de les competències”

7. Títol cinquè: “De les relacions institucionals de la Generalitat” (articles del 174 al 200)

– Capítol I: “Relacions de la Generalitat amb l’Estat i amb altres comunitats autònomes”

– Capítol II: “Relacions de la Generalitat amb la Unió Europea”

– Capítol III: “Acció exterior de la Generalitat”

8. Títol sisè: “Del finançament de la Generalitat” (articles del 201 al 221)

9. Títol setè: “De la reforma de l’Estatut” (articles 222 i 223)

10. Disposicions: quinze disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició 
derogatòria i quatre disposicions finals.



119

L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)

Guia d’estudi per a l’ingrés a la PG-ME - Àmbit institucional

3. Els drets, els deures i els principis rectors

La novetat destacada de la inclusió d’un catàleg de drets en l’EAC de 2006 dota d’un contingut 
explícit la condició política de ciutadania. Convé precisar que la declaració estatutària de drets no 
afecta el règim general dels drets fonamentals previst en el títol I de la CE i en les lleis orgàniques 
que els despleguen. Així, es declara expressament que la ciutadania de Catalunya és titular dels 
drets i deures reconeguts per l’Estatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració Universal 
dels Drets Humans, el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i els altres tractats 
en aquesta matèria subscrits per Espanya. Els poders públics de Catalunya han de promoure el 
ple exercici de les llibertats i els drets, així com les condicions perquè la llibertat i la igualtat de les 
persones i els grups siguin reals i efectives (articles 4 i 15 EAC).

Dins d’aquest marc general, els drets previstos estatutàriament són els vinculats amb els àmbits 
propis de l’autonomia de Catalunya. En molts supòsits s’incorporen a l’EAC drets ja recollits prèvi-
ament per la legislació sectorial catalana (per exemple, drets lingüístics, accés als serveis socials, 
participació escolar), i se’ls confereix una garantia estatutària. El reconeixement estatutari de drets 
i deures no atribueix directament competències a la Generalitat, ni implica cap modificació del 
sistema de distribució de competències amb l’Estat.

Els drets reconeguts en els capítols I, II i III del títol primer de l’EAC es configuren bàsicament com 
a drets subjectius, sens perjudici de la seva configuració legal posterior en la majoria de casos. 
Pel que fa al contingut, els drets es projecten en els àmbits civil i social (per exemple, prestacions 
familiars, educació, cultura, salut, habitatge, medi ambient o consum), polític i de relació amb les 
administracions (participació, bona administració o protecció de dades) i lingüístic (opció lingüística 
davant les administracions o ensenyament).

Quant a les garanties, els drets vinculen tots els poders públics de Catalunya (i, en el cas dels drets 
lingüístics que l’afecten, també l’Administració de l’Estat) i, d’acord amb la naturalesa de cada dret, 
els particulars. Es preveu que el Parlament ha d’aprovar per llei la Carta dels drets i deures de la 
ciutadania de Catalunya, i es reserven la regulació essencial i el desplegament directe dels drets 
a la llei. Finalment, es preveu una garantia jurisdiccional específica, per mitjà d’un recurs davant 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (capítol IV).

Per la seva banda, els principis rectors recollits en el capítol V del títol primer de l’EAC tenen un 
paper orientador de les polítiques públiques dels poders públics de Catalunya. Els àmbits materials 
sobre els quals es projecten coincideixen substancialment amb els dels drets. Amb tot, les garan-
ties dels principis rectors són inicialment més reduïdes: a més d’informar la legislació positiva, la 
pràctica judicial i l’actuació dels poders públics, s’estableix que són exigibles davant la jurisdicció 
d’acord amb les normes que els despleguen.

4. Les competències de la Generalitat de Catalunya

La regulació de les competències de la Generalitat en el títol IV de l’EAC de 2006 incorpora també 
novetats importants, que pretenen garantir i ampliar el nivell competencial autonòmic, tot respec-
tant el marc constitucional (l’article 149.1 CE fixa les competències exclusives de l’Estat). El fet 
que la CE remeti als estatuts d’autonomia la determinació de les competències assumides per la 
comunitat autònoma confereix a la norma estatutària un marge important a l’hora de concretar el 
nivell competencial autonòmic. La reforma estatutària introdueix noves tècniques de repartiment 
competencial pel que fa a la tipologia competencial; els principis i criteris que incideixen en el 
repartiment de competències entre la comunitat autònoma i l’Estat, i la definició de les matèries 
de les competències.
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4.1. Tipologia

L’establiment d’una tipologia de les competències en els articles 110 a 112 EAC es basa en les 
modalitats d’atribució de les potestats o funcions jurídiques a l’ens autonòmic i/o estatal sobre les 
distintes matèries. Les competències de la Generalitat són de tres tipus:

a) Les competències exclusives atribueixen de manera íntegra la potestat legislativa, la potestat 
reglamentària i la funció executiva, de manera que correspon únicament a la Generalitat l’exercici 
d’aquestes potestats en els àmbits de competència exclusiva. Amb aquesta definició es limita 
la possibilitat d’ingerència estatal en matèries de competència exclusiva de la Generalitat, i es 
garanteix la possibilitat d’aquesta d’establir polítiques. Malgrat això, en certes matèries de compe-
tència exclusiva s’afegeix la clàusula “respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les seves 
competències en matèria de...” (per exemple, en els articles 116 i 120 EAC, quan esmenten les 
competències estatals dels articles 149.1.13 i 149.1.16 CE). Cal precisar que aquesta fórmula fixa 
un límit en l’exercici de la competència per part de la Generalitat, però no afecta la seva titularitat.

b) Les competències compartides atribueixen a la Generalitat la potestat legislativa, la potestat 
reglamentària i la funció executiva, en el marc de les bases que fixi l’Estat com a principis o mínim 
comú normatiu en normes amb rang de llei. Amb això s’indica que, en l’aspecte material, les bases 
no poden ser regles concretes o detallades i, en l’aspecte formal, no poden fixar-se per mitjà de 
reglaments o actes administratius. D’aquesta manera es pretén garantir un àmbit per al desple-
gament i la concreció de les bases per mitjà de lleis autonòmiques, que permeti a la Generalitat 
establir polítiques pròpies. Amb tot, les excepcions previstes als esmentats criteris generals de 
configuració de les bases (“excepte en els supòsits que es determinin d’acord amb la Constitució 
i aquest Estatut”) resten en mans de l’Estat, ja que no se circumscriuen als establerts de manera 
expressa pel text estatutari.

c) Les competències executives atribueixen a la Generalitat la potestat reglamentària, que comprèn 
l’aprovació de disposicions per a l’execució de la normativa de l’Estat, i també la funció executiva. 
Aquesta darrera inclou la potestat d’organització de la pròpia administració i, en general, totes les 
funcions i activitats que l’ordenament atribueix a l’Administració pública (per exemple, de certifi-
cació, registre, autorització, etc.). Pel que fa a les potestats normatives, la principal novetat és el 
reconeixement a la Generalitat de la potestat de dictar reglaments executius de caràcter material 
(ad extra), mentre que abans es limitava als reglaments organitzatius (ad intra).

4.2. Principis i criteris

El títol IV de l’EAC també fa referència a una sèrie de principis i criteris que contribueixen a fer 
més precisa l’articulació competencial establerta entre l’Estat i la Generalitat. En termes generals, 
la menció d’aquests principis i criteris pretén evitar que l’actuació duta a terme per l’Estat, empa-
rant-se en elements diversos, desvirtuï el sistema competencial en perjudici de la integritat de les 
competències autonòmiques. 

En primer lloc, pel que fa a l’activitat de foment (per exemple, subvencions o ajuts econòmics), es 
precisa quina serà la intervenció de la Generalitat d’acord amb el tipus de competència que tingui 
reconeguda sobre la matèria o sector de la realitat afectats. D’acord amb la jurisprudència constituci-
onal, sovint no respectada per l’Estat, aquest té la possibilitat de destinar recursos propis a qualsevol 
àmbit o activitat, però sense alterar el sistema de distribució de competències que hi regeix.

Segonament, es preveu la participació de la Generalitat en l’exercici de les competències estatals, 
que pot articular-se per mitjà dels mecanismes establerts en el títol VI (“De les relacions institu-
cionals”), o bé mitjançant tècniques previstes en regular les matèries concretes de competència 
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autonòmica, en què es preveu l’emissió preceptiva d’informes previs (per exemple, en matèria 
d’energia o infraestructures del transport) o bé l’acord previ dels dos ens (així, en matèria d’inver-
sions de l’Estat a Catalunya en béns i equipaments culturals).

En tercer lloc, es reconeix la projecció de les competències de la Generalitat en relació amb la Unió 
Europea i amb l’acció exterior. D’una banda, es precisa que la presència de la normativa de la 
Unió Europea no altera la distribució de competències, de manera que la Generalitat desenvolupa 
i aplica el dret europeu en l’àmbit de les seves competències i participa en els assumptes de la 
Unió quan afectin les seves competències. D’altra banda, s’estableix la possibilitat de la Generalitat 
de dur a terme accions amb projecció exterior derivades directament de les seves competències.

Finalment, pel que fa l’abast territorial de les competències de la Generalitat, s’estableix que en 
principi el seu àmbit material està referit a Catalunya, si bé s’afegeixen dos principis destinats a 
evitar el trasllat automàtic a l’Estat de les competències que tenen un objecte més ampli: la com-
petència de la Generalitat sobre la part d’aquest objecte situada en el seu territori i, quan l’objecte 
no es pot fraccionar, la previsió d’instruments de col·laboració entre les comunitats autònomes 
afectades i, subsidiàriament, la coordinació per l’Estat d’aquestes comunitats.

4.3. Les matèries de les competències

Les matèries de competència de la Generalitat s’enumeren per ordre alfabètic en el capítol II del 
títol relatiu a les competències (articles del 116 al 183). La llargària d’aquesta part del text respon a 
la tècnica legislativa utilitzada, consistent en l’especificació, en el si de cada article, de les subma-
tèries o subsectors que integren la matèria corresponent. Aquesta sistemàtica permet subdistingir, 
dins d’una mateixa matèria, els sectors que són objecte d’una competència exclusiva, compartida 
o executiva de la Generalitat. A més, en cada article, la llista de submatèries és precedida de la 
clàusula “en tot cas”, indicativa que l’enumeració no és tancada o exhaustiva, tot permetent l’addició 
per via interpretativa d’altres subsectors connectats amb la matèria principal.

A mode d’exemple, es pot esmentar el règim d’exclusivitat que preval en matèries com ara l’agricul-
tura, la indústria, l’ordenació administrativa del comerç o els transports terrestres que transcorrin 
íntegrament per Catalunya; la identificació de subsectors en règim d’exclusivitat en matèries que 
anteriorment es consideraven genèricament objecte d’una competència compartida, com l’educació 
i els mitjans de comunicació; la configuració com a exclusives de funcions concretes que havien 
estat discutides per l’Estat (com la fixació d’horaris comercials dins l’ordenació comercial); el refor-
çament de la competència sobre el dret civil català; l’explicitació de la competència exclusiva sobre 
la llengua pròpia, o la incorporació a les llistes competencials de matèries de subsectors nous, com 
ara la immigració o les comunicacions electròniques. Tanmateix, es poden trobar encara alguns 
supòsits en els quals no es defineix el tipus de competència de la Generalitat (per exemple, en la 
promoció de l’activitat econòmica, l’ordenació farmacèutica o algunes submatèries d’immigració).

5. Les relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya

5.1. Les relacions amb l’Estat i amb les altres comunitats autònomes

L’EAC de 2006 conté una regulació més extensa i sistemàtica de les relacions institucionals de 
la Generalitat que el seu antecedent. D’entrada, el títol preliminar conté el mandat de promoure 
l’intercanvi cultural i la cooperació amb les comunitats i els territoris, pertanyents o no a l’Estat 
espanyol, que tenen vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya. Més endavant, en el 
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títol V EAC es regulen amb caràcter general les relacions de col·laboració amb l’Estat i amb altres 
comunitats autònomes, i s’estableix el principi de participació de la Generalitat en les institucions 
i els procediments de presa de decisions de l’Estat que afectin les seves competències.

Els principals instruments o tècniques de col·laboració són els convenis de col·laboració (i els 
acords de cooperació amb altres comunitats autònomes), els òrgans i els procediments multila-
terals, els òrgans mixtos i d’altres que es puguin crear. El text estatutari fixa el règim general dels 
convenis i precisa que la participació de la Generalitat en els òrgans i els mecanismes bilaterals 
i multilaterals de col·laboració no altera la titularitat de les competències.

Les novetats més importants es concreten en la previsió de la participació de la Generalitat en el 
nomenament dels membres del Tribunal Constitucional, el Consell General del Poder Judicial i els 
organismes econòmics i socials més rellevants (Banc d’Espanya, Tribunal de Comptes o Consell 
de Ràdio i Televisió, entre d’altres). La materialització d’aquesta participació es remet als procedi-
ments establerts per les lleis estatals reguladores d’aquests organismes o institucions.

Una altra novetat destacable és la creació de la Comissió Bilateral, com a marc permanent de 
relació entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat, amb la qual es pretén potenciar el 
principi de bilateralitat. Aquesta Comissió té una composició paritària, és presidida alternativament 
per les dues parts i es reuneix almenys dues vegades l’any i sempre que ho demani una de les 
dues parts. L’actuació de la Comissió facilita la participació i la col·laboració de la Generalitat en 
l’exercici de les competències estatals que l’afectin, com també l’intercanvi d’informació i l’establi-
ment de mecanismes de col·laboració. A banda de les funcions generals de deliberació, proposta 
i acord, la Comissió té una intervenció preceptiva en certes matèries (per exemple, per decidir 
l’emplaçament d’infraestructures de titularitat estatal a Catalunya).

5.2. Les relacions amb les entitats locals 

A diferència del tractament que disposen les relacions de la Generalitat amb l’Estat, amb les 
altres comunitats autònomes i amb la Unió Europea, que constitueix l’objecte bàsic del títol V de 
l’EAC, les relacions de la Generalitat amb les entitats locals no es preveuen en aquest títol i l’úni-
ca referència a la relació eventual de la Generalitat amb les entitats locals cal inferir-la de l’article 
151, relatiu a les competències de la Generalitat en matèria d’organització territorial, el qual deter-
mina que les competències exclusives en aquesta matèria s’hauran de fer efectives respectant la 
garantia institucional que estableixen els articles 140 i 141 de la Constitució, el primer dels quals 
fa referència a la garantia que la mateixa Constitució exerceix sobre l’autonomia dels municipis. 

5.3. Les relacions amb la Unió Europea

L’absència de previsions en l’àmbit de les relacions amb la Unió Europea a l’EAC de 1979 s’ha vist 
compensada amb la incorporació d’un capítol a l’EAC de 2006 dedicat monogràficament a aquest 
tema, la qual cosa, d’altra banda, és absolutament raonable si tenim en compte la intervenció 
creixent de la Unió en molts àmbits materials en què la Generalitat té competències. 

La presència i la participació de la Generalitat en els afers comunitaris es regula a través de l’Es-
tat, tal com obliga la mateixa Unió, però es determina detalladament la participació en la formació 
de les posicions estatals, en el desenvolupament i l’aplicació del dret europeu i en les institucions 
i els organismes europeus, s’incorporen noves previsions sobre això i se’n reprodueixen algunes 
altres que ja estaven previstes en normes estatals, però que ara assoleixen rang i garantia esta-
tutaris. 



123

L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)

Guia d’estudi per a l’ingrés a la PG-ME - Àmbit institucional

En tot cas, els mecanismes que preveu l’EAC per a la participació de la Generalitat en els afers re-
lacionats amb la Unió que afectin les competències i els interessos de Catalunya són els següents: 

a) La participació en els tractats de la Unió (art. 185), a través de: 

· Les observacions que el Govern i el Parlament facin arribar a l’Estat sobre les iniciatives 
de revisió dels tractats i dels processos de subscripció i ratificació subsegüents, dels quals han 
de tenir coneixement a través de la informació que l’Estat està obligat a lliurar a la Generalitat. 

	 · La incorporació de representants de la Generalitat a les delegacions espanyoles que 
participin en els processos de revisió i negociació dels tractats originaris i en l’adopció de 
nous tractats, en les matèries que afectin les competències exclusives de la Generalitat. 

b) La participació en la formació de les posicions de l’Estat davant la Unió, especialment davant 
el Consell de Ministres, bilateralment en la formació de les posicions de l’Estat en els afers que 
afecten la Generalitat exclusivament, i en el marc dels procediments multilaterals que s’establei-
xin en la resta de supòsits. 

En tot cas, la posició que expressi la Generalitat serà determinant per a la formació de la posició 
estatal afecta a les seves competències exclusives sempre que de la proposta o iniciativa euro-
pea puguin derivar efectes financers o administratius rellevants, mentre que en la resta de casos 
la posició de la Generalitat només ha de ser escoltada per l’Estat (art. 186). 

	 · La participació en institucions i organismes europeus mitjançant la seva presència en 
les delegacions espanyoles davant la Unió Europea que tractin afers de la competència 
legislativa de la mateixa Generalitat (art. 187). 

	 · A través del Parlament, la participació en els procediments de control dels principis de 
subsidiarietat i de proporcionalitat que estableixi el dret de la Unió Europea en relació amb 
les propostes legislatives europees que afectin competències de la Generalitat (art. 188). 

 · El desenvolupament i l’aplicació del dret de la Unió Europea en l’àmbit de les competèn-
cies de la Generalitat, d’acord amb els criteris que s’han exposat en parlar de les compe-
tències de la Generalitat i la Unió Europea (art. 189). 

 · La gestió dels fons europeus en matèries de la seva competència (art. 190). 

 · L’impuls d’accions davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (art. 191). 

 · La possibilitat d’establir una delegació de la Generalitat davant la Unió Europea per de-
fensar millor els seus interessos (art. 192). 

5.4. L’acció exterior 

L’EAC reconeix la capacitat de la Generalitat per desenvolupar actuacions més enllà de les fron-
teres estatals en exercici de les seves competències, i ho fa amb l’abast i els límits que han estat 
determinats prèviament per la jurisprudència recurrent sobre la matèria del Tribunal Constitucio-
nal, és a dir, sense que, de l’exercici d’aquesta acció exterior, se’n pugui desprendre una identifi-
cació de la Generalitat com a subjecte de dret internacional ni com a substitut, en aquest rol, de 
l’Estat espanyol. 

El capítol de l’acció exterior clou el títol de l’EAC dedicat a les relacions institucionals de la Ge-
neralitat i no està encabit dins el títol relatiu a les competències, precisament per posar en relleu 
que l’exercici de les referides activitats deriva del desplegament ordinari d’altres competències i 
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que no es tracta, en cap cas, del desenvolupament de relacions internacionals, ja que aquesta sí 
que és una competència de titularitat exclusiva de l’Estat, de la mateixa manera que les relacions 
de la Generalitat amb les institucions comunitàries formen part d’un altre títol, atès que no es 
consideren una qüestió exterior, sinó merament interna. 

Així, doncs, el capítol III i darrer del títol V, dedicat a l’acció exterior de la Generalitat, s’estructura 
en vuit articles mitjançant els quals s’habilita la Generalitat perquè impulsi la projecció exterior i 
promogui els interessos de Catalunya, tot respectant les competències estatals, amb l’adopció de 
les mesures següents: 

•	 L’establiment d’oficines a l’exterior per promoure els interessos de Catalunya (art. 194). 

•	 La subscripció d’acords de col·laboració en l’àmbit de les seves competències, amb el 
suport necessari dels òrgans de representació exterior de l’Estat a les iniciatives de la 
Generalitat impulsades amb aquesta finalitat (art. 195). 

•	 La tramesa al Govern de l’Estat de les observacions que consideri pertinents sobre els 
tractats i els convenis internacionals que afectin d’una manera directa i singular els inte-
ressos de Catalunya, sobre els quals l’Estat té l’obligació d’informar la Generalitat prèvia-
ment a la seva subscripció (art. 196). 

•	 La sol·licitud al Govern perquè integri representants de la Generalitat en les delegacions 
negociadores i perquè subscrigui tractats internacionals en matèries de la seva compe-
tència (art. 196). 

•	 L’adopció de les mesures necessàries per executar les obligacions derivades dels tractats i 
els convenis ratificats o que vinculin l’Estat en l’àmbit de les seves competències (art. 196). 

•	 La promoció de la cooperació transfronterera, interregional i al desenvolupament, amb 
programes de cooperació al desenvolupament, i la cooperació amb les regions europees 
i amb altres territoris amb què comparteixi interessos econòmics, socials, ambientals i 
culturals, amb l’establiment de les relacions que corresponguin (art. 197). 

•	 La participació en organismes internacionals competents en matèries d’interès rellevant per 
a Catalunya, especialment la UNESCO i altres organismes de caràcter cultural (art. 198). 

•	 L’impuls i la coordinació de les accions exteriors, en l’àmbit de les seves competències, 
dels ens locals i dels organismes i altres ens públics de Catalunya, sens perjudici de l’au-
tonomia que tinguin (art. 199). 

•	 La Generalitat ha de promoure la projecció internacional de les organitzacions socials, 
culturals i esportives de Catalunya i, si s’escau, la seva afiliació a les entitats afins d’àmbit 
internacional, en el marc del compliment dels seus objectius (art. 200). 

6. El finançament

La inclusió del títol VI, relatiu al finançament (vegeu també les previsions incloses en les dispo-
sicions addicionals 3, 4 i 7 a 12 i les disposicions finals 1 a 3), es fonamenta en la consideració 
que el marc constitucional permet una regulació dels elements específics del finançament de la 
Generalitat en el text estatutari, de conformitat amb la naturalesa pròpia de la norma estatutària.

Així, l’EAC regula els següents elements de les finances de la Generalitat: d’una banda, l’auto-
nomia tributària de la Generalitat, que s’incrementa pel que fa a la participació de la Generalitat 
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en els impostos cedits (el 50% de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’impost 
sobre el valor afegit, i el 58% en el cas dels impostos especials). En relació amb això, augmenta 
també la capacitat normativa de la Generalitat sobre els impostos esmentats. Correspon a l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs 
propis i dels cedits totalment per l’Estat, amb l’establiment del compromís diferit, per un període 
màxim de dos anys, de crear un consorci o ens equivalent en el qual participin de forma paritària 
l’Agència catalana i l’Agència Estatal d’Administració Tributària per a la gestió de la resta d’impostos 
recaptats a Catalunya.

D’altra banda, s’introdueixen alguns canvis en els mecanismes de solidaritat, orientats a garantir 
que els serveis prestats per les diferents comunitats autònomes (en àmbits com ara l’educació, la 
sanitat o altres serveis socials bàsics) ofereixin uns nivells similars si hi ha un esforç fiscal similar. 
També s’inclouen altres previsions sobre la inversió estatal a Catalunya en infraestructures, en què 
s’estableix l’equiparació a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya en relació 
amb el PIB de l’Estat durant set anys. Finalment, s’enforteixen els elements de bilateralitat en la 
negociació i l’aplicació del sistema de finançament, i es disposa que l’Estatut i la Llei orgànica de 
finançament de les comunitats autònomes (LOFCA) regeixin en el mateix pla normatiu les relacions 
tributàries entre l’Estat i la Generalitat.

7. La reforma de l’Estatut

L’EAC de 1979 regulava dos procediments distints de reforma: un a l’article 56, que s’ha emprat en 
el procés recent, i l’altre a l’article 57, reservat per a les reformes que no afectessin les relacions 
de Catalunya amb l’Estat. A l’EAC de 2006 s’estableixen també dos procediments, en funció del 
mateix criteri: un procediment més simplificat (article 222) per a la reforma dels títols I i II, que no 
afecten les relacions amb l’Estat, i un procediment més complex (article 223), que s’aplica a la 
reforma de la resta de títols. 

L’actual regulació de la reforma manté la rigidesa del text estatutari, en exigir una majoria reforçada 
de dues terceres parts del Parlament per a la seva aprovació en seu autonòmica. Pel que fa a la 
iniciativa del procés de reforma, en el marc de l’article 222, correspon al Parlament de Catalunya i 
al Govern de la Generalitat, i com a novetat es preveu que una fracció dels municipis (el 20% dels 
ajuntaments catalans, que representin almenys el 20% de la població) o dels ciutadans (300.000 
signatures) sol·licitin al Parlament l’exercici de la iniciativa de reforma. Diversament, a l’article 223 
s’atribueix la iniciativa de reforma al Parlament, al Govern de la Generalitat i a les Corts Generals.

La principal diferència entre els dos procediments se centra en la tramitació que han de dur a 
terme les Corts Generals: en el procediment simplificat el Parlament remet la reforma a les Corts, 
que, si en el termini de 30 dies no es declaren afectades, la ratifiquen per mitjà de llei orgànica. En 
canvi, en el segon procediment es preveu que les Corts tramitin el text d’acord amb el procediment 
establert pels reglaments parlamentaris i la creació de comissions mixtes paritàries amb repre-
sentants del Parlament per facilitar la formulació d’una proposta de mutu acord (si no és possible, 
es tramitarà per les Corts). A més, s’estableix la possibilitat del Parlament de retirar la proposta de 
reforma, per majoria absoluta, en qualsevol moment de la tramitació a les Corts.

En tots dos procediments cal el referèndum positiu dels electors de Catalunya. Si la proposta de 
reforma no és aprovada pel Parlament, per les Corts Generals o pel cos electoral, no pot ser no-
vament debatuda fins que hagi transcorregut un any.
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L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)

IDEEs forçA

1. L’Estatut d’autonomia de Catalunya és la norma institucional bàsica de la Comunitat Autònoma 
de Catalunya. 

2. La Generalitat és el sistema institucional en què s’organitza l’autogovern de Catalunya. Els 
poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s’exerceixen d’acord amb el que 
estableixen l’EAC i la Constitució.

3. El català és la llengua d’ús normal i preferent de les administracions públiques.

4. L’EAC incorpora un catàleg de drets, deures i principis rectors que informa la condició política 
de ciutadania.

5. La regulació que fa l’EAC de les competències de la Generalitat pretén garantir i ampliar el 
nivell competencial autonòmic.

6. Els instruments de col·laboració s’habiliten per a l’exercici eficaç de les competències respectives 
i per a la defensa dels interessos respectius, sense alterar la titularitat de les competències. 
La Comissió Bilateral Generalitat - Estat és el marc general i permanent de relació entre el 
Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat.

7. Correspon a l’Agència Tributària de Catalunya la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció 
dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs estatals totalment cedits a la 
Generalitat.

8. L’EAC preveu els mecanismes perquè la Generalitat participi com a tal en les institucions i en 
la fixació de polítiques de l’Estat, disposi de mecanismes àgils de col·laboració i cooperació 
amb les comunitats autònomes, sigui present i faci sentir la seva veu davant les institucions 
europees i impulsi la projecció exterior, i promogui el interessos de Catalunya, tot respectant 
les competències estatals. 

GLossArI 

Acords de cooperació

Bloc de constitucionalitat

Competències compartides

Competències exclusives

Competències executives

Convenis de col·laboració

Estatut d’autonomia

Principis rectors del finançament de la Generalitat

Procediments de reforma de l’Estatut

sistema institucional
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Tema B.2.

Les institucions polítiques de Catalunya

1. La Generalitat com a sistema institucional d’autogovern de Catalunya

2. El Parlament de Catalunya

3. El president o presidenta de la Generalitat de Catalunya

4. El Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya

5. Altres institucions estatutàries

5.1. El Consell de Garanties Estatutàries

5.2. El Síndic de Greuges

5.3. La Sindicatura de Comptes

5.4. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya
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Les intitucions polítiques de Catalunya

Tema B.2.

Les institucions polítiques de Catalunya

1. La Generalitat com a sistema institucional d’autogovern de Catalunya

La Generalitat és el sistema institucional en què s’organitza políticament l’autogovern de Catalunya. 
Tal com indica el preàmbul de l’EAC, la Generalitat relaciona una història secular d’afirmació col-
lectiva d’una identitat pròpia amb la construcció d’una societat democràtica avançada. Així, el nom 
de “Generalitat” evoca un òrgan medieval de caràcter politicoadministratiu i financer, denominat 
també Diputació del General, que representava els interessos de les Corts Catalanes (precedent 
remot del Parlament) i els defensava davant el rei i els seus oficials quan aquesta no estava reunida. 

Actualment, la Generalitat, com va succeir també durant la Segona República espanyola, és el 
complex institucional de Catalunya, que comprèn bàsicament el Parlament, el president de la 
Generalitat i el Govern. La Generalitat només engloba les institucions autonòmiques d’àmbit ter-
ritorial català i resten fora d’aquesta denominació aquelles institucions i òrgans públics presents 
a Catalunya que depenen de l’Estat central, o bé les altres que deriven de l’autonomia local re-
coneguda per la CE (províncies i municipis) o per l’EAC (vegueries, comarques i altres ens locals 
que les lleis determinin). Es tracta, doncs, del complex institucional que representa i per mitjà del 
qual s’exerceix l’autogovern dels catalans i les catalanes. 

L’EAC, d’acord amb el que preveia la CE (article 152.1), estableix que el president o presidenta 
de la Generalitat i el Govern són responsables políticament davant el Parlament, i es configura 
així el sistema institucional de la Generalitat segons el patró clàssic dels règims parlamentaris. 

El que caracteritza aquests règims és l’exigència que entre el Parlament i el Govern es creï i es 
mantingui un nexe permanent de confiança: en la formació del Govern, aquest vincle s’expressa 
mitjançant la investidura del president; un cop elegit aquest i format el Govern, la continuïtat d’aquest 
nexe es verifica a través de diversos mecanismes de control del Govern per part del Parlament 
(la moció de censura, a iniciativa del Parlament, i la qüestió de confiança, a iniciativa del Govern). 

En els sistemes parlamentaris, a més, és molt freqüent que, com a contrapès del control que 
exerceix el Parlament sobre el Govern, aquest darrer pugui dissoldre l’assemblea i convocar noves 
eleccions, la qual cosa constitueix en principi i originàriament una apel·lació directa als electors 
per resoldre el conflicte que pugui haver sorgit entre tots dos. 

Així, doncs, l’EAC integra les prescripcions constitucionals i estableix la responsabilitat política del 
president de la Generalitat davant el Parlament, característica essencial del sistema parlamentari. 

Les relacions entre el Parlament i el Govern es regulen a partir del que estableixen el capítol I del 
títol II de l’EAC i la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. 
S’estableix un sistema parlamentari en què els mecanismes d’exigència de responsabilitat política 
estan regulats amb detall i configurats de manera que afavoreixen l’estabilitat del Govern (caràcter 
constructiu de la moció de censura o qüestió de confiança superable només per majoria simple), 
sense excloure la possibilitat de governs minoritaris, i alhora doten el president o la presidenta 
amb la facultat de dissoldre anticipadament el Parlament.
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2. El Parlament de Catalunya

El Parlament de Catalunya és l’assemblea representativa i legislativa de Catalunya i, com a tal, 
aprova els pressupostos i impulsa i controla l’acció política del Govern. El Parlament de Catalunya 
es compon d’una única cambra i la componen un mínim de cent diputats i un màxim de cent cin-
quanta, elegits per a un termini de quatre anys per mitjà de sufragi universal, lliure, igual, directe 
i secret, d’acord amb l’Estatut i la legislació electoral. En l’actualitat la cambra parlamentària està 
integrada per 135 diputats dels quals 18 són elegits per la circumscripció de Tarragona, 17 per 
la de Girona, 15 per la de Lleida i 85 per la de Barcelona. Aquesta xifra de representants pot ser 
modificada mitjançant la Llei electoral de Catalunya. 

L’article 58 de l’EAC reconeix el principi d’autonomia parlamentària, que inclou l’autonomia orga-
nitzativa, financera, administrativa i disciplinària. 

El Parlament gaudeix d’autonomia reglamentària (pot dictar el seu reglament per regular la matèria 
parlamentària), financera (estableix el seu pressupost) i administrativa (actua autònomament en 
matèria de personal i en la contractació d’obres, subministraments i serveis). El Parlament té la 
seva seu a Barcelona (al Parc de la Ciutadella), però pot fer sessions a altres indrets de Catalunya.

El Reglament del Parlament de Catalunya va ser aprovat el 22 de desembre de 2005.

La legislatura fineix per expiració del mandat legal en complir-se els quatre anys de la data de les 
eleccions. L’article 66 de l’EAC indica que també pot finir anticipadament si no té lloc la investidura 
del president o presidenta de la Generalitat, o per dissolució anticipada, acordada pel president 
o presidenta de la Generalitat. 

El primer supòsit fa referència a la impossibilitat del Parlament de crear una majoria parlamentària 
suficient per constituir el Govern. En el procediment d’investidura del president o presidenta de la 
Generalitat, si transcorren dos mesos —a comptar des de la primera votació— i cap candidat no 
ha obtingut la confiança del Parlament, aquest serà dissolt automàticament i es convocaran noves 
eleccions. El segon supòsit és la dissolució anticipada del Parlament decidida discrecionalment 
pel president de la Generalitat, en els termes que estableix l’article 10.c de la Llei 13/2008.

Per ser elegit diputat del Parlament cal ser ciutadà major de divuit anys, gaudir de la condició 
política de català d’acord amb l’article 7 de l’EAC i reunir les condicions exigides per la llei elec-
toral i el reglament parlamentari (prometre o jurar d’acatar la CE i l’EAC i declarar —a l’efecte de 
l’examen d’incompatibilitats— les dades relatives a la professió i als càrrecs públics). L’EAC diu 
expressament que la llei electoral de Catalunya ha d’establir criteris de paritat entre homes i dones 
per a l’elaboració de les llistes electorals. 

Per assegurar la independència i la llibertat del Parlament davant la resta de poders públics, els 
diputats no estan sotmesos a mandat imperatiu i gaudeixen de tres prerrogatives (garanties per 
al bon exercici de la seva funció): la inviolabilitat, la immunitat i el fur.

La inviolabilitat té com a objectiu garantir la lliure formació de la voluntat del Parlament ja que 
permet que el diputat o diputada pugui expressar-se en la seva funció amb absoluta llibertat i 
impedeix que s’iniciï cap procediment jurisdiccional, penal o de qualsevol altra mena, que pugui 
comportar l’exigència de responsabilitat contra ell a causa de les seves opinions, manifestacions 
o vots expressats en l’exercici de la seva funció parlamentària (entenent per aquestes només les 
que es facin en actes parlamentaris o, per excepció, en actes exteriors a la vida de la cambra que 
siguin reproducció literal d’un acte parlamentari). 
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La immunitat té com a objectiu la protecció del parlamentari davant les actuacions que puguin 
restringir-li la llibertat per motivacions polítiques; així, durant llur mandat, els diputats no poden ser 
detinguts pels actes delictius comesos en el territori de Catalunya, excepte en el cas de delicte flagrant. 

El fur especial dels diputats consisteix en el fet que, pels actes delictius comesos en el territori de 
Catalunya, és competent per determinar-ne la inculpació, la presó, el processament i el judici, el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fora del territori de Catalunya, la responsabilitat penal 
és exigible en els mateixos termes davant la Sala Penal del Tribunal Suprem. Aquesta última prer-
rogativa atorga una protecció especial al parlamentari pel fet que l’òrgan encarregat d’enjudiciar-lo 
gaudeix d’una alta qualificació.

L’article 59 de l’EAC estableix que el Parlament ha de tenir un president o presidenta (òrgan uni-
personal de govern institucional que té la representació de la cambra) i una mesa (òrgan rector 
col·legiat del Parlament, integrat pel president, dos vicepresidents i quatre secretaris, que és el 
centre decisori pel que fa al govern institucional del Parlament). 

El Parlament té una diputació permanent, presidida pel president o presidenta del Parlament, i 
formada per vint-i-tres membres en proporció a la representació de cada grup parlamentari —a 
la manera d’un Parlament reduït— que garanteix la continuïtat dels treballs parlamentaris du-
rant el període en què el Parlament no és reunit en els períodes entre sessions, quan ha finit el 
mandat parlamentari o quan ha estat dissolt. En cas de finiment de la legislatura o de dissolució 
del Parlament el mandat dels diputats que integren la Diputació Permanent és prorrogat fins a la 
constitució del nou Parlament.

En el Parlament es formen els diferents grups parlamentaris en els quals s’han d’agrupar necessà-
riament tots els diputats; cada partit o coalició només pot formar un grup parlamentari, que ha de 
tenir un mínim de cinc diputats, amb l’excepció del grup mixt (que és on es reuneixen els diputats 
que no poden constituir un grup parlamentari propi). 

La rellevància especial dels grups parlamentaris en els parlaments contemporanis s’evidencia amb 
la creació d’un òrgan específic, la Junta de Portaveus, integrada pels portaveus designats per cada 
grup, que té, entre altres funcions, la d’acordar amb el president o presidenta de la cambra l’ordre 
del dia de les sessions, la qual cosa vol dir que són els grups parlamentaris els que defineixen 
què es debat, quan es debat i, en molts casos, com es debat. 

El Parlament funciona en Ple (constituït per tots els diputats) o en comissions (la composició de les 
quals reprodueix proporcionalment la de la cambra), que poden ser permanents o no. El Parlament 
es reuneix anualment en dos períodes de sessions (de setembre a desembre i de febrer a juny) i, 
a més, pot reunir-se en sessió extraordinària convocada pel president o presidenta del Parlament 
o a petició d’una quarta part dels diputats, o de tres grups parlamentaris. També es reuneix en 
sessió extraordinària a petició del president o presidenta de la Generalitat. 

L’EAC assigna al Parlament quatre grans funcions: la funció representativa, la legislativa, la funció 
de creació i control del Govern, i la funció de participació en l’activitat dels òrgans centrals de 
l’Estat. Pel que fa a la funció representativa, l’article 55 estableix que el Parlament representa el 
poble de Catalunya. El Parlament, doncs, com a titular de la sobirania popular, representa el poble 
de Catalunya i d’aquesta funció deriva la legitimitat de tot el sistema democràtic representatiu. 

La funció representativa del Parlament implica un reforçament de la posició d’aquest davant la resta 
d’institucions de la Generalitat, tant des de la perspectiva política (que li permet exigir la responsa-
bilitat del president o presidenta de la Generalitat i del Govern) com des de la perspectiva jurídica, 
que permet que les normes emanades del Parlament —les lleis— només puguin ser controlades 
pel Tribunal Constitucional i no pels òrgans jurisdiccionals que integren el poder judicial. Vinculada 
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en certa mesura a la funció representativa, s’ha atribuït als parlaments una funció electiva, mitjan-
çant la qual la cambra participa en la designació i el nomenament de càrrecs públics. 

Així, el Parlament elegeix el Síndic de Greuges, proposa el nomenament de dues terceres parts 
dels membres del Consell de Garanties Estatutàries, els set síndics que integren la Sindicatura 
de Comptes i altres membres d’ens públics de caràcter institucional, com ara el Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya.

D’acord amb l’EAC, el Parlament exerceix la potestat legislativa mitjançant l’elaboració de lleis 
que seran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i només tindran 
efectes dins l’àmbit territorial català. Les lleis del Parlament, des del punt de vista jeràrquic, són 
iguals a les de les Corts Generals de l’Estat i, de la mateixa manera que aquestes, des del punt 
de vista de la competència, tenen limitades les matèries sobre les quals poden actuar. Dins la 
funció legislativa cal incloure, malgrat que sigui especificada de forma diferenciada a l’article 55, 
l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, que no deixa de ser una llei com les altres, però 
amb algunes peculiaritats importants (la iniciativa es reserva al Govern i té preferència en la tra-
mitació, entre d’altres especificitats procedimentals) i també les lleis de desenvolupament bàsic 
de l’Estatut, que són aquelles que regulen directament certes matèries rellevants de l’autogovern 
de Catalunya i que requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del Ple del Parlament. 

La primera tasca de qualsevol parlament és crear una majoria parlamentària que doni suport al 
govern. Així, d’acord amb l’article 152.1 de la CE, l’EAC (article 67.2) estableix que el president o 
presidenta de la Generalitat ha de ser elegit pel Parlament entre els seus membres. 

També s’encomana al Parlament la funció d’impuls de l’acció política i de govern, que s’identifica 
amb les manifestacions de voluntat del Parlament que assenyalen els grans objectius de la política 
de la comunitat i l’orientació del Govern i de l’Administració, tot indicant quines són les finalitats i 
quins són els mitjans més adequats per aconseguir-les. Així mateix, també correspon al Parlament 
el control polític del Govern i de l’Administració, a través de mecanismes ordinaris (com ara els 
debats generals, les interpel·lacions, les preguntes, les compareixences i les sessions informatives 
dels membres del Govern) i mitjançant els mecanismes extraordinaris de control, com ara la moció 
de censura o la qüestió de confiança. 

El Parlament també exerceix diverses funcions en relació amb alguns dels òrgans centrals de 
l’Estat. Així, el Parlament pot: designar els senadors autonòmics que corresponen a Catalunya 
(actualment vuit); sol·licitar a l’Estat la transferència o delegació de competències no assumides 
per l’EAC, i sol·licitar a les Corts Generals el desenvolupament legislatiu de les lleis marc dictades 
per l’Estat; demanar al Govern l’adopció d’un projecte de llei o trametre a la mesa del Congrés 
una proposició de llei, nomenant una comissió de màxim tres diputats per defensar aquesta inici-
ativa legislativa, i interposar davant el Tribunal Constitucional un recurs d’inconstitucionalitat o un 
conflicte de competències. 

Finalment l’article 59.7 de l’EAC delega al Reglament del Parlament l’establiment de mecanismes 
de participació ciutadana en l’exercici de funcions parlamentàries i la regulació de la tramitació de 
les peticions individuals i col·lectives dirigides al Parlament.

3. El president o presidenta de la Generalitat de Catalunya

El poder executiu de la Generalitat correspon a dues institucions bàsiques estretament relacio-
nades, que són el president o presidenta de la Generalitat i el Govern. La regulació estatutària és 
breu i el desenvolupament legal es troba, fonamentalment, a les lleis 3/1982 i 13/1989.
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El president o presidenta de la Generalitat té la més alta representació de la Generalitat. Ha de 
ser elegit pel Parlament de Catalunya entre els seus membres, per majoria absoluta en primera 
votació, o per majoria simple al cap de 48 hores. Un cop investit de la confiança del Parlament i 
nomenat pel rei, el president o presidenta de la Generalitat ha de nomenar els membres del seu 
Govern. El president o presidenta ocupa un lloc preeminent al si del poder executiu perquè, a 
més de tenir importants funcions pròpies, dirigeix l’acció del Govern. La Llei 3/1982 va reforçar la 
posició del president o presidenta en establir que, entre altres funcions, li corresponia nomenar i 
cessar lliurement els consellers i presidir el Govern. 

El president o presidenta de la Generalitat té atribuïda una triple vessant: és el cap del Govern, el 
president de la Comunitat Autònoma de Catalunya i el representant ordinari de l’Estat a Catalunya. 
El nucli fonamental de les funcions del president o presidenta de la Generalitat es troba en les que 
li corresponen com a cap del Govern: la direcció i coordinació de l’acció política del Govern. Les 
principals atribucions que inclouen aquestes funcions són: 

 a)  establir les directrius generals de l’acció de govern i assegurar-ne la continuïtat;

  b)  nomenar i separar els consellers, i la facultat de nomenar un vicepresident o vicepresidenta; 

 c)   convocar i presidir les reunions del Govern; i 

 d)  coordinar el programa legislatiu del Govern i l’elaboració de normes de caràcter general. 

Com a representant suprem de la Generalitat, correspon al president o presidenta: 

 a)  mantenir les relacions amb les altres institucions de l’Estat i les seves administracions pú-
bliques; 

 b)  signar els convenis i els acords de cooperació amb les comunitats autònomes; 

 c)  convocar eleccions al Parlament de Catalunya; i 

 d)  nomenar els alts càrrecs de la Generalitat que les lleis determinen. 

Aquestes atribucions tenen un contingut formal i protocol·lari. Amb aquesta representació su-
prema es pretén simbolitzar la unitat de la Generalitat com a conjunt d’institucions d’autogovern. 
El president o presidenta representa la Generalitat en les relacions externes i internes, en què 
aquesta actua com a únic subjecte polític.

L’atribució de la representació de l’Estat a Catalunya es basa en una concepció àmplia de la noció 
d’estat, segons la qual no hi ha contraposició entre les comunitats autònomes i l’Estat, perquè les 
comunitats autònomes són Estat i, en conseqüència, quan no hi ha el rei (com a cap de l’Estat), 
el representant ordinari de l’Estat a la comunitat autònoma és el seu president o presidenta. Com 
a representant ordinari de l’Estat, corresponen al president o presidenta: 

 a) promulgar, en nom del rei, les lleis, els decrets llei, i els decrets legislatius de Catalunya i 
ordenar-ne la publicació;

 b) ordenar la publicació dels nomenaments dels càrrecs institucionals de l’Estat a Catalunya;

 c) demanar la col·laboració de les autoritats de l’Estat que exerceixen funcions públiques a 
Catalunya; i

 d) les altres funcions que determinin les lleis.

El càrrec de president o presidenta de la Generalitat és incompatible amb qualsevol activitat pri-
vada o pública que no derivi d’aquest càrrec, igual que els consellers, però amb l’única diferència 
que els consellers no han de tenir necessàriament la condició de diputat i el president sí que ho 
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ha de ser en el moment de ser elegit. L’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu la possibilitat de 
regular per llei la limitació de mandats.

4. El Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya

L’article 68 de l’EAC defineix el Govern com l’òrgan superior col·legiat que dirigeix l’acció política i 
l’Administració de la Generalitat i exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària (la facultat 
d’aprovar normes jurídiques subordinades a la llei, que és una de les atribucions més importats 
de qualsevol executiu), d’acord amb l’EAC i les lleis. 

El Govern es compon del president o presidenta de la Generalitat, el vicepresident o vicepresidenta 
o conseller primer o consellera primera, si s’escau, i els consellers i cessa quan ho fa el president 
o presidenta de la Generalitat.

L’article 69 disposa que el president o presidenta de la Generalitat per decret pot nomenar i separar 
un conseller primer o consellera primera, i donar compte al Parlament en cas de realitzar aquesta 
gestió. A més de les competències que poden ser delegades pel president o presidenta, té compe-
tències pròpies, d’acord amb el que estableix la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern i la legislació general sobre organització i funcionament del Govern.

Actualment el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de 
l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, crea 
el Departament de la Vicepresidència i preveu que el conseller de la Vicepresidència substitueixi 
el president en cas d’absència o impediment i el segueix en l’ordre protocol·lari.

L’article 70 de l’EAC, sobre l’estatut personal dels membres del govern, estableix que el president o 
presidenta de la Generalitat i els consellers, durant llurs mandats, gaudeixen de dues prerrogatives: 
la immunitat i el fur especial, en els mateixos termes que hem vist per als diputats del Parlament. 

Tanmateix, la participació del Govern en la producció de normes jurídiques no s’exhaureix en l’exer-
cici de la potestat reglamentària, perquè, a més de tenir iniciativa legislativa, el Govern pot dictar 
normes amb rang de llei (decrets legislatius) facultat reconeguda a l’article 63 de l’EAC i que ne-
cessita la delegació prèvia atorgada pel Parlament; i, en virtut de l’article 64 pot dictar, en cas de 
necessitat extraordinària i urgent, disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei. 

És suficient, per a la seva eficàcia i entrada en vigor, la publicació en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya dels actes, les disposicions generals i les normes que emanen del Govern o 
de l’Administració de la Generalitat.

L’article 74 recull la responsabilitat solidària del president o presidenta de la Generalitat i els con-
sellers davant el Parlament, sens perjudici de la responsabilitat directa de cadascun.

En definitiva, el Govern té, doncs, un doble caràcter: òrgan de direcció política (sota l’impuls i la 
direcció del president o presidenta) i òrgan de direcció administrativa (cada departament de l’Ad-
ministració és dirigit per un conseller o consellera).

L’Administració de la Generalitat, segons l’article 71 de l’EAC, és l’organització que exerceix les 
funcions executives atribuïdes a la Generalitat. Serveix amb objectivitat els interessos generals i 
actua amb submissió plena a les lleis i al dret.

L’Administració de la Generalitat s’estructura en departaments o conselleries, que són les unitats 
en què s’organitza el Govern. Cada unitat assumeix la responsabilitat de gestionar les matèries 
que li són atribuïdes.
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Els principis que informen la seva actuació són els de coordinació i transversalitat, per tal de garantir 
la integració de les polítiques públiques, i ha d’actuar d’acord amb el principi de transparència amb 
la finalitat que la ciutadania pugui avaluar-ne la gestió.

Finalment l’Estatut indica que l’Administració de la Generalitat exerceix les seves funcions al territori 
d’acord amb els principis de desconcentració i de descentralització, i remet al desenvolupament 
legal la regulació de la seva organització i de l’estatut jurídic del personal al seu servei.

L’article 72 de l’EAC incorpora els òrgans consultius del Govern, que són la Comissió Jurídica 
Assessora, que és l’alt òrgan consultiu del Govern, i el Consell de Treball, Econòmic i Social, òrgan 
d’assessorament en matèries socioecòmiques, laborals i ocupacionals. 

5. Altres institucions estatutàries

Són les institucions que estan previstes per l’EAC, però no regulades, o almenys no en els seus 
aspectes essencials, en aquesta norma. Tenen un cert tipus de reconeixement estatutari, però no 
són imprescindibles per a la configuració substantiva dels poders públics autonòmics fixada pel 
mateix EAC. 

D’acord amb aquesta definició, són institucions catalanes de rellevància estatutària el Consell de 
Garanties Estatutàries (article 76), el Síndic de Greuges (article 78), la Sindicatura de Comptes 
(article 80) i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (article 82). Independentment de la diferent 
garantia estatutària d’aquests òrgans, la regulació legal és imprescindible en aquests supòsits 
per posar-los en marxa, i les respectives lleis reguladores tenen la consideració de lleis de desen-
volupament bàsic de l’EAC (requereixen, per aprovar-les, modificar-les i derogar-les, la majoria 
absoluta del Parlament i una votació final del conjunt).

5.1. El Consell de Garanties Estatutàries

Institució regulada en els articles 76 i 77 de l’EAC, és un organisme consultiu que dictamina, sense 
perjudici del control del Tribunal Constitucional, sobre l’adequació a l’EAC i a la Constitució de les 
disposicions de la Generalitat en els casos següents:

- Adequació a la Constitució dels projectes i les proposicions de reforma de l’EAC abans que el 
Parlament els aprovi.

- Adequació a la Constitució i a l’EAC dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i 
aprovació del Parlament i dels decrets llei sotmesos a la convalidació del Parlament. 

- Adequació a l’EAC i a la Constitució dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern.

- L’adequació dels projectes i les proposicions de llei i dels projectes de decret legislatiu aprovats 
pel Govern a l’autonomia local en els termes que garanteix l’EAC.

El Consell de Garanties Estatutàries té autonomia orgànica, funcional i pressupostària

Ha de dictaminar abans de la interposició del recurs d’inconstitucionalitat pel Parlament o pel Go-
vern, abans de la interposició de conflicte de competència pel Govern i abans de la interposició 
de conflicte en defensa de l’autonomia local davant el Tribunal Constitucional. Els dictàmens del 
Consell de Garanties Estatutàries tenen caràcter vinculant en relació amb els projectes de llei i les 
proposicions de llei del Parlament que desenvolupin o afectin drets reconeguts per aquest Estatut. 
El Consell de Garanties Estatutàries és format per membres nomenats pel president o presidenta de 
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la Generalitat entre juristes de reconeguda competència, dues terceres parts dels quals a proposta 
del Parlament, per majoria de tres cinquenes parts dels diputats, i una tercera part a proposta del 
Govern. Una llei del Parlament regula la composició i el funcionament del Consell de Garanties 
Estatutàries, l’estatut dels membres i els procediments relatius a l’exercici de les seves funcions. 

5.2. El síndic de Greuges

L’article 78 de l’EAC preveu la institució del Síndic de Greuges amb la funció de protegir i defensar 
els drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania que reconeixen la Constitució i l’EAC. 
Supervisa, amb caràcter exclusiu, l’activitat de l’Administració de la Generalitat, la dels organismes 
públics o privats vinculats o que en depenen, la de les empreses privades que gestionen serveis 
públics o acompleixen activitats d’interès general o universal o activitats equivalents de manera 
concertada o indirecta i la d’altres persones amb un vincle contractual amb l’Administració de la 
Generalitat i amb les entitats públiques que en depenen. També supervisa l’activitat de l’Adminis-
tració local de Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen en tot 
allò que afecta les matèries en què l’EAC atorga competències a la Generalitat.

L’article 70 de l’EAC estableix que el Síndic de Greuges ha de ser escollit pel Ple del Parlament 
amb una majoria de tres cinquenes parts d’entre els candidats presentats per una comissió del 
Parlament. Si cap candidat no assoleix la majoria indicada es torna a iniciar el mateix procediment. 
Si, transcorreguts tres mesos, cap dels candidats proposats no obté la majoria establerta, en la 
votació subsegüent, n’hi ha prou amb la majoria absoluta. El mandat del síndic és de cinc anys, 
però pot ser separat del càrrec anticipadament per majoria de tres cinquenes parts del Parlament, 
en cas de negligència notòria en el compliment de les obligacions del càrrec.

Per ser síndic de greuges s’ha de ser català, major d’edat i gaudir del ple ús dels drets civils i 
polítics. El càrrec de síndic és incompatible amb qualsevol altre càrrec polític o funció adminis-
trativa i amb qualsevol altra activitat professional, mercantil o laboral. El Síndic de Greuges actua 
a iniciativa pròpia, a partir de la queixa d’un particular o de certes institucions o càrrecs. No pot 
investigar les queixes l’objecte de les quals es trobi pendent d’una resolució judicial i ha d’actuar 
cooperant amb el Defensor del Poble quan sigui requerit. El síndic pot formular a les autoritats i 
al personal al servei de l’Administració recomanacions, suggeriments i recordatoris relatius a llurs 
deures legals, però en cap cas no pot modificar o anul·lar actes o resolucions administratives. El 
Síndic de Greuges ha de presentar al Parlament un informe anual de la seva activitat.

5.3. La sindicatura de Comptes

És l’òrgan de fiscalització extern de la gestió econòmica, financera i comptable del sector públic 
de Catalunya, segons l’article 80.1 de l’EAC. Les seves funcions són, en resum, fiscalitzar l’acti-
vitat economicofinancera del sector públic, analitzar les subvencions, els contractes subscrits per 
l’Administració, la situació i les variacions del patrimoni de la Generalitat i les modificacions dels 
crèdits pressupostaris.

La Sindicatura de Comptes depèn orgànicament del Parlament de Catalunya, però, en l’exercici 
de les seves funcions, ha d’actuar amb submissió a l’ordenament jurídic i amb total indepen-
dència respecte dels òrgans i els ens públics que són subjectes a la seva fiscalització. Per això, 
la Sindicatura de Comptes té facultats per organitzar tots els assumptes relacionats amb el seu 
ordre intern i amb el seu personal; a més, per complir les seves competències, pot requerir la col-
laboració i la cooperació de tots els organismes integrants del sector públic de Catalunya. 
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La Sindicatura ha de presentar una memòria anual de la seva actuació al Parlament, on han de 
constar, si escau, les infraccions, els abusos o les pràctiques irregulars que ha observat, i ha 
d’indicar la responsabilitat en què s’hagi incorregut i les mesures per exigir-la.

El Ple de la Sindicatura de Comptes està integrat per set síndics designats pel Parlament per 
majoria de tres cinquenes parts i nomenats per un període de sis anys.

5.4. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya

És l’autoritat reguladora independent en l’àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada i 
actua amb plena independència del Govern de la Generalitat en l’exercici de les seves funcions.

El CAC té com a principis d’actuació la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, del plura-
lisme, de la neutralitat i l’honestedat informatives, així com de la lliure concurrència en el sector.

Per tal de dur a terme les seves funcions, la llei atorga al CAC, entre d’altres, potestat reglamentà-
ria, per la qual pot aprovar instruccions generals que són vinculants per als prestadors de serveis 
de comunicació audiovisual; potestat sancionadora per fer efectives les sancions previstes a la 
legislació sobre l’audiovisual, i potestat inspectora per tal de requerir informació i demanar la 
compareixença dels prestadors i distribuïdors de serveis de comunicació audiovisual. 

IDEEs forçA

1. La Generalitat és la institució en què s’organitza políticament l’autogovern de Catalunya, que 
comprèn bàsicament el Parlament, la Presidència de la Generalitat i el Govern. 

2. El Parlament de Catalunya és l’assemblea representativa i legislativa de Catalunya i, com a 
tal, aprova els pressupostos i impulsa i controla l’acció política del Govern.

3. Per assegurar la independència i la llibertat del Parlament davant la resta de poders públics, 
els diputats gaudeixen de tres prerrogatives (garanties per al bon exercici de la seva funció): 
la inviolabilitat, la immunitat i el fur; i no estan sotmesos a mandat imperatiu.

4. L’EAC assigna al Parlament quatre grans funcions: la funció representativa, la legislativa, la 
funció de creació i control del Govern, i la funció de participació en l’activitat dels òrgans cen-
trals de l’Estat.

5. El poder executiu de la Generalitat correspon a dues institucions bàsiques estretament relaci-
onades, que són el president de la Generalitat i el Govern, que és l’òrgan que dirigeix l’acció 
política i l’Administració de la Generalitat i és titular de la funció executiva i de la potestat re-
glamentària.

6. El president de la Generalitat ha de ser elegit pel Parlament de Catalunya entre els seus 
membres, per majoria absoluta en primera votació, o per majoria simple al cap de 48 hores.

7. La Presidència de la Generalitat té atribuïda una triple vessant: és el cap del Govern, el presi-
dent de la Comunitat Autònoma de Catalunya i el representant ordinari de l’Estat a Catalunya.

8. Anomenem institucions de rellevància estatutària les que preveu l’EAC. Són institucions cata-
lanes de rellevància estatutària el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la 
Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
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GLossArI 
Assemblea representativa 

Autonomia reglamentària

Compareixença

Consellers

Delicte flagrant

Demarcació electoral

Dictamen

Diputat

Drets fonamentals

Enjudiciar

Ens públic

Examen d’incompatibilitats

Història secular

Inculpació

Majoria parlamentària

Majoria simple

Moció de censura

Negligència

Òrgan de fiscalització

Òrgan rector col·legiat

Òrgan unipersonal

organisme consultiu

Ple

Portaveu

Potestat reglamentària

Preceptiu

Prerrogatives

Processament

Qüestió de confiança

recurs d’inconstitucionalitat

règim parlamentari

responsabilitat penal

sistema institucional

sistema parlamentari

sobirania popular

sufragi universal

Vinculant
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Tema B.3. 

El Departament d’Interior

1. funcions del Departament d’Interior

2. Òrgans generals del Departament d’Interior

2.1. El/la titular del Departament i la unitat d’assistència i suport al/a la conseller/a

2.2. La Secretaria General

2.3. La Secretaria de Seguretat

3. L’àmbit de la seguretat: la secretaria de seguretat

3.1. Òrgans actius i centres directius que depenen de la Secretaria de Seguretat

3.2. El Servei Català de Trànsit

4. La Direcció General de la Policia

4.1. Estructura policial

 Subdirecció Operativa de la Policia

 Comissaria General de Planificació i Organització

 Divisió d’Informació

 Divisió d’Afers Interns

4.2. Estructura administrativa

La Subdirecció General d’Administració i Serveis

La Subdirecció General de Recursos Humans

Servei d’Assessorament Jurídic 

Àrea de Protocol

 Àrea de Comunicació

 Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos
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El Departament d’Interior

La Generalitat de Catalunya s’organitza en diferents departaments de govern per gestionar les 
diverses competències que té atribuïdes. Des de la reinstauració de la Generalitat l’any 1980, les 
competències en l’àmbit de la seguretat havien estat assumides pel Departament de Governació, 
que, al mateix temps, assumia altres responsabilitats en els àmbits de l’administració local i de 
l’organització de processos electorals.

Amb el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit 
de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es crea el 
Departament d’Interior. S’atribueixen a aquest Departament les funcions relacionades amb la se-
guretat ciutadana, el trànsit, les emergències i la protecció civil, la prevenció, extinció d’incendis 
i salvament.

El Departament actualment s’estructura en les unitats directives següents:

 – La Secretaria General.

 – La Secretaria de Seguretat.

1. funcions del Departament d’Interior

Segons el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àm-
bit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, corres-
ponen al Departament d’Interior les competències següents: 

 – Les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana. 

 – El trànsit.

 – Les emergències i la protecció civil.

 – La prevenció, extinció d’incendis i salvament.

2. Òrgans generals del Departament d’Interior

La direcció de cada departament de la Generalitat pertoca al/a la titular corresponent. A cada 
departament hi ha una secretaria general i les direccions generals que exigeixen els serveis es-
pecialitzats que s’hi integren. 
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Segons el Decret 43/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament d’Interior, s’estructura 
de la manera següent:

Conseller/a

– Gabinet del/de la Conseller/a

  Secretaria General

 Direcció de Serveis

 Assessoria Jurídica 

Gabinet Tècnic 

Serveis territorials

 Secretaria de Seguretat

 Direcció General de la Policia

 Direcció General de Protecció Civil

 Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

 Subdirecció General de Seguretat Interior

 Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya

 Gabinet de Seguretat

Resten adscrits al Departament d’Interior

 – Institut de Seguretat Pública de Catalunya

 – Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya

 – Servei Català de Trànsit 

2.1. El/la titular del Departament d’Interior i la unitat d’assistència i suport al/a la conseller/a

Correspon al/a la conseller/a del Departament la direcció de tots els òrgans que en depenen.

En l’àmbit específic de la seguretat pública:

 – Dirigir la política de seguretat de Catalunya.

 – Exercir la iniciativa, la planificació, la direcció i la inspecció de tots els serveis del De-
partament.

 – Exercir el comandament superior de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

 – Presidir el Servei Català de Trànsit.

 – Presidir l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
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Per portar a terme les tasques que té encomanades, el/la titular del Departament disposa d’un 
òrgan de suport, el Gabinet del/de la Conseller/a. El Gabinet té per objectiu:

 – Donar suport i assistència a les activitats del/de la consellera.

 – Coordinar les unitats que en depenen.

Del Gabinet del/de la Conseller/a, en depenen l’Oficina de Relacions Institucionals, l’Oficina de la 
Secretaria del/de la Consellera, l’Oficina de Comunicació i l’Oficina de Protocol.

2.2. La secretaria General 

Com tots els departaments de la Generalitat, el Departament d’Interior s’estructura en una secre-
taria General que té com a funcions principals:

 – Dirigir i organitzar els serveis generals del Departament.

 – Vetllar per l’organització, la simplificació i la racionalització administratives i assegurar 
el suport tècnic i jurídic general del Departament.

 – Ser l’òrgan de comunicació amb altres administracions i entitats que tinguin relació amb 
el Departament i amb els altres departaments, organismes i entitats que en depenen.

 – Coordinar l’actuació del Departament en relació amb les transferències de funcions i 
serveis.

 – Com a segona autoritat del Departament, correspon al secretari o secretària general: 

 – Representar el Departament per delegació del conseller o consellera i exercir, sota la 
seva direcció, les funcions que aquest/a li delegui.

 – Ser el cap superior de tot el personal del Departament i resoldre els assumptes que 
afecten aquest personal, llevat que pertoquin al conseller o consellera; contractar el per-
sonal laboral, i nomenar els funcionaris interins. 

 – Participar en l’assignació d’objectius de les secretaries sectorials, de les direccions 
generals i dels organismes adscrits al Departament, i també fer el seguiment i l’avaluació 
de l’assoliment d’aquests objectius.

De la Secretaria General en depenen la Direcció de Serveis; l’Assessoria Jurídica; el Gabinet 
Tècnic i els serveis territorials. 

Entre les funcions bàsiques d’aquests òrgans podem esmentar les següents: 

 – Fer-se càrrec de l’administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del 
Departament.

 – Preparar l’avantprojecte de pressupost del Departament.

 – Supervisar l’adquisició de subministraments, béns i serveis, i també dels expedients de 
contractació de qualsevol tipus.

 – Autoritzar les despeses.

 – Aquelles altres funcions que li delegui el secretari o secretària general del Departament.

Resta adscrit al Departament, mitjançant la Secretaria General, l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. Es tracta d’una entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita al departament 
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competent en matèria de seguretat pública. Neix de la necessitat d’unificar els serveis de l’Escola 
de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya. Aquest objectiu es 
plasma en la Llei 10/2007, del 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

Les finalitats essencials de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya són les següents:

 – La formació dels membres dels serveis de seguretat públics o privats, de prevenció i 
extinció d’incendis i de salvaments, d’emergències, de protecció civil i de vigilància, control 
i protecció ambientals.

 – La creació, la gestió, la difusió i l’aplicació del coneixement tècnic per seleccionar, pro-
moure i desenvolupar els col·lectius professionals a què fa referència l’apartat anterior, 
d’acord amb la normativa que els regula.

 – La promoció de l’estudi i la recerca en l’àmbit de la seguretat.

Així mateix, s’adscriu al Departament, mitjançant la Secretaria General, el Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, que desenvolupa un sistema d’atenció i gestió de trucades 
d’emergència a Catalunya, i coordina tots els cossos implicats en les emergències.

3. L’àmbit de la seguretat: la secretaria de seguretat

La Secretaria de Seguretat, amb rang de secretaria general, actua sota la direcció superior del/de 
la titular del Departament. Aquest òrgan té per missió dirigir, coordinar, planificar, impulsar i execu-
tar les polítiques públiques en matèria de seguretat, i especialment en els àmbits materials relatius 
a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, protecció civil, prevenció, extinció d’incendis i 
salvament, emergències, seguretat privada, trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

3.1. Òrgans actius i centres directius que depenen de la secretaria de seguretat

Direcció General de la Policia

Es desenvolupa al punt 4.

Direcció General de Protecció Civil

Segons l’article 7.2 del Decret 43/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament d’Interior, 
té encomanades les funcions de desenvolupar el sistema de protecció civil a Catalunya, promou-
re l’elaboració dels plans de protecció civil de competència del Departament i coordinar-ne la 
implantació i l’aplicació, el manteniment i la revisió, així com la redacció dels plans de protecció 
civil territorials, especials i d’autoprotecció que resultin competència d’altres administracions o 
dels particulars i participar en la redacció d’aquells que tinguin particular incidència en el territori 
de Catalunya, organitzar, coordinar i supervisar el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, 
elaborar i mantenir el Mapa dels Riscos de Protecció Civil a Catalunya i el Catàleg de Recursos 
i Serveis Mobilitzables per a la Protecció Civil a Catalunya, impulsar la recerca en matèria de 
protecció civil i la formació del personal de les administracions públiques responsable o implicat 
en la protecció civil, plantejar iniciatives normatives, guies i criteris en matèria d’autoprotecció i la 
seva planificació associada i establir les directrius del servei d’atenció de trucades d’urgència 112.

Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

D’acord amb l’article 7.3 del Decret 43/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament d’In-
terior, s’encarrega de desenvolupar les funcions següents: exercir el comandament del cos de 
bombers de la Generalitat i la direcció, coordinació i inspecció dels serveis de prevenció i extinció 
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d’incendis i salvaments i de les seves instal·lacions, elaborar i formular propostes sobre la creació 
i desenvolupament de mesures, dispositius i recursos orientats a l’atenció de les emergències a 
Catalunya, amb la finalitat de contribuir a la garantia de la protecció de les persones, els béns i el 
medi ambient davant de qualsevol situació d’emergència, dirigir l’organització general i impulsar 
polítiques específiques dels cos de bombers de la Generalitat, del personal bomber voluntari, 
del personal tècnic especialitzat i, en general, dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de 
salvaments de Catalunya, promoure la coordinació operativa i l’elaboració de plans d’actuació en 
matèria de prevenció i extinció d’incendis i salvaments, organitzar i dirigir les tasques de suport 
tècnic i assessorament als municipis, en relació amb les funcions, les activitats i els mitjans tèc-
nics i operatius dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i amb el compliment de la norma-
tiva de prevenció d’incendis i seguretat industrial en relació amb les competències de la Direcció 
General i promoure i divulgar l’autoprotecció com a mecanisme de prevenció i desenvolupar 
programes específics de formació i informació.

Subdirecció General de Seguretat Interior

La Subdirecció General de Seguretat Interior té com a objectius principals assessorar la Direcció 
General i els òrgans territorials corresponents en matèria de seguretat privada i protecció de la 
seguretat ciutadana, supervisar la gestió del Registre especial d’empreses de seguretat de Cata-
lunya, coordinar la tramitació i gestió dels expedients d’autorització d’ús de dispositius de videovi-
gilància per part de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, tramitar les comunicacions 
relatives a l’exercici dels drets de reunió i de manifestació que s’originin, instruir expedients per 
infraccions a la normativa reguladora contra la violència en espectacles esportius, entre d’altres.

La Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya

S’ocupa de la promoció de la planificació, la integració i l’assignació eficient de recursos en el 
sistema de seguretat; promoció i estructuració d’un sistema eficient d’informació, participació i 
relació dels ciutadans amb el sistema de seguretat; l’impuls d’un servei de queixes i peticions de 
la ciutadania en matèria de seguretat i policia, elaboració de propostes normatives, formatives, 
implantació de processos de qualitat relacionades amb la policia de Catalunya; elaboració de 
directrius tècniques i procediments comuns del sistema de seguretat i policia; proposa criteris 
de col·laboració i coordinació dels serveis públics i privats de seguretat en col·laboració amb la 
Subdirecció General de Seguretat Interior; elaboració de projectes i informes relacionats amb 
els serveis de seguretat; dóna suport en l’elaboració de cartes de servei, impulsa i participa en 
l’organització de cursos en col·laboració amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya; vetlla 
per la millora de la coordinació i la gestió dels serveis de policia; supervisa convenis i acords en 
matèria de seguretat pública; dóna suport als òrgans consultius i de participació del sistema de 
seguretat i dóna assistència tècnica a les autoritats locals del sistema de seguretat en el disseny 
de les polítiques locals de seguretat i en el desenvolupament de plans de seguretat.

El Gabinet de Seguretat

S’encarrega de la realització i coordinació d’informes sobre seguretat pública i policia; preparació 
i coordinació de programes i projectes en matèria de seguretat i policia; dirigeix i elabora l’Informe 
de seguretat de Catalunya i el Pla general de seguretat de Catalunya; dissenya eines d’avaluació 
i estadístiques de programes i projectes en matèria de seguretat; elabora propostes de resolució 
i instruccions de normativa en matèria de seguretat; col·labora en plans interdepartamentals; col-
labora amb altres departaments en matèria de formació; representa la Secretaria de Seguretat 
en actes públics quan li és encomanada aquesta funció; promou i manté les relacions amb altres 
departaments i el suport a la Secretaria de Seguretat en l’exercici de les funcions que suposin la 
direcció o participació en òrgans consultius.
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3.2. El servei Català de Trànsit

Resta adscrit al Departament, mitjançant la Secretaria de Seguretat, el Servei Català de Trànsit 
creat l’any 1991. La transferència de competències executives en matèria de trànsit, circulació de 
vehicles i seguretat viària a la Generalitat l’any 1997 va fer necessari adaptar l’àmbit funcional de 
determinats òrgans i crear-ne de nous, com ara el Servei Català de Trànsit, que té com a principals 
funcions les següents:

 – Gestionar i controlar el trànsit a les vies interurbanes, i a les travesseres i a les vies 
urbanes que afectin la circulació interurbana, si hi ha un acord previ amb l’ajuntament 
corresponent, sens perjudici de les competències dels municipis en aquesta matèria.

 – Adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat i la fluïdesa en el trànsit de 
les carreteres.

 – Instruir i resoldre els expedients sancionadors que s’incoïn per infraccions comeses 
contra la normativa de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

 – Gestionar i controlar l’obertura, el funcionament, la inspecció i el règim sancionador de 
les autoescoles, així com la formació i l’homologació del professorat i la direcció d’aquestes.

 – Promoure l’educació viària, especialment la dels infants, i executar programes de sen-
sibilització ciutadana sobre seguretat viària.

 – Autoritzar les proves esportives que puguin afectar vies interurbanes.

 – Desenvolupar projectes i estudis sobre investigació d’accidents.

 – Elaborar i difondre estadístiques sobre el trànsit.

 – Informar els usuaris sobre el trànsit a les vies públiques.

 – Impulsar l’elaboració, cada tres anys, del Pla català de seguretat viària i els programes 
inclosos en aquest Pla.

 – Planificar, dirigir i coordinar les actuacions per a la millora de la seguretat viària en els 
accessos a les vies urbanes i els grans nuclis de població, i als trams i punts perillosos i 
d’alta intensitat de trànsit. 

 – Elaborar les instruccions relatives a la circulació de transports especials i les relatives 
al transport de mercaderies perilloses.

4. La Direcció General de la Policia

La Direcció General de la Policia és la unitat directiva del Departament d’Interior que assumeix les 
funcions en matèria de protecció i seguretat ciutadana i que té adscrit el cos de Mossos d’Esquadra.

Finalment, i segons l’article 7.1 del Decret 43/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament 
d’Interior, les funcions de la Direcció General de la Policia són les següents:

 – Exercir el comandament directe del cos de Mossos d’Esquadra i la direcció, coordinació 
operativa i inspecció dels seus serveis.

 – Garantir la protecció del lliure exercici dels drets i llibertats de les ciutadanes i els ciuta-
dans de Catalunya.
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 – Assegurar la convivència pacífica i la seguretat i protecció de les persones i béns en tot 
el territori de Catalunya.

 – Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació i la resta de normativa vigent en ma-
tèria de seguretat pública i policia.

4.1. Estructura policial

De la persona titular de la Direcció General de la Policia en depenen, com a estructura operativa:

Subdirecció Operativa de la Policia

Comissaria General de Planificació i Organització

Divisió d’Informació

Divisió d’Afers Interns

subdirecció operativa de la Policia

La Subdirecció Operativa de la Policia exerceix el comandament operatiu del cos de Mossos 
d’Esquadra, llevat d’aquelles unitats policials que depenguin directament de la Direcció General 
de la Policia.

Segons l’article 138 del Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Inte-
rior, Relacions Institucionals i Participació, de la Subdirecció Operativa de la Policia en depenen 
els òrgans següents:

 – Comissaria General Territorial

 – Comissaria General d’Investigació Criminal

 – Comissaria General de Recursos Operatius

 – Àrea Tècnica de Coordinació i Suport

 – Sala Central de Comandament

Comissaria General de Planificació i organització

La Comissaria General de Planificació i Organització s’encarrega de la planificació estratègica, 
l’establiment, la revisió i l’avaluació permanent de les estructures, els processos i els procediments 
policials.

Divisió d’Informació

La divisió d’Informació s’encarrega de la investigació i persecució d’organitzacions criminals les 
activitats de les quals no persegueixen una finalitat econòmica i que comportin una amenaça per 
a l’exercici individual o col·lectiu de les llibertats, la seguretat de les persones, la pau o la cohesió 
social.

Divisió d’Afers Interns

La Divisió d’Afers Interns s’encarrega, principalment, de la investigació d’aquelles activitats pre-
sumptament il·lícites exercides per personal funcionari de policia i en pràctiques de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra, supervisar la instrucció dels expedients disciplinaris i realitzar 
informacions reservades.
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4.2. Estructura administrativa

De la persona titular de la Direcció General de la Policia en depenen, com a estructura adminis-
trativa:

Subdirecció General d’Administració i Serveis

Subdirecció General de Recursos Humans

Servei d’Assessorament Jurídic

Àrea de Protocol

Àrea de Comunicació

Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos

subdirecció General d’Administració i serveis

La Subdirecció General d’Administració i Serveis té com a principals funcions planificar i elaborar la 
proposta d’avantprojecte de la Direcció General de la Policia, proposar ampliacions i modificacions 
dels pressupostos, controlar la gestió econòmica ordinària de la Direcció General de la Policia, 
planificar l’adquisició de recursos materials, elaborar propostes d’expedients de contractació d’obres 
i subministraments, entre d’altres.

subdirecció General de recursos Humans

La Subdirecció General de Recursos Humans s’encarrega principalment de planificar, impulsar, 
gestionar i controlar les polítiques de personal de la Direcció General de la Policia.

servei d’Assessorament Jurídic

El Servei d’Assessorament Jurídic té com a missió assessorar jurídicament i elaborar avantpro-
jectes de llei i altres disposicions normatives que afectin els òrgans de la Direcció General de la 
Policia, així com portar a terme l’assistència i el seguiment de totes les diligències judicials en què 
intervinguin membres del cos de Mossos d’Esquadra per causes derivades del servei i revisar 
jurídicament els expedients disciplinaris incoats a membres del cos.

Àrea de Protocol

Corresponen a l’Àrea de Protocol les funcions de donar suport a la Direcció General de la Policia 
en l’exercici de les relacions protocol·làries externes que s’hagin de mantenir amb les institucions 
del sistema de seguretat, vetllar per la correcta execució dels actes en què participi el cos de 
Mossos d’Esquadra i gestionar els serveis de gala i honors del cos de Mossos d’Esquadra. 

Àrea de Comunicació

L’Àrea de Comunicació s’encarrega principalment d’analitzar i supervisar la informació relativa a 
l’activitat de la Direcció General de la Policia, en col·laboració amb el Gabinet de Comunicació del 
Departament, elaborar notes de premsa i comunicats en relació amb l’activitat del cos de Mossos 
d’Esquadra, elaborar publicacions internes del cos de Mossos d’Esquadra, entre d’altres.

servei de Coordinació de salut Laboral i Prevenció de riscos

Corresponen al Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos l’impuls i supervi-
sió d’activitats preventives i de salut laboral de la Direcció General de la Policia, avaluar riscos, 
fer seguiment de mesures correctores, fer el seguiment de l’elaboració i implantació dels plans 
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d’emergència als diferents centres de treball i vetllar per la implementació del Pla de Prevenció en 
l’àmbit de la Direcció General de la Policia, entre d’altres.

IDEEs forçA

1. Mitjançant el Decret 200/2011, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de 
l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
s’estableix la denominació del Departament d’Interior, i es modifica el marc competencial dels 
diferents departaments de l’Administració de la Generalitat. En concret, al Departament d’Interior 
corresponen les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana, el trànsit, les emergències 
i la protecció civil i la prevenció, extinció d’incendis i salvament. 

2. La Secretaria de Seguretat té per missió dirigir, coordinar, planificar, impulsar i executar les 
polítiques públiques en matèria de seguretat i, especialment, en els àmbits materials relatius a 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, protecció civil, prevenció, extinció d’incendis 
i salvament, emergències, seguretat privada, trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària. 

3. Resta adscrit al Departament d’Interior, mitjançant la Secretaria de Seguretat, el Servei Català 
de Trànsit.

4. La Direcció General de la Policia és la unitat directiva del Departament d’Interior que assumeix 
les funcions en matèria de protecció i seguretat ciutadana i que té adscrit el cos de Mossos 
d’Esquadra. S’estructura en dues vessants: policial (o operativa) i administrativa. 

GLossArI 
Administració local

Avantprojecte de llei

Comandament operatiu

Comandament superior

Desplegament territorial

Direcció estratègica

Divisió operativa

Educació viària

Enquesta

Expedient disciplinari

Expedients sancionadors

Incoar

Indicadors

Planificació estratègica

Prevenció de sinistres

Promoció interna

Provisió 

règim estatutari

règim interior



148 Guia d’estudi per a l’ingrés a la PG-ME - Àmbit institucional

L’ordenament jurídic de l’Estat

Tema B.4. 

L’ordenament jurídic de l’Estat

1. L’ordenament jurídic

1.1. Noció i característiques de l’ordenament jurídic espanyol

1.2. Les regles de relació entre normes i entre ordenaments

1.3. Les fonts 

2. La Constitució espanyola

2.1. La Constitució com a norma suprema

2.2. Contingut i estructura de la Constitució espanyola

3. La llei

3.1. El concepte de llei 

3.2. El procediment legislatiu ordinari

3.3. Tipus de llei

4. Les normes amb rang de llei

4.1. El decret llei

4.2. El decret legislatiu

5. El reglament

5.1. Concepte i posició en l’ordenament jurídic

5.2. Classes de reglaments

5.3. El control dels reglaments

6. Els tractats internacionals

6.1. Concepte

6.2. La recepció interna dels tractats internacionals

6.3. La posició dels tractats en el sistema de fonts
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Tema B.4. 

L’ordenament jurídic de l’Estat

1. L’ordenament jurídic

1.1. Noció i característiques de l’ordenament jurídic espanyol

El dret no és una simple suma de normes jurídiques, sinó un conjunt de normes ordenades per 
unes regles determinades. Les normes jurídiques existents en un determinat estat no es troben 
aïllades, sinó que s’interrelacionen les unes amb les altres formant un sistema o conjunt ordenat 
i sistemàtic anomenat ordenament jurídic. 

L’ordenament jurídic espanyol està encapçalat per la Constitució, que estableix quins són els actes 
o fets als quals atribueix la capacitat per produir normes jurídiques, obre la cadena de validesa, 
ordena la producció normativa i serveix de criteri interpretatiu de la resta de les normes jurídiques. 
L’ordenament jurídic espanyol té les característiques següents: 

Unitat: l’ordenament jurídic és el conjunt de normes i relacions que situa cadascun dels 
seus elements en una determinada posició dins l’estructura, de manera que possibilita les 
transformacions internes mantenint la unitat estructural.

Coherència: l’ordenament jurídic es dota d’unes regles per resoldre contradiccions norma-
tives.

Plenitud: l’ordenament jurídic ha de ser complet; sempre hi ha d’haver una norma aplicable 
per a cada supòsit de fet. L’ordenament jurídic ha de preveure aquelles regles que permeten 
resoldre les llacunes normatives.

Dinamisme: les normes jurídiques no són immutables, per això l’ordenament jurídic ha 
de preveure els mecanismes necessaris tant per a la modificació de normes (la reforma, 
la derogació i la modificació), com per a aquells que permeten adaptar el contingut de les 
normes sense alterar-ne els enunciats (interpretació i mutació).

Pluralitat: les expressions normatives són el reflex d’una pluralitat de centres de producció 
jurídica, que han de tenir en compte l’estat de les autonomies com a organització territorial 
de l’Estat espanyol i la seva presència a la Unió Europea.

1.2. Les regles de relació entre normes i entre ordenaments

Amb aquesta expressió es vol respondre a la pregunta de com es relacionen les diferents normes 
existents en un mateix ordenament jurídic i com se solucionen els conflictes i les col·lisions que 
hi pugui haver entre elles, per determinar quina és la norma vàlida i aplicable en cada moment 
concret. Per això, s’han de tenir presents els principis següents:

Principi de jerarquia: d’acord amb aquest principi, les normes que componen l’ordenament 
jurídic espanyol s’ordenen d’acord amb una estructura jeràrquica piramidal que ve determinada 
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pel rang que s’atorga a cadascuna d’elles. El rang jeràrquic és la posició que cada norma ocupa 
dins l’ordenament jurídic. D’acord amb aquest principi, la norma de rang superior preval en la 
seva aplicació sobre la de rang inferior. Així, la Constitució espanyola és la norma suprema i 
se situa en la part més alta de l’ordenament jurídic i hi estan subordinades la llei i el reglament.

Principi de temporalitat: la norma posterior en el temps deroga l’antiga. Les normes tenen 
vocació de ser indefinides, però s’han d’adaptar a la realitat que pretenen regular, per això 
han de poder ser reformades. Aquest és un principi que només pot ser aplicat entre normes 
del mateix rang, i comporta la derogació de les normes. La derogació pot ser expressa 
(quan la norma nova diu exactament aquelles normes que està modificant) o tàcita (quan 
de la nova norma es desprèn l’existència d’una contradicció amb l’antiga).

Principi d’especialitat: s’estableix una preferència en l’aplicació d’aquella norma especial 
i concreta sobre la general i abstracta.

Principi de competència: perquè una norma sigui vàlida dins l’ordenament jurídic ha d’haver 
estat aprovada per l’òrgan competent i d’acord amb el procediment establert en una norma 
de rang superior.

Un ordenament jurídic és un sistema tancat que pot estar format per diverses subestructures. Les 
seves relacions estan regides pel principi de competència entre ordenaments. Aquest principi 
permet determinar quina és la norma aplicable a un determinat supòsit en funció de quin òrgan 
tingui atribuïda la competència per a la regulació d’una determinada matèria, sigui l’Estat o la 
comunitat autònoma. Per solucionar-ho es tenen en compte dues regles previstes a l’article 149.3 
de la Constitució espanyola:

a) La clàusula de supletorietat del dret estatal: en el cas que una comunitat autònoma no 
faci ús de les seves competències normatives, s’ha d’aplicar supletòriament el dret estatal 
perquè no es produeixin llacunes normatives.

b) La clàusula de prevalença: d’acord amb aquesta regla, les normes estatals prevalen 
sobre les de les comunitats autònomes en cas de conflicte, si aquestes darreres no tenen 
atribuïda la competència exclusiva sobre aquella determinada matèria.

1.3. Les fonts 

El dret administratiu constitueix un ordenament jurídic, i l’ordenament juridicoadministratiu és la 
part de l’ordenament jurídic general que afecta l’Administració pública o s’hi refereix. Segons el 
Codi Civil, les fonts del dret administratiu es divideixen en:

Fonts directes: 
Fonts directes primàries
La Constitució
La llei i les disposicions normatives amb rang de llei
El reglament

Fonts directes subsidiàries:
El costum
Els principis generals del dret

Fonts indirectes:
Els tractats internacionals
La jurisprudència contenciosa administrativa del Tribunal Suprem
La doctrina científica
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L’ordenament jurídic positiu s’estructura d’acord amb el principi de jerarquia normativa, que la 
Constitució recull a l’article 9.3 del títol preliminar. Cap norma no pot contradir les disposicions 
d’una norma de categoria superior: la jerarquia màxima correspon a la Constitució i és garantida 
pel control de constitucionalitat de les normes amb rang de llei que fa el Tribunal Constitucional. 
Per sota de la Constitució, se situen les lleis; com es veurà més endavant, les lleis poden ser de 
diferents tipus, però de manera general podem avançar ara que totes les lleis són el producte 
d’òrgans representatius amb potestat legislativa, com ara les Corts Generals i les assemblees 
legislatives de les comunitats autònomes. El darrer graó de l’ordenament jurídic positiu l’ocupen 
els reglaments, la forma normativa més característica del dret administratiu.

2. La Constitució espanyola

2.1. La Constitució com a norma suprema

La Constitució espanyola (CE) és la norma suprema de l’ordenament jurídic, de la qual deriva la 
validesa de tota la resta de normes. És la norma jeràrquicament superior de l’ordenament jurídic 
espanyol perquè va ser elaborada directament pel poble i pels seus representants polítics, en 
exercici de la seva sobirania (poder constituent). En tant que norma suprema de l’ordenament 
jurídic, els poders públics que crea la Constitució (constituïts) així com les normes que aquests 
aproven, queden subjectes a les disposicions de la mateixa Constitució (article 9.1 de la CE).

El procediment d’aprovació de la CE és diferent al que s’utilitza per a l’aprovació de les altres nor-
mes. És un procediment especial que en garanteix la supremacia i estabilitat, en la mesura que 
només pot ser reformada d’acord amb els procediments que preveu la mateixa CE. 

Com a norma jurídica suprema s’imposa a tots els poders públics i ciutadans, gaudeix de força 
activa i passiva davant de totes les altres normes i atorga unitat a l’ordenament jurídic. D’aquesta 
manera, la CE gaudeix de legalitat formal suprema, perquè és immune davant les altres normes, 
en tant que té un procediment especial de reforma, diferent al de les altres normes; i material, en 
tant que és la norma primària que determina les fonts del dret i assegura que totes les normes 
de l’ordenament jurídic han de ser conformes a la CE i interpretades conforme a ella, fet que està 
garantit mitjançant l’establiment d’un control de la constitucionalitat de les lleis que impedeix que 
cap norma pugui ser-hi contrària.

2.2. Contingut i estructura de la Constitució espanyola

La CE regula aquelles matèries que en el context de la cultura jurídica i política de la nostra èpo-
ca es consideren pròpies dels textos constitucionals: els valors jurídics i els principis bàsics de 
l’ordre polític (la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític, com a valors de l’estat social i 
democràtic de dret), el reconeixement i la garantia dels drets fonamentals i les llibertats públiques 
dels ciutadans, l’organització dels poders de l’Estat (la monarquia parlamentària), l’organització 
territorial (l’estat de les autonomies) i la reforma constitucional. Atenent aquest contingut, el text 
de la CE s’estructura en:

a) Una part inicial o preàmbul: té un caràcter solemne i reflecteix el fonament democràtic 
de la CE i els objectius polítics i socials que es proposa.

b) Una part articulada (169 articles): s’agrupa en 11 títols, que se subdivideixen en capítols 
i aquests en seccions. El títol preliminar fa referència als principis constitucionals relatius a la 
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forma d’estat, la forma de govern, la sobirania, l’organització territorial de l’Estat, les llengües 
oficials, la bandera, els partits polítics, els sindicats i les forces armades. El títol I reconeix els 
drets fonamentals i les llibertats públiques i n’estableix els mecanismes per a la seva garantia. 
Dels títols II al IX (excepte el VII, dedicat a economia i finances) es desplega l’anomenada 
part orgànica de la CE. S’inicia amb la Corona (títol II), i segueix amb les Corts Generals 
(III), el Govern i l’Administració (IV), les relacions entre el Govern i les Corts Generals (V), el 
poder judicial (VI), l’organització territorial de l’Estat (VIII) i el Tribunal Constitucional (IX). El 
darrer títol preveu els diferents procediments de reforma constitucional.

c) La part final: conté quatre disposicions addicionals; nou disposicions transitòries, que 
fan referència a diferents qüestions per posar en marxa les previsions constitucionals; una 
disposició derogatòria, i una disposició final, que estableix l’entrada en vigor de la CE el 
mateix dia de la seva publicació oficial.

3. La llei

3.1. El concepte de llei

La llei és la norma jurídica aprovada pel Parlament (Corts Generals i assemblees legislatives 
de les comunitats autònomes) amb aquest caràcter i denominació que, en expressió del poder 
legislatiu i d’acord amb el procediment establert, regula les matèries no reservades per la CE a 
altres fonts del dret.

No hi ha cap àmbit material exclòs a la regulació per llei per part del poder legislatiu. Per contra, 
la CE sí que estableix la necessitat que determinades matèries només puguin ser regulades mit-
jançant una llei: és el que se’n diu una reserva de llei a favor del poder legislatiu, que impedeix 
així que el Govern pugui regular directament aquestes matèries. L’article 53.1 és el supòsit més 
clar de reserva de llei que estableix la CE, en relació amb la regulació dels drets fonamentals. 

En virtut del principi de constitucionalitat, la llei ocupa una posició jeràrquicament inferior a la CE, 
per tant, no poden ser contràries a les disposicions de la norma fonamental; però, en la mesura 
que està elaborada pels representants del poble, se li concedeix un rang superior al de la resta 
de normes aprovades per altres òrgans de l’Estat. 

El rang de llei, que fa referència a la posició jeràrquica que ocupa en el sistema de fonts, li concedeix 
la força de llei, que pot ser activa (pot modificar o derogar normes de rang inferior i normes anteriors 
del mateix rang) i passiva (és immune a les altres normes de rang inferior, que no poden modificar-
la ni derogar-la). Per la seva banda, el valor de llei fa referència al tractament de l’acte normatiu en 
relació amb els procediments jurisdiccionals existents en l’ordenament jurídic, per determinar-ne la 
validesa. Així, el valor de llei determina que la seva validesa és controlable mitjançant processos de 
constitucionalitat (el recurs i la qüestió d’inconstitucionalitat) davant el Tribunal Constitucional.

3.2. El procediment legislatiu ordinari

La llei ordinària és aquella que ha estat elaborada i aprovada per les Corts Generals mitjançant el 
procediment legislatiu comú. Dins d’aquest procediment es poden distingir tres fases: la iniciativa, 
l’elaboració i l’aprovació.

a) Segons l’article 87 de la CE, tenen iniciativa legislativa: el Govern, mitjançant la 
presentació d’un projecte de llei, i el Congrés, el Senat, els parlaments autonòmics i els 
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ciutadans (mitjançant la iniciativa legislativa popular), tots ells a través de la presentació 
d’una proposició de llei.

b) En la fase d’elaboració o tramitació de la llei, tenen lloc la presentació i defensa d’esmenes 
per part dels diputats en els diferents debats que es produeixen en seu parlamentària (en 
tres fases: ponència, comissió i ple). S’inicia al Congrés i posteriorment es tramet al Senat, 
que té la possibilitat de vetar o esmenar el text .

c) L’aprovació final de la llei correspon al Congrés mitjançant la majoria simple de vots a 
favor. Un cop aprovada la llei, es remet al president del Congrés perquè l’enviï al rei per a la 
seva sanció i promulgació i perquè n’ordeni la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). 

3.3. Tipus de llei

A més de la llei ordinària, la CE preveu l’existència de diferents tipus o especialitats de llei en 
funció de quin sigui:

a) el tràmit o procediment per aprovar-la (llei orgànica, llei de pressupostos, lleis de comissió 
i de lectura única);

b) la matèria que han de regular (llei orgànica, llei de pressupostos, llei de transferència o 
delegació, llei d’harmonització i llei marc);

c) l’òrgan parlamentari que l’aprovi (llei estatal o llei autonòmica).

Amb caràcter especial, la CE estableix un tipus especial de llei per raó de la matèria que ha de 
regular, la llei orgànica. D’acord amb l’article 81, són lleis orgàniques:

 a) les que afecten el desenvolupament dels drets fonamentals o les llibertats públiques;

 b) les que aprovin els estatuts d’autonomia; i

 c) les que afecten altres matèries no enumerades expressament per l’article 81 però previstes 
al llarg de l’articulat de la CE.

L’aprovació, modificació o derogació de les lleis orgàniques té un procediment diferent a l’ordinari i 
exigeix la majoria absoluta del Congrés (la meitat més un dels seus membres) en una votació final 
del conjunt del projecte (article 81.2). Cal deixar clar que no hi ha cap relació de jerarquia entre la 
llei orgànica i la llei ordinària, es tracta d’una relació que respon al principi de competència proce-
dimental: per a matèries reservades a llei orgànica s’ha d’utilitzar el procediment de l’article 81.2.

4. Les normes amb rang de llei

Les Corts Generals exerceixen la potestat legislativa en exclusiva. Això no obstant, la CE atribueix 
al Govern la capacitat de dictar normes diferents als reglaments, a les quals concedeix el mateix 
rang, força i valor que les lleis: el decret llei i el decret legislatiu. En qualsevol dels dos casos, però, 
la CE exigeix la intervenció de les Corts Generals en algun moment del procediment.

4.1. El decret llei

En casos d’extraordinària i urgent necessitat, el Govern pot dictar disposicions legislatives pro-
visionals, que adopten la forma de decret llei (article 86.1). La CE estableix, però, expressament 
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unes matèries que mai no podran ser susceptibles de regulació per decret llei: l’ordenament de 
les institucions bàsiques de l’Estat; els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans; el règim de 
les comunitats autònomes, i el dret electoral general. 

La vigència dels decrets llei és limitada: són disposicions normatives provisionals limitades a 30 
dies partir de la seva promulgació. Durant aquest termini, el Congrés dels Diputats ha d’estudiar-los 
i decidir si els convalida o si, per contra, els deroga. Posteriorment, si el Congrés vol modificar-ne 
el contingut, els pot tramitar com a projectes de llei, seguint el procediment d’urgència.

4.2. El decret legislatiu

Les Corts Generals poden delegar en el Govern la potestat de fer normes amb rang de llei (article 
82). En cas que el poder legislatiu vulgui efectuar aquesta delegació en el Govern, s’ha d’ajustar 
a una sèrie de condicions fixades per la CE. La norma que finalment aprova el Govern s’anome-
na decret legislatiu (article 85). L’habilitació legislativa s’ha de fer de forma expressa, per a una 
matèria concreta i amb la fixació del termini de què disposa el Govern per aprovar-lo, passat el 
qual caduca la delegació. La delegació legislativa està sotmesa a uns límits materials: no es pot 
delegar tot allò que ha de ser regulat mitjançant llei orgànica (article 81). Classes de delegació: 

a) Si el Parlament encarrega al Govern l’elaboració d’un text articulat, la delegació s’ha de 
fer mitjançant una llei de bases.

b) Si el Parlament encarrega al Govern l’elaboració d’un text refós, que unifiqui i harmonitzi 
diferents disposicions normatives vigents, la delegació s’ha de fer mitjançant l’aprovació 
d’una llei ordinària.

5. El reglament

5.1. Concepte i posició en l’ordenament jurídic

L’article 97 atribueix en exclusiva al Govern la potestat reglamentària, d’acord amb la CE i les lleis. 
En virtut d’aquesta potestat, el Govern pot dictar reglaments, que són disposicions normatives de 
caràcter general subordinades a la llei. En virtut dels estatuts d’autonomia, els executius o governs 
de les comunitats autònomes també tenen atribuïda la potestat reglamentària en l’àmbit de les 
seves respectives competències.

El rang que ocupa el reglament en la jerarquia de fonts és inferior al de la llei. Però, a més, el rang 
reglamentari es troba diversificat a nivell intern, atenent l’òrgan que l’ha aprovat. L’article 23.3 de 
la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, estableix que els reglaments s’han d’ajustar a les 
normes de competència i de jerarquia següents: disposicions normatives, aprovades per reial 
decret del president del Govern o del Consell de Ministres, i disposicions aprovades per ordre 
ministerial.

5.2. Classes de reglaments

Pel seu contingut material, els reglaments poden ser: 

a) jurídics, si estableixen una regulació que afecta els drets i els interessos dels ciutadans 
i per tant tenen efectes fora de l’estricte àmbit de l’Administració; o 
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b) organitzatius, quan estableixen normes internes de l’Administració i no afecten (almenys 
de forma directa) els drets i els interessos dels ciutadans.

Per la relació que tenen amb la llei, els reglaments es poden classificar en: 

a) executius, si desenvolupen o executen una llei prèvia; i 

b) independents, quan les seves previsions no porten causa d’una llei preexistent.

Cal diferenciar els reglaments d’altres actuacions del Govern, que tenen caràcter singular i s’em-
marquen dins la categoria dels actes administratius. En general, podem dir que el reglament 
innova l’ordenament jurídic amb voluntat de perdurabilitat, mentre que els actes administratius no 
modifiquen les normes vigents, sinó que simplement les apliquen.

5.3. El control dels reglaments

Els tribunals ordinaris controlen la potestat reglamentària i la legalitat de l’actuació administrativa, 
així com la submissió d’aquesta als fins que la justifiquen (article 106.1). Si jutges i tribunals entenen 
que un reglament és il·legal en virtut del principi de jerarquia normativa, han d’inaplicar-lo (article 
6 de la Llei orgànica del poder judicial). Així mateix, poden declarar-ne la nul·litat i conèixer de la 
impugnació d’aquells actes que es produeixin com a conseqüència de la seva aplicació.

6. Els tractats internacionals

6.1. Concepte

Un tractat internacional és aquell acord escrit entre un o més estats, pel qual les parts signants 
adquireixen determinats drets i obligacions, l’incompliment dels quals dóna lloc a responsabilitat 
internacional davant les altres parts. En la mesura que un tractat pot establir normes jurídiques 
que l’estat es compromet a complir i respectar, es converteix en una font del dret que produeix 
efectes interns.

6.2. La recepció interna dels tractats internacionals

El procediment de conclusió d’un tractat internacional té tres fases:

a) La negociació entre els representants de les parts, que va a càrrec del Govern espanyol.

b) L’adopció i autenticació del text del tractat, mitjançant la signatura del representant de 
l’Estat, prèvia autorització del Consell de Ministres.

c) La manifestació del consentiment, a partir de la qual el tractat comença a produir els 
seus efectes jurídics. La forma més solemne de prestar-lo és mitjançant la ratificació. En 
aquesta fase, el Govern ja no intervé en solitari sinó que la CE preveu la participació del cap 
de l’Estat i, en alguns casos, de les Corts Generals (art. 94 CE).
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6.3. La posició dels tractats en el sistema de fonts

La incorporació al dret intern un cop ratificat el tractat és automàtica, i no és necessari haver-lo de 
transformar en una norma interna. Una vegada incorporats, els tractats internacionals gaudeixen 
d’un estatut particular: adquireixen força passiva davant la llei, és a dir, les seves disposicions 
només poden ser derogades o modificades en la forma prevista en els mateixos tractats o d’acord 
amb les normes generals del dret internacional (article 96.1). Aquesta rigidesa els confereix una 
posició jeràrquicament superior a les lleis. En canvi, l’ordenament jurídic espanyol garanteix la 
supremacia de la CE, fins i tot per sobre dels tractats internacionals que s’hi incorporin (article 95).

IDEEs forçA

1. L’ordenament jurídic espanyol està encapçalat per la Constitució, que estableix quins són 
els actes o fets als quals atribueix la capacitat per produir normes jurídiques, obre la cadena 
de validesa, ordena la producció normativa i serveix de criteri interpretatiu de la resta de les 
normes jurídiques.

2. Les característiques de l’ordenament jurídic espanyol són: unitat, coherència, plenitud, dina-
misme i pluralitat.

3. Un ordenament jurídic és un sistema tancat que pot estar format per diverses subestructures. 
Les seves relacions estan regides pel principi de competència entre ordenaments.

4. La Constitució espanyola (CE) és la norma suprema de l’ordenament jurídic, de la qual deriva 
la validesa de tota la resta de normes. És la norma jeràrquicament superior de l’ordenament 
jurídic espanyol perquè va ser elaborada directament pel poble i pels seus representants po-
lítics, en exercici de la seva sobirania (poder constituent).

5. La llei és la norma jurídica aprovada pel Parlament (Corts Generals i assemblees legislatives 
de les comunitats autònomes) amb aquest caràcter i denominació que, en expressió del poder 
legislatiu i d’acord amb el procediment establert, regula les matèries no reservades per la CE 
a altres fonts del dret.

6. La llei ocupa una posició jeràrquicament inferior a la CE, per tant no poden ser contràries a 
les disposicions de la norma fonamental; però, en la mesura que està elaborada pels repre-
sentants del poble, se li concedeix un rang superior al de la resta de normes aprovades per 
altres òrgans de l’Estat. 

7. A més de la llei ordinària, la CE preveu l’existència de diferents tipus o especialitats de llei en 
funció: del tràmit o procediment per aprovar-la (llei orgànica, llei de pressupostos, lleis de co-
missió i de lectura única); de la matèria que han de regular (llei orgànica, llei de pressupostos, 
llei de transferència o delegació, llei d’harmonització i llei marc); o de l’òrgan parlamentari que 
l’aprovi (llei estatal o llei autonòmica).

8. Són lleis orgàniques: les que afecten el desenvolupament dels drets fonamentals o les lliber-
tats públiques; les que aprovin els estatuts d’autonomia; i les que afecten altres matèries no 
enumerades expressament per l’article 81 però previstes al llarg de l’articulat de la CE.

9. La CE atribueix al Govern la capacitat de dictar normes diferents als reglaments, a les quals 
concedeix el mateix rang, força i valor que les lleis: el decret llei i el decret legislatiu. En qualse-
vol dels dos casos, però, la CE exigeix la intervenció de les Corts Generals en algun moment 
del procediment.
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10. El Govern pot dictar reglaments, que són disposicions normatives de caràcter general subor-
dinades a la llei.

11. Un tractat internacional és aquell acord escrit entre un o més estats, pel qual les parts signants 
adquireixen determinats drets i obligacions, l’incompliment dels quals dóna lloc a responsabilitat 
internacional davant les altres parts.

GLossArI 

Autentificació

Cadena de validesa

Clàusula de prevalença

Clàusula de supletorietat

Constitucionalitat

Delegació legislativa

Derogació

Derogació tàcita

Disposició addicional

Disposició derogatòria

Disposició final

Disposició transitòria

Disposicions legislatives provisionals

Disposicions normatives provisionals

Dret intern

Esmena

Estructura jeràrquica piramidal

Immutable

Iniciativa legislativa

Llacunes normatives

Llei ordinària

Mutació

Norma suprema

Poder constituent

Principi de competència

Projecte de llei

Proposició de llei

rang jeràrquic

ratificació

recurs

reserva de llei

supremacia
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Tema B.5.

Els drets humans i els drets constitucionals.

Les garanties dels drets

1. Les declaracions de drets humans

2. Els drets constitucionals

2.1. Drets personals

2.2. Drets de participació

2.3. Drets econòmics, socials i culturals

3. La titularitat dels drets constitucionals

3.1. Nacionals

3.2. Estrangers

4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal

4.1. Dret a la llibertat

4.2. Dret a la inviolabilitat del domicili 

4.3. Dret al secret de les comunicacions 

4.4. Dret a la tutela judicial efectiva 

5. Els deures constitucionals

6. Les garanties normatives

6.1. La vinculació de tots els poders públics als drets i les llibertats 

6.2. El principi de reserva de llei 

6.3. La rigidesa de la Constitució espanyola

7. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble

7.1. Nomenament

7.2. Funcions

8. Les garanties jurisdiccionals

8.1. El recurs d’empara ordinari 

8.2. El recurs d’empara constitucional

8.3. El procediment de tutela dels drets previst al Conveni europeu de drets humans

9. La suspensió dels drets constitucionals

9.1. La suspensió general dels drets

9.2. La suspensió individual dels drets
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Tema B.5.

Els drets humans i els drets constitucionals.

Les garanties dels drets

El reconeixement i la garantia dels drets de les persones resulta un element imprescindible per a 
l’existència de l’estat de dret. La Constitució espanyola de 1978 dedica el títol I als drets i deures 
fonamentals. 

1. Les declaracions de drets humans

En un primer moment, el reconeixement dels drets s’emmarca dins el moviment constitucionalista, en 
el qual es defensa que els homes gaudeixen d’uns drets naturals que s’imposen als poders públics. 
Aquests drets es consideren innats, anteriors a l’estat i inalienables. Dins aquest context, cal destacar 
com a precedents de les declaracions de drets alguns documents anglesos del segle xvii, com ara 
la Petition of Rights de 1628. 

Posteriorment, al segle xviii, en un nombre important de les colònies britàniques d’Amèrica, es van 
aprovar cartes de drets, la més important de les quals és la Declaració de Drets de Virgínia de 1776. 
Pel que fa a Europa, es va aprovar a França la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà de 1789. 
Aquestes declaracions de drets són textos preconstitucionals, que es limiten a declarar quins són els 
drets dels quals són titulars les persones, i estableixen l’obligació dels poders públics de respectar-los, 
sense que puguin ser objecte de cap regulació atès el seu caràcter previ i indisponible per a l’estat. 

Posteriorment, s’acordarà incorporar als textos constitucionals un catàleg de drets que conformen 
la part dogmàtica de la constitució, i que passen d’aquesta manera a ser drets constitucionals. Així, 
fins a la Segona Guerra Mundial el reconeixement dels drets consistirà en l’establiment d’un catàleg 
de drets en els textos constitucionals dels estats, i es limiten els efectes d’aquest reconeixement a 
l’àmbit intern de cada estat. 

Les greus vulneracions dels drets en el període d’entreguerres i a la Segona Guerra Mundial pels 
estats totalitaris (feixisme, nazisme, stalinisme) posaran de manifest la insuficiència d’aquesta pre-
visió interna dels drets. És a partir d’aquest moment quan es produeix una internacionalització del 
reconeixement dels drets humans. 

Els exemples més significatius d’aquesta internacionalització són la Declaració Universal dels Drets 
Humans de 1948, el Conveni europeu de drets humans i de les llibertats fonamentals de 1950, el 
Pacte internacional de drets civils i polítics de 1966 i el Pacte internacional de drets econòmics, socials 
i culturals de 1966; i recentment, en l’àmbit de la Unió Europea, la Carta dels drets fonamentals de 
la Unió Europea de 2000. 
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La CE no ignora la importància d’aquesta internacionalització dels drets humans i, en l’article 10.2, 
estableix que les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la CE reconeix s’han 
d’interpretar de conformitat amb la Declaració universal dels drets humans i els tractats i acords in-
ternacionals sobre aquestes matèries ratificats per l’Estat espanyol. D’acord amb aquesta previsió, 
el Tribunal Constitucional ha reconegut els efectes interns de les declaracions de drets i el valor de 
la jurisprudència dictada pels òrgans creats per aquestes, i en especial la del Tribunal Europeu de 
Drets Humans. 

2. Els drets constitucionals

La CE dedica el títol I als drets i deures fonamentals (encara que el títol I faci referència als drets 
fonamentals, s’ha optat en aquest tema per utilitzar el terme drets constitucionals, atès que drets 
fonamentals en sentit estricte només ho són els que preveu la secció primera del capítol II). Els 
drets constitucionals previstos a la CE poden classificar-se atenent diferents criteris. Una possible 
classificació és la següent: 

2.1. Drets personals

Són aquells drets que es caracteritzen per consagrar un àmbit de llibertat en favor de l’individu on 
l’Estat no pot intervenir. Aquests drets no necessiten una llei per regular l’exercici del dret, sinó per 
protegir-los. 

El reconeixement d’aquests drets es relaciona amb l’estat de dret, en què es defensa que l’Estat ha 
d’abstenir-se de regular l’esfera privada de la ciutadania, i s’ha de limitar al reconeixement dels drets 
personals. 

Entre aquests drets es troben el dret a la vida, el dret a la integritat física i moral, el dret a la llibertat 
ideològica i religiosa, el dret a la llibertat, el dret a l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge, 
el dret a la inviolabilitat del domicili, el dret al secret de les comunicacions, la llibertat d’expressió i 
informació i la llibertat de circulació.

2.2. Drets de participació

Són drets que permeten a la ciutadania participar, directa o indirectament, en la formació de la 
voluntat estatal com a membre de la comunitat política. 

El reconeixement d’aquests drets es relaciona amb l’estat democràtic, en què es garanteix el plu-
ralisme polític i la participació de la ciutadania en els afers públics, i se supera l’estricta separació 
entre esfera privada i esfera pública pròpia de l’estat liberal. 

Entre aquests drets es troben el dret de reunió i manifestació, el dret d’associació, el dret al sufragi 
actiu i passiu i el dret de petició. 

2.3. Drets econòmics, socials i culturals

Són drets que impliquen la intervenció activa dels poders públics per garantir unes condicions de 
vida millor per a la ciutadania. Així, es garanteix l’accés a l’educació, es protegeixen els treballa-
dors reconeixent-los drets que els permetin defensar els seus interessos i se sotmeten els drets 
econòmics a l’interès general de la societat. 
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El reconeixement d’aquests drets es relaciona amb l’estat social, que es caracteritza, entre altres 
qüestions, pel fet que l’Estat ha d’intervenir en el sistema econòmic i en les relacions laborals i socials, 
i ha de garantir un mínim de prestacions per a tota la ciutadania. Entre aquests drets es troben el dret 
a l’educació, el dret al treball, el dret a la vaga, el dret de sindicació, el dret a la negociació col·lectiva 
i el dret a la propietat. 

3. La titularitat dels drets constitucionals

La CE no estableix de forma expressa quins subjectes poden ser titulars dels drets constitucionals, i 
ha estat el Tribunal Constitucional el que ha establert els criteris principals en relació amb la titularitat 
dels drets. Així, es pot distingir entre titularitat dels drets per als nacionals, per als estrangers i per a 
les persones jurídiques.

3.1. Nacionals

Les persones físiques que tenen la nacionalitat espanyola són titulars dels drets constitucionals, sens 
perjudici que, per exercir determinats drets, és necessari complir certs requisits (per exemple, el dret 
de sufragi actiu i passiu només pot ser exercit pels nacionals majors d’edat).

3.2. Estrangers

L’apartat 1 de l’article 13 de la CE disposa que els estrangers gaudiran a Espanya de les llibertats 
públiques que garanteix el títol I en els termes que estableixin els tractats i la llei. L’apartat 2 preveu 
que només els espanyols són titulars dels drets reconeguts a l’article 23 (dret de sufragi i d’accés 
a les funcions i als càrrecs públics), llevat d’allò que, d’acord amb criteris de reciprocitat, pugui 
establir-se per tractat o per llei per al dret de sufragi actiu en les eleccions municipals. D’acord amb 
aquesta previsió, el Tribunal Constitucional (STC 107/1984) ha establert que la desigualtat de tracte 
entre estrangers i espanyols resulta constitucionalment admissible. A partir d’aquesta sentència 
es poden establir tres categories de drets en relació amb la possible titularitat dels estrangers: 

Drets dels quals són titulars tant els nacionals com els estrangers en les mateixes 
condicions, perquè són drets que pertanyen a les persones pel sol fet de ser-ho. Exemples: 
dret a la vida, a la integritat física i moral, a la llibertat. 

Drets dels quals són titulars els nacionals i poden ser-ho també els estrangers, però 
d’acord amb les condicions previstes a la llei. Així, la llei pot introduir diferències de tracte 
entre nacionals i estrangers, sempre que no siguin contràries a la CE. En aquest sentit, la 
Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, de drets i llibertats dels estrangers a Espanya (refor-
mada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre), tendeix a una equiparació entre els 
nacionals i els estrangers que es troben legalment a Espanya en relació amb la titularitat 
dels drets. Per exemple, els reconeix el dret de reunió i manifestació, el dret d’associació i 
el dret a la vaga. En canvi, exclou la titularitat d’aquests drets respecte als estrangers que 
es trobin il·legalment a Espanya.

Drets dels quals només són titulars els nacionals. Seria el cas del dret de sufragi i d’ac-
cés a funcions i càrrecs públics. No obstant això, les persones que siguin nacionals d’algun 
estat membre de la Unió Europea, d’acord amb el que disposa l’article 13.2, tenen dret al 
sufragi actiu i passiu a les eleccions municipals. 
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4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal

Els drets que han de ser respectats per garantir que els processos penals es desenvolupen d’acord 
amb la CE són els següents:

4.1. Dret a la llibertat 

El dret a la llibertat permet a la persona organitzar, en qualsevol moment i lloc, dins el territori 
nacional, la vida individual i social d’acord amb les pròpies opcions i conviccions. En aquest sentit, 
no és possible la ingerència ni dels poders públics ni dels particulars en l’esfera d’autonomia física 
personal, excepte si una llei ho autoritza expressament.

Garanties del dret a la llibertat:

a) Les causes de privació de llibertat han d’estar previstes en una llei orgànica que només 
pot preveure la privació si resulta proporcional amb la finalitat que es pretén aconseguir.

b) La detenció no pot durar més que el temps estrictament necessari per fer les indagacions 
per aclarir els fets i, en qualsevol cas, com a màxim 72 hores.

c) Drets de la persona detinguda: dret a ser informada dels seus drets i de les raons de la 
detenció, no obligació de declarar i dret a l’assistència lletrada.

d) Procediment d’habeas corpus. És un procediment que permet posar immediatament a 
disposició judicial tota persona detinguda il·legalment. És un procediment senzill i àgil que 
té per finalitat que el jutge es pronunciï sobre si hi ha o no una situació de detenció il·legal.

4.2. Dret a la inviolabilitat del domicili 

Aquest dret tracta de garantir l’àmbit de privacitat de la persona dins l’espai físic que aquesta escull 
com a domicili. Només és legítima l’entrada en el domicili: 

a) Si hi ha consentiment del titular. Ha de ser exprés o deduir-se de manera evident de la 
seva conducta.

b) En supòsits de delicte flagrant. Quan hi ha evidència de la comissió del delicte, entesa 
l’evidència com a percepció directa, i ha de ser urgent la intervenció de la policia. No són 
suficients les presumpcions sobre la comissió del delicte. 

c) Si hi ha una autorització judicial. L’autorització es pot atorgar en supòsits d’investigació 
criminal en què es necessita escorcollar el domicili, per procedir a la detenció de persones 
que són a dins o per a l’execució de resolucions judicials. 

Les proves que s’obtinguin vulnerant aquest dret són invàlides i no poden ser utilitzades 
en el procés. 

4.3. Dret al secret de les comunicacions 

Es garanteix el dret al secret de les comunicacions, en especial, de les postals, telegràfiques i 
telefòniques.

Només es pot autoritzar la intercepció de comunicacions mitjançant resolució judicial, sempre 
que sigui necessària per a una adequada investigació dels delictes. La resolució judicial ha de 
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ser motivada i proporcional, i no són suficients per adoptar-la les simples sospites o la sol·licitud 
policial d’intervenció que no argumenta la seva necessitat. 

Les proves que s’obtinguin vulnerant aquest dret són invàlides i no poden ser utilitzades 
en el procés. 

4.4. Dret a la tutela judicial efectiva 

El dret a la tutela judicial efectiva comporta l’establiment de garanties perquè les persones pu-
guin defensar els seus drets i interessos davant els òrgans judicials. Entre aquestes garanties, es 
poden diferenciar les que són generals per a tots els processos i les que afecten específicament 
els processos penals. 

Garanties generals: 

a) Lliure accés als jutges i tribunals: permet acudir davant els òrgans judicials defensant una 
determinada pretensió jurídica.

b) Dret al jutge ordinari predeterminat per la llei: el jutge que conegui del procés ha d’haver 
estat creat prèviament per la llei i ha de tenir atribuïda la competència general per conèixer 
del cas que es planteja.

c) Dret a la defensa i a l’assistència lletrada: dret a comparèixer representat per un advocat 
i, en cas que no es tinguin mitjans econòmics per pagar-ho, es reconeix el dret a un advocat 
d’ofici.

d) Dret a un procés contradictori i amb igualtat en el qual es prohibeix la indefensió: implica 
que totes les parts del procés han de conèixer les actuacions de les altres parts i han de 
poder fer servir els mateixos instruments per a la seva defensa.

e) Dret a utilitzar els mitjans de prova pertinents per a la defensa: les parts poden presentar 
les proves en què es fonamentin les seves pretensions.

f) Dret a un procés sense dilacions indegudes: el procés ha d’acabar en un termini raonable, 
atenent les circumstàncies concretes de cada cas.

g) Dret a obtenir una decisió: implica el dret que el jutge, sempre que es compleixin els 
requisits processals, dicti una resolució fonamentada en dret en què es pronunciï sobre les 
pretensions formulades.

h) Dret a recórrer la decisió: aquest dret no implica que en tot procés hi hagi la possibilitat 
de recórrer la decisió judicial, sinó que, si la llei preveu un recurs, aquest pugui ser presentat 
per les parts del procés.

i) Dret a l’execució de la decisió: comporta el dret que la resolució judicial la portin a terme 
els òrgans judicials quan el condemnat no compleixi voluntàriament.
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Garanties específiques del procés penal:

a) Dret a ser informat de l’acusació: s’ha d’informar la persona dels fets pels quals se l’acusa, 
i de quin tipus de delicte implica la comissió d’aquests fets. 

b) Dret a no declarar contra si mateix i a no confessar-se culpable: l’acusat té dret a no col-
laborar i a mantenir una actitud passiva.

c) Dret a la presumpció d’innocència: perquè la persona pugui ser condemnada és neces-
sari que l’acusació provi la seva culpabilitat, i a més durant el procés la persona no pot ser 
tractada com a culpable.

5. Els deures constitucionals

La CE estableix un conjunt de deures constitucionals que han de complir la ciutadania. Aquests 
deures són: 

El deure de defensar l’Estat espanyol

L’article 30 de la CE imposa a tots els espanyols el deure de defensar l’Estat. No obstant això, 
des de l’any 2002 s’adopta un model professional de les forces armades, la qual cosa comporta 
la desaparició del servei militar obligatori. Així mateix, la CE reconeix la possibilitat que per llei es 
regulin els deures de la ciutadania en els casos de greu risc, catàstrofe o calamitat pública.

El deure de pagar els impostos

L’article 31 de la CE estableix l’obligació de la ciutadania de contribuir al sosteniment de les des-
peses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica, mitjançant un sistema tributari just 
inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat. 

Les garanties dels drets

El reconeixement dels drets en els textos constitucionals s’acompanya d’un règim de protecció 
jurídica que té per objecte assegurar l’efectivitat d’aquests drets. Aquestes garanties per a la 
protecció dels drets es classifiquen en tres grups: normatives, institucionals i jurisdiccionals. Així 
mateix, la CE preveu la possible suspensió, que pot ser general o individual, de l’exercici de de-
terminats drets constitucionals.

6. Les garanties normatives

Amb la finalitat que els poders públics, singularment el poder executiu, no violi el contingut cons-
titucional dels drets, s’adopten unes garanties normatives, que són: 

6.1. La vinculació de tots els poders públics als drets i les llibertats 

L’article 53.1 de la CE estableix que els drets i les llibertats reconeguts en el capítol segon del títol 
I vinculen tots els poders públics. Encara que aquest article pugui semblar una reiteració de l’ar-
ticle 9.1, que estableix que la CE vincula tota la ciutadania i poders públics, ha d’observar-se una 
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diferència substancial, que és el fet que l’article 53.1 només estableix aquesta vinculació respecte 
als poders públics, fet que ha d’interpretar-se com un advertiment a aquests poders de l’especial 
caràcter i posició de què gaudeixen els drets constitucionals. A més, la previsió de l’article 53.1 
de la CE és una manifestació del valor normatiu immediat dels drets i les llibertats que han de ser 
respectats sense necessitat d’una llei que els desplegui. 

6.2. El principi de reserva de llei

L’eficàcia directa dels drets i les llibertats no exclou la regulació normativa del seu exercici, però 
aquesta només pot ser per llei, d’acord amb el que disposa l’article 53.1. Aquesta reserva de llei 
es justifica també per la posició que ocupen els drets dins l’ordenament; es tracta d’assegurar 
que només l’òrgan que representa la voluntat popular (el Parlament) pugui regular aquests drets, 
i s’evita així la intervenció de l’executiu per via reglamentària. En relació amb els drets reconeguts 
a la secció primera del capítol II (articles 15 a 29), la llei que els pot regular només pot ser una 
llei orgànica. A més, el legislador, a l’hora de regular l’exercici dels drets constitucionals, es troba 
limitat pel fet que, d’acord amb el que disposa l’article 53.1, ha de respectar-ne el contingut es-
sencial. Es reconeix així un mínim constitucional que no pot ser afectat per la regulació del dret. 

6.3. La rigidesa de la Constitució espanyola

Els drets reconeguts als articles 15 a 29 només poden ser reformats seguint el procediment previst 
a l’article 168. Aquest procediment exigeix l’acord de dos terços de cadascuna de les cambres, 
la seva dissolució, la convocatòria de noves eleccions, la ratificació de les noves cambres de la 
decisió de reforma, l’aprovació de la reforma per dos terços de cadascuna de les cambres i el 
sotmetiment a referèndum. Per tant, resulta molt difícil que es puguin reformar els drets esmentats. 
Aquesta dificultat de reforma actua com una garantia del seu reconeixement constitucional. 

7. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble

Les garanties institucionals són les relatives a la creació d’institucions que tenen per finalitat la 
defensa dels drets reconeguts a la CE. Així, en el supòsit espanyol, l’article 54 preveu la figura 
del Defensor del Poble, com a alt comissionat de les Corts Generals, designat per aquestes per 
a la defensa dels drets compresos en el títol I, que pot supervisar l’activitat de l’Administració i 
donar-ne compte a les Corts Generals. La figura del Defensor del Poble es troba regulada a la Llei 
orgànica 3/1981, de 6 d’abril. S’ha de dir que determinades comunitats autònomes han previst en 
els seus estatuts figures similars al Defensor del Poble, així a Catalunya es preveu la figura del 
Síndic de Greuges.

7.1. Nomenament

El Defensor del Poble és escollit, per un període de cinc anys, per les Corts Generals, entre es-
panyols majors d’edat que es trobin en el ple gaudiment dels seus drets civils i polítics. L’elecció 
es fa per la majoria de tres cinquenes parts al Congrés, i s’ha de ratificar per aquesta mateixa 
majoria al Senat. 
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7.2. funcions

El Defensor del Poble pot actuar d’ofici o a instància de part (qualsevol persona, natural o jurídica, 
que invoqui un interès legítim pot dirigir-se al Defensor del Poble). Tots els poders públics tenen 
l’obligació d’auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el Defensor del Poble en l’exercici de les seves 
funcions. Entre les seves funcions principals, es poden esmentar: 

a) Supervisar l’activitat de l’Administració per defensar els drets reconeguts al títol I de la 
CE, amb facultats d’inspecció i investigació.

b) Suggerir a l’òrgan legislatiu o administratiu corresponent la modificació de les normes 
que vulnerin drets constitucionals.

c) Interposar recursos d’inconstitucionalitat i recursos d’empara davant el Tribunal Consti-
tucional.

d) Dirigir recomanacions i advertències a les autoritats i als funcionaris de l’Administració 
pública sobre el funcionament d’un departament, d’un organisme, d’una dependència o d’un 
funcionari concret.

e) Exercitar l’acció de responsabilitat contra autoritats i funcionaris i donar compte al Ministeri 
Fiscal de les conductes que poden ser constitutives de delicte.

f) Elevar un informe anual de la seva gestió a les Corts Generals. 

8. Les garanties jurisdiccionals

Les garanties jurisdiccionals són mecanismes de protecció que actuen un cop que s’ha produït la 
vulneració del dret, i intenten reparar aquesta vulneració. Aquestes garanties es divideixen en el 
recurs d’empara ordinari, el recurs d’empara constitucional i el recurs davant el Tribunal Europeu 
de Drets Humans.

8.1. El recurs d’empara ordinari 

L’article 53.2 de la CE preveu que qualsevol ciutadà pot demanar la tutela de les llibertats i els 
drets reconeguts a l’article 14 i a la secció primera del capítol 2 del títol I davant els tribunals 
ordinaris per un procediment basat en els principis de preferència i sumarietat. La CE remet així 
al legislador la defensa de determinats drets constitucionals, per l’establiment d’un procediment 
que té un objecte material limitat i excepcional i que ha de ser tramitat amb preferència als altres 
procediments judicials; però el legislador no ha regulat encara aquest procediment.

Per explicar quina ha estat la situació real en relació amb el recurs d’empara ordinari, s’ha de 
començar dient que en un principi es va aprovar la Llei 62/1978, de 26 de desembre, de protecció 
jurisdiccional dels drets fonamentals. Aquesta Llei només atorgava protecció a determinats drets, 
però el Decret legislatiu de 20 de febrer de 1979 va ampliar els drets inclosos dins la llei; i pos-
teriorment la Llei orgànica 2/1979, del Tribunal Constitucional, va estendre la protecció a tots els 
drets als quals es refereix l’article 53.2. La doctrina majoritària va considerar que la Llei 62/1978 
no era la que preveu l’article 53.2, considerava que era una llei de caràcter provisional, a aplicar 
mentre no s’aprovés el procediment previst a la CE. 

No obstant això, aquesta provisionalitat s’ha mantingut en el temps, la llei continua en vigor en-
cara que ha sofert diverses modificacions, i actualment és aplicable només en relació amb els 
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processos penals, atès que les normatives civil, contenciosa administrativa i laboral preveuen 
procediments específics per a la tutela ordinària dels drets constitucionals. El legislador ha optat 
així per no establir un únic procediment d’empara ordinari, sinó que es preveuen diferents proce-
diments en cadascun dels ordres jurisdiccionals. 

Les garanties dels drets en els diferents ordres jurisdiccionals són les següents:

Garantia jurisdiccional penal (articles 2 a 5 de la Llei 62/1978). Es preveu que la tramitació 
de les causes en què es coneguin delictes o faltes contra els drets ha de tenir caràcter urgent i 
preferent, i es redueixen els terminis per tramitar els procediments. S’estableixen determinades 
especialitats per tramitar els procediments en relació amb els delictes d’injúries i calúmnies. 

Garantia contenciosa administrativa (articles 114 a 122 Llei de la jurisdicció contencio-
sa administrativa). Es preveu que els procediments en els quals s’al·legui la vulneració de 
drets han de tenir tramitació preferent i es redueixen els terminis de la tramitació. S’estableix 
una protecció específica del dret de reunió per als supòsits en què l’autoritat administrativa 
prohibeix o proposa la modificació d’una reunió (els promotors de la reunió poden interpo-
sar un recurs contenciós administratiu en el termini de 48 hores des de la notificació de la 
resolució i el jutge ha de decidir en 4 dies). 

Garantia jurisdiccional civil (articles 249 i 250 de la Llei d’enjudiciament civil). Es preveu, 
per una part, quina ha de ser la tramitació de les demandes en les quals s’al·legui la vulnera-
ció del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, o es demani la tutela civil d’altres drets 
fonamentals, i per l’altra, la tramitació de les demandes d’exercici de l’acció de rectificació. 

Garantia jurisdiccional laboral (articles 175 a 182 de la Llei de procediment laboral). 
Es preveu de manera específica quina ha de ser la tramitació de les demandes en les quals 
s’al·legui la vulneració dels drets de llibertat sindical. La tramitació ha de tenir caràcter urgent i 
preferent. Així mateix, es disposa que les altres demandes de tutela de drets en l’àmbit laboral 
s’han de tramitar d’acord amb el procediment específic de tutela dels drets de llibertat sindical. 

8.2. El recurs d’empara constitucional

L’article 53.2 de la CE preveu un recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional per a la protecció 
dels drets constitucionals que poden ser objecte de recurs d’empara ordinari, més l’objecció de 
consciència, prevista a l’article 30.2. 

L’objecte de l’empara constitucional és la tutela dels drets davant de qualsevol vulneració realitzada 
pels poders públics. L’article 41.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC) estableix que 
l’empara constitucional protegeix la ciutadania de les violacions originades per disposicions, els actes 
jurídics o la simple via de fet dels poders públics de l’Estat, de les comunitats autònomes i d’altres 
ens públics de caràcter territorial, corporatiu o institucional, així com dels seus funcionaris o agents.

El recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional és un recurs subsidiari, al qual només es 
pot acudir quan les vies de protecció ordinàries han estat insatisfactòries, excepte en relació amb 
les vulneracions produïdes pel poder legislatiu, davant les quals es pot acudir de forma directa al 
Tribunal Constitucional.

Legitimats

Legitimats per interposar el recurs d’empara constitucional són les persones naturals o jurídiques 
que invoquin un interès legítim, el Defensor del Poble i el Ministeri Fiscal. L’interès legítim es con-
necta amb el fet que ha de ser la persona directament afectada (en les violacions pels òrgans 
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legislatius) o la persona que hagi estat part en el procés judicial corresponent (en les violacions 
per òrgans executius o judicials). 

Tipus d’impugnacions

Violacions originades per òrgans legislatius: el seu objecte són les decisions o actes sense 
valor de llei de les Corts Generals i de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes. 
El recurs ha d’interposar-se en el termini de tres mesos des que la decisió dels òrgans legislatius 
és ferma. No s’ha d’acudir a la via judicial prèvia.

Violacions originades per òrgans executius: el seu objecte són les disposicions, els actes 
jurídics o la simple via de fet del Govern o dels òrgans executius de les comunitats autònomes. 
És necessari exhaurir la via judicial prèvia. L’empara s’ha d’interposar en el termini dels vint dies 
següents a la notificació de la resolució dictada en el procés judicial previ.

Violacions originades per òrgans judicials: el seu objecte són actes o omissions d’un òrgan 
judicial. És necessari exhaurir la via judicial prèvia. La violació ha de ser imputable de manera 
immediata i directa a una acció o omissió de l’òrgan judicial; s’ha d’haver invocat en el procés el 
dret que es considera vulnerat. L’empara s’ha d’interposar en el termini de vint dies següents a la 
notificació de la resolució dictada en el procés judicial.

Tramitació del procediment

Interposat el recurs d’empara, aquest pot ser inadmès quan s’incompleixi algun dels requisits 
previstos a la LOTC. Si s’admet el recurs, la competència per conèixer-lo correspon a les sales 
del Tribunal Constitucional. 

Mentre s’està tramitant l’empara, es pot sol·licitar la suspensió de l’acte impugnat, que s’ha d’acor-
dar quan la seva execució pugui causar un perjudici que faria perdre a l’empara la seva finalitat. 
Pot denegar-se la suspensió si pot pertorbar greument els interessos generals, o els drets o les 
llibertats públiques d’un tercer.

La resolució del Tribunal Constitucional pot ser estimatòria o desestimatòria. Les sentències esti-
matòries poden tenir algun o tots dels pronunciaments següents: reconèixer aquest dret; declarar 
la nul·litat de l’acte o la resolució que va vulnerar el dret; restablir al seu titular en l’exercici del dret, 
amb l’adopció de les mesures necessàries per a la seva conservació.

8.3. El procediment de tutela dels drets que preveu el Conveni europeu de drets humans

El títol II del Conveni europeu de drets humans (articles 19 a 51) preveu el procediment per acudir 
al Tribunal Europeu de Drets Humans en defensa dels drets reconeguts al Conveni. 

Així, un cop exhaurides les vies internes de protecció dels drets, és possible acudir al Tribunal 
Europeu de Drets Humans, sempre que el dret que es consideri vulnerat sigui un dels drets reco-
neguts en el Conveni europeu de drets humans. És necessari haver exhaurit la via judicial interna. 
Hi ha un termini de sis mesos des de la data de la decisió judicial interna ferma. 

Legitimats per interposar el recurs són les persones físiques, les organitzacions no governamen-
tals, els grups de particulars que es considerin víctimes d’una violació en els drets reconeguts en 
el Conveni o en els protocols per una de les altres parts contractants.

La demanda pot ser inadmesa quan no es compleixin els requisits previstos al Conveni. Si la de-
manda s’admet a tràmit, s’intenta arribar a un acord amistós mitjançant un procediment confidencial. 
Si s’arriba a l’acord, s’arxiva el cas i es dicta una decisió que es limita a exposar els fets i la solució 
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adoptada. Si no s’arriba a un acord, es continua el procediment fins que la sala corresponent dicta 
sentència. La sentència de la sala es pot recórrer en supòsits excepcionals davant la gran sala en 
el termini de tres mesos. 

La sentència pot ser estimatòria o desestimatòria. Si és estimatòria, ordena el cessament de la 
violació i la reposició de la part lesionada en l’exercici del dret del qual ha estat indegudament 
privat, i deixa, en principi, al dret intern de cada país l’execució de la sentència.

9. La suspensió dels drets constitucionals

La CE preveu que, en determinades situacions, és possible suspendre l’exercici d’alguns dels drets 
reconeguts. Aquesta possible suspensió ha de ser interpretada sempre de manera restrictiva. En 
aquest sentit, el Tribunal Constitucional ha manifestat que la suspensió només es justifica en un 
estat democràtic per a la defensa dels drets constitucionals quan determinades accions limiten o 
impedeixen de fet el seu exercici, o posen en perill l’ordenament de la comunitat estatal.

9.1. La suspensió general dels drets

L’article 116 de la CE estableix la possibilitat que, en determinats supòsits, es declarin els estats 
d’alarma, excepció i setge. S’ha regulat per llei el procediment per declarar aquests estats i els seus 
efectes (Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny). Durant l’estat d’alarma no es pot suspendre l’exercici 
dels drets, només es produeixen determinades restriccions en el seu exercici. En canvi, l’article 
55.1 preveu la suspensió de l’exercici de determinats drets constitucionals quan es declari l’estat 
d’excepció o de setge.

L’estat d’excepció

L’estat d’excepció es pot declarar en situacions en què el lliure exercici dels drets i les llibertats, el 
normal funcionament de les institucions democràtiques, el dels serveis públics essencials per a la 
comunitat, o qualsevol altre aspecte de l’ordre públic, resultin tan greument alterats que l’exercici 
de les potestats ordinàries és insuficient per restablir-lo i mantenir-lo. Aquest estat el declara el 
Govern, mitjançant decret acordat en Consell de Ministres, prèvia autorització del Congrés dels 
diputats, per un termini màxim de 30 dies, prorrogables per un termini igual, amb els mateixos 
requisits. El decret ha de determinar de manera expressa els seus efectes (els drets suspesos, 
l’àmbit territorial i la durada).

Els drets constitucionals que poden ser suspesos són: 

El dret a la llibertat (article 17), a excepció dels drets de l’apartat 3. Es pot detenir 
una persona, si hi ha sospites fonamentades que provocarà alteracions de l’ordre 
públic, durant un termini màxim de 10 dies. S’ha de comunicar la detenció al jutge en 
el termini de 24 hores.

El dret a la inviolabilitat del domicili (article 18.2). Es permeten inspeccions i escor-
colls domiciliaris, sempre que es considerin necessaris per al manteniment de l’ordre 
públic. S’ha de comunicar de forma immediata al jutge.

El dret al secret de les comunicacions (article 18.3). Es poden intervenir les comu-
nicacions que siguin necessàries per a l’esclariment de fets presumptament delictius o 
per al manteniment de l’ordre públic. Aquesta intervenció s’ha de comunicar, mitjançant 
escrit motivat, al jutge competent.
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La llibertat de circulació i residència (article 19). Es pot prohibir la circulació de 
persones i vehicles per determinades zones; pot exigir-se que les persones comuniquin 
tot desplaçament fora del seu lloc de residència; es pot obligar determinades persones 
a desplaçar-se fora de la seva localitat habitual.

Els drets a la llibertat d’expressió, a la producció i creació literària, artística, 
científica i tècnica (article 20.1.a i b) i 20.5). En cap cas les mesures adoptades no 
poden comportar una censura prèvia.

Els drets de reunió i manifestació (article 21). La llei exclou d’aquests supòsits les 
reunions orgàniques dels partits polítics, sindicats i organitzacions empresarials que 
es facin en compliment dels fins previstos als articles 6 i 7 de la CE.

Els drets de vaga i d’adopció de mesures de conflicte col·lectiu (articles 28.2 i 37.2). 

L’estat de setge

L’estat de setge es pot declarar quan es produeixi o amenaci de produir-se una insurrecció o un 
acte de força contra la sobirania o la independència de l’Estat espanyol, la seva integritat territorial 
o l’ordenament constitucional. Aquest estat el declara la majoria absoluta del Congrés dels diputats, 
a proposició del Govern. S’ha de determinar de manera expressa l’àmbit territorial, la durada i les 
condicions. A més de la possible suspensió de l’exercici dels drets prevista en l’estat d’excepció, 
es poden suspendre les garanties de la persona detinguda: dret a la informació de les raons de 
la detenció i dels seus drets i dret a l’assistència lletrada.

9.2. La suspensió individual dels drets

L’article 55.2 de la CE preveu la possible suspensió dels drets reconeguts als articles 17.2, 18.2 i 
18.3 a les persones detingudes en relació amb la investigació de l’actuació de bandes armades 
o elements terroristes. 

En relació amb l’article 17.2 (durada de la detenció), el termini màxim de detenció es pot prorrogar 
fins a cinc dies prèvia autorització judicial atorgada abans del termini de 72 hores.

En relació amb l’article 18.2 (inviolabilitat del domicili), es pot procedir a l’entrada i escorcoll do-
miciliari sense prèvia autorització judicial, però aquesta actuació ha de ser comunicada al jutge 
competent.

En relació amb l’article 18.3 (secret de les comunicacions), el jutge pot acordar, per un termini de 
tres mesos, prorrogable per tres més, l’observació postal, telegràfica o telefònica de les perso-
nes sospitoses de pertànyer o estar relacionades amb grups armats. En supòsits d’urgència, pot 
adoptar la mesura el Ministeri d’Interior o, si no, el director de la Seguretat de l’Estat, i ho ha de 
comunicar al jutge, que ha de confirmar o revocar la mesura.

IDEEs forçA

1. La CE estableix que les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats s’han d’inter-
pretar de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats i acords 
internacionals sobre aquestes matèries.
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2. Els drets constitucionals previstos a la CE poden classificar-se en: drets personals, drets de 
participació, drets econòmics, socials i culturals.

3. Els drets que han de ser respectats per garantir que els processos penals es desenvolupen 
d’acord amb la CE són els següents: dret a la llibertat, dret a la inviolabilitat del domicili, dret 
al secret de les comunicacions, dret a la tutela judicial efectiva.

4. La CE estableix un conjunt de deures constitucionals que ha de complir la ciutadania. Aquests 
deures són: el deure de defensar l’Estat espanyol i el deure de pagar impostos.

5. Les garanties per a la protecció dels drets es classifiquen en tres grups: normatives (la vincu-
lació de tots els poders públics als drets i les llibertats, el principi de reserva de llei i la rigidesa 
de la Constitució espanyola), institucionals (el Defensor del Poble) i jurisdiccionals (el recurs 
d’empara ordinari, el recurs d’empara constitucional i el procediment de tutela dels drets previst 
al Conveni europeu de drets humans).

6. La CE preveu que, en determinades situacions, és possible suspendre l’exercici d’alguns 
dels drets reconeguts. Aquesta possible suspensió ha de ser interpretada sempre de manera 
restrictiva atès que només es justifica en un estat democràtic per a la defensa dels drets cons-
titucionals quan determinades accions limiten o impedeixen de fet el seu exercici, o posen en 
perill l’ordenament de la comunitat estatal.

GLossArI 
Actuar d’ofici o a instància de part

Advocat d’ofici

Assistència lletrada

Calúmnies

Censura 

Comparèixer

Comunitat política

Constitucionalista

Contenciós administratiu

Convicció

Dogmàtic

Dret natural

Drets constitucionals

Efectivitat

Ens corporatiu

Escorcolls

Esfera privada de la ciutadania 

Estat d’excepció

Estat de dret

Estat de setge

Estat social

Estat totalitari

Garanties normatives

Inalienable

Injúries

Innat

Insurrecció

Internacionalització

Jurisprudència

Normatives civils

Pluralisme polític

Poder públic

Principi de preferència i sumarietat

Proves invàlides

recurs subsidiari

resolució desestimatòria 

resolució estimatòria

suspensió general o individual

Titulars dels drets

Tutela ordinària dels drets

Voluntat estatal
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Tema B.6.

Les institucions polítiques de l’Estat

1. Les Corts Generals

1.1. Funcions

1.2. L’autonomia de les cambres

1.3. Composició del Congrés i del Senat

2. El Govern

2.1. Funcions

2.2. Composició

2.3. Nomenament i cessament dels membres del Govern

3. La Corona

3.1. Les funcions del rei

3.2. L’estatut jurídic del rei

4. Les relacions de confiança entre les Corts Generals i el Govern

4.1. La moció de censura

4.2. La qüestió de confiança

5. Altres institucions de l’Estat

5.1. El Tribunal de Comptes

5.2. El Consell d’Estat
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Tema B.6.

Les institucions polítiques de l’Estat

Entenem per òrgans constitucionals aquells que són essencials per a l’existència del mateix Es-
tat, de manera que la seva desaparició o transformació implica un canvi en l’estructura de l’Estat. 
En aquesta categoria s’inclouen: la Corona, les Corts Generals i el Govern.

1. Les Corts Generals

Les Corts Generals són la suprema institució representativa del poble espanyol i tenen una es-
tructura bicameral formada pel Congrés dels Diputats, que representa l’Estat atenent criteris de 
població, i el Senat, que representa els diferents territoris de l’Estat espanyol.

1.1. funcions

Les Corts Generals tenen les funcions següents:

a) Potestat legislativa: en la mesura que les Corts Generals representen el poble espanyol, 
la CE els reserva, en exclusiva, la capacitat de fer lleis. Aquestes són obligatòries per a tots 
els seus destinataris: tant per als òrgans estatals, governamentals i judicials, com per a la 
ciutadania. L’únic límit a la seva actuació el tenen en la supremacia de la CE.

b) Aprovació del pressupost: la iniciativa legislativa en matèria pressupostària correspon 
al Govern, però la seva aprovació s’ha de fer mitjançant una llei singular i de caràcter anual 
de les Corts Generals.

c) Atorgar la confiança al Govern: en la mesura que les Corts Generals representen la 
voluntat del poble, el Govern necessita de la seva confiança per poder dur a terme la seva 
gestió política.

d) Control de l’acció de govern: un cop concedida la confiança, les Corts Generals retenen 
la capacitat de control de l’acció política governamental diària, mitjançant les preguntes, les 
interpel·lacions i la creació de comissions d’investigació.

e) Impuls de l’acció del Govern: orienten el rumb de l’acció governamental mitjançant 
l’adopció de proposicions no de llei, resolucions i mocions dirigides al Govern.

1.2. L’autonomia de les cambres

La CE preveu determinats mecanismes perquè les Corts Generals puguin desenvolupar aquestes 
tasques amb absoluta independència respecte de la resta de poders de l’Estat i, en especial, del 
poder executiu. Per això, la CE dota les Corts Generals d’una autonomia orgànica i funcional que 
es concreta en:
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a) Autonomia reglamentària: ambdues cambres poden aprovar els seus respectius regla-
ments d’organització i funcionament intern.

b) Autonomia de govern intern: els seus òrgans rectors (els presidents del Congrés i del 
Senat i les meses respectives) són elegits pels membres de cada cambra, sense interfe-
rències externes.

c) Autonomia administrativa: el personal al servei de les Corts Generals no forma part de 
l’Administració pública, que se situa sota la dependència i la direcció del Govern, sinó que 
tenen el seu propi estatut personal.

d) Autonomia pressupostària: les cambres aproven autònomament el seu pressupost res-
pectiu (que s’ha d’integrar en els pressupostos generals de l’Estat) i gaudeixen d’autonomia 
en la despesa.

1.3. Composició del Congrés i del senat

El Congrés dels Diputats representa l’Estat atenent criteris de població i es compon d’un mínim de 
300 i un màxim de 400 diputats. És la Llei orgànica del règim electoral general la que en l’actualitat 
fixa el nombre definitiu de membres en 350. La circumscripció electoral és la província. El nombre 
total de diputats es distribueix assignant a cada circumscripció un mínim inicial de dos diputats i 
la resta es distribueix en proporció a la població mitjançant una fórmula electoral (la Llei d’Hondt). 
Ceuta i Melilla estan representades cadascuna per un diputat. 

El sufragi es fa mitjançant llistes electorals tancades i bloquejades de candidats, i el nombre de 
representants electes que correspon a cada candidatura es distribueix en proporció al nombre 
total de vots aconseguits en cada circumscripció. El període de representació és per tot el temps 
de durada d’una legislatura, és a dir, quatre anys, excepte que amb anterioritat es produeixi una 
dissolució anticipada de les cambres.

El Senat és la cambra de representació territorial. La CE estableix dos mecanismes per a l’elecció 
dels senadors, però la seva composició no té un nombre fix, sinó que varia en funció de la població. 
Els dos mecanismes són:

a) Elecció directa de senadors: són 208 que s’escullen de la manera següent: 4 per provín-
cia, 3 per les illes majors, 1 per cada illa menor o agrupacions d’illes, 2 per Ceuta i 2 per 
Melilla. La fórmula electoral és majoritària, i es basa en la votació de tres noms d’entre els 
quatre que figuren en una llista oberta i s’escullen els quatre que aconsegueixen més vots 
en cada circumscripció. 

b) Elecció de senadors pels parlaments de les diferents comunitats autònomes: cada co-
munitat autònoma ha d’escollir directament un senador o senadora més un altre per cada 
milió d’habitants del seu territori.

El mandat dels senadors acaba, com en el Congrés, transcorreguts quatre anys des de la seva 
elecció, o el dia de la dissolució de la cambra.

La CE preveu una sèrie de garanties perquè els membres de les Corts Generals puguin dur a 
terme les seves funcions d’una forma lliure i independent: la inviolabilitat (els parlamentaris no 
poden ser jutjats per les opinions i vots realitzats en l’exercici de les seves funcions) i la immuni-
tat (els diputats i senadors només poden ser detinguts en cas de delicte flagrant i no poden ser 
inculpats ni processats sense l’autorització prèvia de la seva cambra respectiva, mitjançant la 
concessió del suplicatori).
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2. El Govern

2.1. funcions

El Govern és la institució encarregada de la direcció de la política interior i exterior de l’Estat. Per 
fer-ho, està dotada d’una Administració civil i militar. A més, el Govern exerceix la funció executiva, 
que consisteix a complir i fer complir les lleis, per a la qual se li encomana l’exercici de la potestat 
reglamentària.

2.2. Composició

El Govern està format pel president o presidenta del Govern, que ocupa una posició preeminent; 
els vicepresidents, en el cas que el president o presidenta ho consideri oportú, que l’auxilien en la 
seva tasca de direcció; els ministres, que són designats pel president o presidenta del Govern i se 
situen al capdavant de les diferents àrees o parcel·les en què s’organitza l’Administració pública, i 
els altres membres que estableixi la llei (la Llei 50/1997, del Govern, ha optat per no incloure cap 
altre càrrec dins el que s’entén estrictament per Govern).

El Govern és, doncs, un òrgan col·legiat, que actua sota la direcció del president o presidenta 
del Govern i a través del Consell de Ministres. Tots els membres del Govern responen de la seva 
gestió davant el Congrés dels Diputats i, a més, cadascun respon de forma individual per la seva 
gestió política, davant el president o presidenta del Govern, i de la seva responsabilitat criminal, 
davant els tribunals de justícia.

Pel que fa a l’estatut jurídic dels membres del Govern, la CE disposa que no poden exercir altres 
funcions representatives que les pròpies del mandat parlamentari, ni cap altra funció pública que 
no es derivi del seu càrrec, ni cap activitat professional o mercantil. És a dir, se’ls exigeix una de-
dicació exclusiva. No gaudeixen d’immunitat ni d’inviolabilitat excepte que, a més de la condició de 
membre del Govern, tinguin també la de diputat o senador. En canvi, sí que gaudeixen d’aforament: 
la seva responsabilitat penal només pot ser exigida pel Tribunal Suprem.

2.3. Nomenament i cessament dels membres del Govern

El nomenament del Govern consta de dues fases: la investidura del president o presidenta del 
Govern pel Congrés dels Diputats; i un cop aquest ha estat investit, procedeix a la formació del 
Govern i a la designació dels seus membres, que seran nomenats pel rei i tindran el càrrec de 
ministres. D’aquesta manera, el Govern adopta una organització basada en el principi de jerarquia, 
ja que l’exercici del seu càrrec depèn directament de la decisió del seu president i de la relació de 
confiança que hi hagi entre ells.

De forma similar al seu nomenament, els membres del Govern poden ser cessats, en qualse-
vol moment, pel rei a proposta del president del Govern. Així mateix, d’acord amb el principi de 
responsabilitat solidària, el Govern cessa conjuntament en tres casos concrets: després d’unes 
eleccions, en els casos de pèrdua de confiança parlamentària i per dimissió o mort del president 
del Govern. En tots aquests casos, el Govern cessant continua en funcions fins a la presa de 
possessió del nou govern.
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3. La Corona

La forma política de govern de l’Estat espanyol és la monarquia parlamentària. La seva característica 
més important és que la configuració de la figura del cap de l’Estat es concreta en la institució de la 
Corona, de la qual el rei és el titular. La titularitat de la Corona té unes característiques especials: 
és vitalícia i la seva successió es fa atenent criteris de transmissió hereditària. 

Això significa que la CE ha de fer compatibles l’existència de la institució monàrquica amb el 
respecte al principi democràtic. Per aquest motiu, la CE impedeix al rei participar en els actes de 
direcció política de l’Estat i el configura únicament com a cap de l’Estat, i el separa expressament 
dels altres poders de l’Estat: el legislatiu, el judicial i especialment l’executiu. D’aquesta manera, 
el rei representa la unitat de l’Estat i les Corts Generals representen el poble espanyol.

3.1. Les funcions del rei

L’opció constitucional per excloure el rei del procés de presa de decisions polítiques condiciona el 
tipus de funcions que aquest pot exercir en una monarquia parlamentària. D’aquesta manera, les 
funcions que la CE atribueix al rei són eminentment de caràcter simbòlic o representatiu. D’entre 
aquestes, podem destacar les de: 

a) convocar i dissoldre les Corts Generals i convocar eleccions; 

b) proposar candidat a president o presidenta del Govern; 

c) sancionar i promulgar les lleis; 

d) expedir els decrets aprovats pel Consell de Ministres; 

e) nomenar i remoure els membres del Govern a proposta del president o presidenta; 

f) declarar que la justícia s’administra en el seu nom; 

g) representar l’alt patronatge de les reials acadèmies, i

h) tenir el comandament suprem de les forces armades. 

A més del seu caràcter simbòlic, aquestes funcions són considerades des del punt de vista cons-
titucional com a actes deguts, és a dir, actes que el rei no pot negar-se a fer. D’aquesta manera, 
la seva intervenció esdevé imprescindible en tots aquells supòsits en què la CE exigeix la seva 
actuació, però a la vegada és simbòlica, en la mesura que el contingut dels actes en què ha de 
participar ja ha estat determinat pels òrgans constitucionals de direcció política de l’Estat i, per 
tant, el rei no els pot modificar ni alterar.

3.2. L’estatut jurídic del rei

Juntament amb el caràcter vitalici del seu mandat i la successió hereditària del seu càrrec, la invi-
olabilitat i la irresponsabilitat completen les característiques de la monarquia, d’acord amb la CE. 

La inviolabilitat comporta que el rei no pot ser jutjat d’acord amb les lleis penals. El rei no està 
subjecte a la coerció legítima de l’Estat. 

La irresponsabilitat significa que el rei no respon pels actes que fa, ja siguin polítics o exclusiva-
ment personals. Els seus actes no estan subjectes a control constitucional ni jurisdiccional. La 
característica de la irresponsabilitat no exclou en canvi la possible responsabilitat patrimonial del 
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rei en qüestions de dret privat, si bé per fer-ho efectiu cal actuar contra la Casa del Rei i el seu 
cap, però no pas contra la persona del rei.

En la mesura que la CE es basa en el principi democràtic, de tots els actes polítics que es facin 
a l’Estat, se’n pot derivar responsabilitat. Però, com acabem de veure, el rei és irresponsable 
políticament i penalment. Per tant, d’acord amb la CE, tots els actes en què intervé el rei han de 
ser contrasignats per una altra persona, que acompanyi la signatura del cap de l’Estat perquè 
aquests puguin ser vàlids. 

Aquesta figura, anomenada referendament, comporta la transmissió de la responsabilitat dels actes 
del rei a la persona que contrasigna. Els actes del rei són referendats pel president o presidenta 
del Govern o els ministres competents. Excepcionalment, la proposta reial de candidat a president 
o presidenta del Govern i la dissolució automàtica de les Corts Generals (en aquells casos en què 
no s’hagi pogut completar el procediment d’investidura del president o presidenta del Govern) han 
de ser referendats pel president o presidenta del Congrés dels Diputats.

4. Les relacions de confiança entre les Corts Generals i el Govern

El sistema parlamentari espanyol es basa en el fet que el president o presidenta del Govern ha de 
comptar amb la confiança expressa del Congrés dels Diputats. Aquest fet es visualitza en la neces-
sitat de la investidura parlamentària del president o presidenta del Govern pel mateix Congrés, una 
vegada s’han fet les eleccions i un cop el rei ha formulat una proposta de candidat, prèvia consulta 
amb els responsables designats pels grups polítics que hagin obtingut representació parlamentària. 

Per ser investit president o presidenta, fa falta que, en una primera votació, el candidat o candidata 
proposat obtingui la majoria absoluta dels vots del Congrés dels Diputats. En cas contrari, n’hi ha 
prou que obtingui la majoria simple dels vots en una segona votació que s’ha de fer transcorregudes 
48 hores des de la primera votació. En cas que no s’assoleixi aquesta majoria, el rei pot presentar 
successives propostes de candidats, en el termini màxim de dos mesos. Si transcorregut aquest 
temps cap de les candidatures proposades no ha pogut obtenir la confiança parlamentària, el rei 
dissol les dues cambres legislatives i convoca noves eleccions. 

Ara bé, si una candidatura obté el suport parlamentari suficient al seu programa de govern i és 
investida president o presidenta, aquesta confiança parlamentària gaudeix d’una protecció jurídica 
i política per assegurar l’estabilitat governamental. Així, d’acord amb el funcionament del nostre 
sistema parlamentari, la CE preveu que la confiança inicial es manté al llarg de tota la legislatura 
excepte que de forma expressa es demostri el contrari. Per això la CE preveu dos mecanismes 
(clàssics dels sistemes parlamentaris), destinats a comprovar que el Govern continua gaudint de 
la confiança del Congrés, la moció de censura i la qüestió de confiança.

4.1. La moció de censura 

És un mecanisme mitjançant el qual el Congrés dels Diputats pot retirar la confiança que ha di-
positat en un president o presidenta del Govern i substituir-lo per un altre que representi millor la 
situació política del moment. La moció de censura prevista a la CE es configura com una moció de 
censura constructiva, en la mesura que la censura del Govern només es pot aconseguir si hi ha 
una altra candidatura, proposada pel Congrés, que és capaç d’obtenir la confiança de la cambra. 

L’objectiu principal de la moció consisteix a fer cessar el govern actual, però la regulació jurídica 
de la seva tramitació es caracteritza per donar un major protagonisme a la candidatura que opta 
a presidir el nou govern. 
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Així, doncs, el debat de la moció de censura que s’ha de fer en el Congrés dels Diputats no consis-
teix únicament en una exposició de les crítiques dels grups parlamentaris a la gestió del Govern, 
sinó en un procediment mitjançant el qual els diputats que han presentat la moció (com a mínim 
una desena part dels membres del Congrés) i, especialment, el candidat proposat per ser investit 
nou president, ha de convèncer la majoria de la cambra. 

Un cop exposat el que serà el seu programa de govern, la moció de censura se sotmet a votació. Si 
prospera, és a dir, si obté els vots favorables de la majoria absoluta del Congrés, el govern actual 
ha de cessar i la candidatura alternativa queda investida automàticament president o presidenta, 
sense necessitat que es facin noves eleccions.

4.2. La qüestió de confiança

És el mecanisme de què disposa el Govern per comprovar el suport polític amb què compta a la 
cambra legislativa. En determinades situacions durant el seu mandat, el Govern pot apreciar que, 
per continuar exercint les seves funcions amb eficàcia, o per prendre una decisió política d’especial 
transcendència, necessita conèixer l’estat de la relació de confiança que té amb el Parlament o, 
en tot cas, renovar-la expressament. 

La presentació de la qüestió correspon exclusivament al president o presidenta del Govern, prèvia 
deliberació amb el Consell de Ministres. Un cop presentada, el president o presidenta ha de sol-
licitar la confiança de la cambra. Per obtenir-la, n’hi ha prou que hi votin a favor la majoria simple 
dels diputats. Però, si la perd, el Govern ha de presentar la seva dimissió al rei i s’inicia un nou 
procés per a l’elecció de president o presidenta del Govern.

5. Altres institucions de l’Estat

Els òrgans constitucionals de l’Estat compten amb l’ajuda d’uns òrgans d’assessorament tècnic 
que els auxilien en les seves tasques principals. D’entre els òrgans auxiliars cal destacar el Tribunal 
de Comptes, el Defensor del Poble i el Consell d’Estat.

5.1. El Tribunal de Comptes

El Tribunal de Comptes és l’òrgan encarregat de fiscalitzar els comptes i la gestió econòmica de 
l’Estat i del sector públic en general. Examina el compte general de l’Estat i, com a òrgan auxiliar 
del Parlament, remet un informe anual a les Corts Generals. Així mateix, fa una funció jurisdiccio-
nal consistent a determinar la responsabilitat comptable en què incorren aquells que tenen al seu 
càrrec la utilització de fons i cabals públics. 

5.2. El Consell d’Estat

És l’òrgan consultiu suprem del Govern (article 107 de la CE). Gaudeix d’autonomia orgànica i 
funcional i emet dictàmens sobre qualsevol assumpte que li sol·licitin el Govern, els seus membres 
o els presidents de les comunitats autònomes. La seva actuació és preceptiva sobre els projectes 
de decrets legislatius i els avantprojectes de llei que hagin de dictar-se en execució de tractats 
internacionals així com altres supòsits recollits a la llei (Llei orgànica 3/1980, de 22 d’abril, del 
Consell d’Estat). En l’exercici de la seva funció consultiva, el Consell d’Estat vetlla pel respecte 
degut a la CE i la resta de l’ordenament jurídic.
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IDEEs forçA

1. Entenem per òrgans constitucionals aquells que són essencials per a l’existència del mateix 
Estat, de manera que la seva desaparició o transformació implica un canvi en l’estructura de 
l’Estat. En aquesta categoria s’inclouen: la Corona, les Corts Generals i el Govern.

2. Les Corts Generals són la suprema institució representativa del poble espanyol i tenen una 
estructura bicameral formada pel Congrés dels Diputats i el Senat.

3. La CE dota les Corts Generals d’una autonomia orgànica i funcional que es concreta en: 
autonomia reglamentària, autonomia de govern intern, autonomia administrativa i autonomia 
pressupostària.

4. El Congrés dels Diputats representa l’Estat atenent criteris de població. El nombre total de 
diputats es distribueix assignant a cada circumscripció un mínim inicial de dos diputats i la 
resta es distribueix en proporció a la població mitjançant una fórmula electoral.

5. El Senat és la cambra de representació territorial. La CE estableix dos mecanismes per a 
l’elecció dels senadors, però la seva composició no té un nombre fix, sinó que varia en funció 
de la població.

6. La CE preveu una sèrie de garanties perquè els membres de les Corts Generals puguin dur a 
terme les seves funcions d’una forma lliure i independent: la inviolabilitat i la immunitat.

7. El Govern és la institució encarregada de la direcció de la política interior i exterior de l’Estat. 
És un òrgan col·legiat, que actua sota la direcció del president o presidenta del Govern i a 
través del Consell de Ministres.

8. El Govern adopta una organització basada en el principi de jerarquia, ja que l’exercici del càr-
rec de ministre depèn directament de la decisió del seu president o presidenta i de la relació 
de confiança que hi hagi entre ells.

9. La forma política de govern de l’Estat espanyol és la monarquia parlamentària. La seva carac-
terística més important és que la configuració de la figura del cap de l’Estat es concreta en la 
institució de la Corona, de la qual el rei és el titular. La titularitat de la Corona és vitalícia i la 
seva successió es fa atenent criteris de transmissió hereditària. La inviolabilitat i la irrespon-
sabilitat completen les característiques de la monarquia.

10. El sistema parlamentari espanyol es basa en el fet que el president o presidenta del Govern 
ha de comptar amb la confiança expressa del Congrés dels Diputats, per això, la CE preveu 
dos mecanismes destinats a comprovar que el Govern continua gaudint de la confiança del 
Congrés, la moció de censura i la qüestió de confiança.

11. Els òrgans constitucionals de l’Estat compten amb l’ajuda d’uns òrgans d’assessorament tècnic 
que els auxilien en les seves tasques principals. D’entre els òrgans auxiliars cal destacar el 
Tribunal de Comptes, el Defensor del Poble i el Consell d’Estat.
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GLossArI 
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Tema B.7. 

Els òrgans jurisdiccionals.

Poder judicial i Tribunal Constitucional

1. Poder judicial i potestat jurisdiccional

1.1. Principis configuradors del poder judicial 

1.2. Estatut dels jutges i magistrats

1.3. Estructura del poder judicial

1.4. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

2. El Consell General del Poder Judicial

2.1. Composició del Consell General del Poder Judicial

2.2. Funcions

3. El Ministeri fiscal

4. El Tribunal Constitucional 

4.1. Composició del Tribunal Constitucional

4.2. Competències del Tribunal Constitucional
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Tema B.7. 

Els òrgans jurisdiccionals. 

Poder judicial i Tribunal Constitucional

El poder judicial és un dels poders de l’Estat que té l’atribució de resoldre els conflictes en què hagi 
d’aplicar-se el dret. El Tribunal Constitucional és l’òrgan al qual s’atribueix la defensa de la CE i actua 
d’acord amb criteris jurisdiccionals. El Consell General del Poder Judicial i el Ministeri Fiscal són 
òrgans que tenen atribuïdes competències relacionades amb l’exercici de la funció jurisdiccional. 

1. Poder judicial i potestat jurisdiccional

El poder judicial es regula a la CE i a la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, i és 
un poder de l’Estat, independent dels altres poders (executiu i legislatiu), únic en tot el territori 
nacional, que es compon de jutges i magistrats.

El poder judicial té encomanada la potestat jurisdiccional, que consisteix a aplicar el dret per 
resoldre conflictes i a fer complir allò que s’ha decidit, si no es compleix voluntàriament. Aquesta 
potestat jurisdiccional s’atribueix a tots i cada un dels jutges i magistrats que integren el poder 
judicial, i és una funció que exerceixen de forma independent.

Per poder exercir les seves funcions jurisdiccionals, el poder judicial té el suport de l’Administració 
de Justícia. L’Administració de Justícia no és poder judicial, sinó que comprèn el conjunt de mitjans 
personals i materials destinats a l’organització de les activitats relacionades amb la justícia, amb 
la finalitat de garantir el compliment de les funcions del poder judicial. 

1.1. Principis configuradors del poder judicial 

1.1.1. Exclusivitat

La potestat jurisdiccional només pot ser exercida pels òrgans que integren el poder judicial (jutjats 
i tribunals) i aquests només poden exercir la potestat jurisdiccional i les altres funcions que expres-
sament els siguin atribuïdes per llei en garantia de qualsevol dret. S’ha de dir, no obstant això, que 
en determinats supòsits expressament previstos a la CE és possible que, en relació amb matèries 
concretes, altres òrgans exerceixin la potestat jurisdiccional (per exemple, el Tribunal Constitucional).

1.1.2. Unitat jurisdiccional

El poder judicial és únic en tot el territori estatal, i no hi ha, com succeeix amb el poder legislatiu 
i el poder executiu, òrgans judicials de les comunitats autònomes i òrgans judicials de l’Estat 
central. No pot haver-hi jurisdiccions especials, ni crear-se tribunals que no es trobin prèviament 
determinats per la llei. Els òrgans que exerceixen la potestat jurisdiccional es troben integrats en 
una organització única i estan sotmesos a un mateix règim jurídic.
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1.2. Estatut dels jutges i magistrats

Els jutges i magistrats formen un cos únic i el seu estatut, que es regula a la Llei orgànica del po-
der judicial (LOPJ), es regeix pels principis següents: independència, inamovibilitat, imparcialitat, 
incompatibilitat i responsabilitat.

1.2.1. Independència

S’entén en un doble sentit: independència externa i independència interna.

Independència externa 

El poder judicial és un poder independent dels altres poders de l’Estat. La CE tracta de 
garantir aquesta independència especialment en relació amb el poder executiu i, en aquest 
sentit, s’ha d’entendre l’atribució al Consell General del Poder Judicial de la competència 
relativa a l’estatut jurídic dels jutges i magistrats, que havia estat una funció atribuïda an-
teriorment al poder executiu.

Independència interna 

Els jutges i magistrats adopten les seves decisions d’acord amb el dret, sense que puguin 
rebre cap ordre, instrucció o suggeriment relatiu als fets sotmesos al seu judici. Les seves 
decisions només poden ser revisades mitjançant els recursos previstos legalment. La in-
dependència no implica absoluta llibertat dels òrgans judicials per decidir els processos 
sotmesos al seu coneixement, sinó que, tal com disposa l’article 117.1 de la CE, els jutges 
i magistrats actuen sotmesos únicament a l’imperi de la llei. Això implica que han d’adoptar 
les seves decisions d’acord amb l’ordenament jurídic. La decisió judicial ha de ser la con-
clusió d’un raonament jurídic motivat mitjançant el qual s’apliquen les normes jurídiques 
al supòsit concret plantejat.

1.2.2. Inamovibilitat

Els jutges i magistrats no poden ser separats, suspesos, traslladats o jubilats més que per les 
causes establertes per la llei (ascensos, faltes, incapacitat, renúncia, pèrdua de la nacionalitat, 
condemna penal). La inamovibilitat té per finalitat evitar que els jutges i magistrats puguin ser 
apartats de les seves funcions per causes que no siguin estrictament professionals, la qual cosa 
és una garantia per a la seva independència. 

1.2.3. Imparcialitat

Els jutges i magistrats han d’aplicar la llei de forma imparcial, i s’estableixen mecanismes per 
garantir-ne la imparcialitat en relació amb els supòsits concrets que hagin de decidir, com són 
l’abstenció (els òrgans judicials s’han d’abstenir de conèixer dels assumptes quan incorrin en una 
de les causes previstes a la llei que podrien posar en perill la seva imparcialitat), recusació (les 
parts del procés poden demanar que el jutge i magistrat no conegui del cas si incorre en alguna 
de les causes esmentades). 

1.2.4. Incompatibilitat

Els jutges i magistrats no poden exercir altres càrrecs públics, ni pertànyer a partits polítics o 
sindicats, però poden crear associacions professionals. Les causes d’incompatibilitat tracten de 
garantir la independència dels òrgans judicials, i evitar que facin activitats que condicionin la seva 
llibertat de criteri. 
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1.2.5. Responsabilitat 

Els jutges i magistrats són responsables en l’exercici de la seva funció jurisdiccional. Aquesta 
responsabilitat pot ser penal (per exemple, delicte de prevaricació), civil (si es causa un dany o 
perjudici en l’exercici de les seves funcions, sempre que la seva actuació sigui dolosa o culposa) 
i disciplinària (imposició de sancions pel Consell General del Poder Judicial).

1.3. Estructura del poder judicial

L’estructura del poder judicial es determina bàsicament per dos criteris: un criteri material i un 
criteri territorial.

1.3.1. Criteri material

Els òrgans judicials es divideixen per raó de l’especialització material en civil, penal, contenciós 
administratiu i social. Pel que fa a la jurisdicció militar, s’ha de dir que no s’integra en l’estructura 
del poder judicial excepte pel que fa a la Sala Cinquena del Tribunal Suprem, Militar.

1.3.2. Criteri territorial

L’Estat es divideix, a l’efecte de l’organització del poder judicial, en municipis, partits judicials, 
províncies i comunitats autònomes. D’acord amb aquest criteri, es pot fer la divisió dels òrgans 
judicials següent: 

a) Tribunal Suprem (seu a Madrid i jurisdicció a tot l’Estat).

b) Audiència Nacional (seu a Madrid i jurisdicció a tot l’Estat).

c) Tribunals superiors de justícia (un a cada comunitat autònoma).

d) Audiències provincials (una a cada província).

e) Jutjats penals, socials, contenciosos administratius, de vigilància penitenciària i de me-
nors (un o més a cada província).

f) Jutjats de primera instància i instrucció (un o més a cada partit judicial).

g) Jutjats de pau (en els municipis en què no hi hagi jutjats de primera instància i instrucció).

1.4. El Tribunal superior de Justícia de Catalunya 

L’article 152 de la CE estableix que un tribunal superior de justícia culmina l’organització judicial 
dins l’àmbit territorial de la comunitat autònoma i que, sens perjudici del que disposa l’article 123 
en relació amb el Tribunal Suprem, les successives instàncies processals s’exhaureixen davant 
òrgans judicials radicats en el mateix territori de la comunitat autònoma. 

Aquesta previsió ha estat reproduïda a l’article 95 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Així, 
encara que els tribunals superiors de justícia són òrgans integrats dins el poder judicial, i no són 
òrgans de la comunitat autònoma, s’ha de reconèixer la seva incidència en l’àmbit autonòmic.

A les sales Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, una de cada tres places 
es cobreix amb un jurista de reconegut prestigi amb més de deu anys d’exercici professional a la 
Comunitat Autònoma, proposat al Consell General del Poder Judicial per la Generalitat de Cata-
lunya, mitjançant acord del Parlament.
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Les competències del Tribunal Superior de Justícia en relació amb el dret autonòmic se centren 
bàsicament en la resolució dels recursos de cassació civils —és l’última via jurisdiccional ordinà-
ria a la qual es pot recórrer— i de les demandes de responsabilitat civil contra el president de la 
Generalitat, els membres del Govern i de l’assemblea legislativa per fets realitzats durant l’exercici 
del seu càrrec.

2. El Consell General del Poder Judicial

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) és l’òrgan de govern del poder judicial, i té atribuïdes 
expressament les funcions relatives a nomenaments, ascensos, inspecció i règim disciplinari dels 
jutges i magistrats.

La previsió del Consell General del Poder Judicial respon a la voluntat del constituent de garantir 
la independència dels jutges i magistrats en l’exercici de les seves funcions jurisdiccionals.

Pel que fa a la seva naturalesa jurídica, encara que hi ha posicions doctrinals contradictòries, 
es pot concloure que el legislador el considera un òrgan constitucional, atès que és, d’acord 
amb l’article 59.1.c) de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC), un dels òrgans legiti-
mats per plantejar conflicte d’atribucions entre òrgans constitucionals de l’Estat davant el Tribunal 
Constitucional. Així mateix, s’ha de dir que el Consell General del Poder Judicial no és un òrgan 
jurisdiccional, ni és un òrgan d’autogovern, perquè no es troba integrat dins el poder judicial. 

El Consell General del Poder Judicial exerceix les seves competències en tot el territori nacional. 

2.1. Composició del Consell General de Poder Judicial

La composició del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) es troba regulada a l’article 122.3 
de la CE i als articles 111 a 116 de la LOPJ. El CGPJ es compon de 21 membres, nomenats pel 
rei per un període de cinc anys: 

President

Aquest membre del CGPJ és elegit per majoria dels 3/5 dels vint vocals del Consell, i és 
alhora el president o presidenta del Tribunal Suprem.

Vint vocals

Vuit vocals han de ser advocats i altres juristes de reconeguda competència, amb més 
de quinze anys d’exercici de la seva professió. Quatre són elegits a proposta de 3/5 del 
Congrés i quatre a proposta de 3/5 del Senat.

Dotze vocals han de ser jutges i magistrats de qualsevol de les categories judicials i són 
elegits d’acord amb el que disposa la LOPJ. L’actual sistema de designació dels membres 
d’origen judicial preveu que els mateixos jutges i magistrats proposin 36 candidats; d’entre 
aquests, sis vocals són elegits a proposta de 3/5 del Congrés, i els altres sis a proposta 
de 3/5 del Senat. 
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2.2. funcions

Les funcions del CGPJ es poden classificar d’acord amb l’esquema següent: 

a) Nomenament d’alts càrrecs (designen el president o presidenta del Tribunal Suprem que 
alhora ho és del Consell i dos magistrats del Tribunal Constitucional). 

b) Audiència en el nomenament del fiscal general de l’Estat.

c) Atribucions en matèria de selecció, nomenament, formació, perfeccionament, provisió de 
destinacions, ascensos, situacions administratives i règim disciplinari de jutges i magistrats.

d) Inspecció de jutjats i tribunals.

e) Funció consultiva (emetre informes dels avantprojectes de lleis i disposicions generals 
de l’Estat i les comunitats autònomes que afectin, totalment o parcialment, matèries rela-
cionades amb el poder judicial o l’exercici de la funció jurisdiccional).

f) Potestat reglamentària (pot dictar reglaments sobre el seu propi personal, organització i 
funcionament, i els que siguin necessaris per a l’execució o aplicació de la LOPJ).

g) Presentar anualment a les Corts Generals una memòria sobre l’estat, el funcionament 
i l’activitat del CGPJ i dels jutjats i tribunals de justícia. 

3. El Ministeri fiscal

El Ministeri Fiscal no forma part del poder judicial, però les seves funcions es troben directament 
relacionades amb la funció jurisdiccional. És un òrgan únic en tot l’Estat. Exerceix les seves funci-
ons mitjançant òrgans propis d’acord amb els principis d’unitat d’actuació, dependència jeràrquica 
i subjecció a la legalitat i imparcialitat.

L’article 124 de la CE fa referència específica al fiscal general de l’Estat, al qual estan jeràrquicament 
subordinats tots els membres del Ministeri Fiscal. El fiscal general de l’Estat és nomenat pel rei a 
proposta del Govern, després d’haver escoltat el CGPJ, entre juristes de reconeguda competència 
amb més de quinze anys d’exercici professional efectiu. L’exercici del seu càrrec no està subjecte 
a termini, i pot ser cessat a proposta del Govern en qualsevol moment. Aquesta previsió ha estat 
criticada per significar una clara dependència del fiscal general de l’Estat (i de tots els membres 
del Ministeri Fiscal, atesa la seva dependència jeràrquica respecte del fiscal general de l’Estat) 
del poder executiu. 

L’article 127.1 de la CE estableix que els fiscals no poden exercir altres càrrecs públics ni pertànyer 
a partits polítics o a sindicats, però es reconeix la possibilitat que pugui haver-hi associacions pro-
fessionals de fiscals, d’acord amb el sistema que preveu la llei. La CE atribueix al Ministeri Fiscal 
les funcions següents: 

a) Promoure l’acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets de la ciutadania i de 
l’interès públic tutelat per la llei, d’ofici o a petició dels interessats.

b) Vetllar per la independència dels tribunals.

c) Procurar davant els tribunals la satisfacció de l’interès social.
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4. El Tribunal Constitucional 

El TC es crea amb l’objectiu principal d’establir un òrgan que vigili el respecte a la CE, depurant 
l’ordenament de les lleis i normes amb rang de llei que vulnerin la norma constitucional. El TC 
actua com a garant de la supremacia de la CE i és, d’acord amb el que disposa l’article 1.1 de la 
LOTC, l’intèrpret suprem (encara que no l’únic) de la CE. 

El TC és un òrgan constitucional de caràcter jurisdiccional, però no es troba integrat en el poder judi-
cial, és independent dels altres òrgans constitucionals i es troba sotmès només a la CE i a la LOTC.

4.1. Composició del Tribunal Constitucional

El TC, d’acord amb el que disposa l’article 159 de la CE, es compon de dotze magistrats, nomenats 
pel rei per un període de nou anys. 

Els membres del TC són nomenats entre magistrats, fiscals, professors d’universitat, funcionaris 
públics i advocats, tots ells de reconeguda competència i amb més de quinze anys d’exercici pro-
fessional. El nomenament es fa d’acord amb els criteris següents: 

a) Quatre magistrats són nomenats a proposta del Congrés dels diputats per majoria de 3/5.

b) Quatre magistrats són nomenats a proposta del Senat per majoria de 3/5.

c) Dels altres quatre magistrats, dos són nomenats a proposta del Govern i dos a proposta 
del CGPJ per majoria de 3/5.

El president o presidenta del TC és nomenat entre i pels seus membres cada tres anys. Es requereix 
majoria absoluta a la primera votació i simple a la segona. Els magistrats del TC són independents 
i inamovibles. El seu càrrec és incompatible amb qualsevol mandat representatiu, càrrec polític 
o administratiu, l’exercici de funcions directives d’un partit polític o sindicat o d’un càrrec al seu 
servei, l’exercici de les carreres judicial i fiscal, i amb qualsevol activitat professional o mercantil.

4.2. Competències del Tribunal Constitucional

Les competències del TC són:

 – El control de constitucionalitat de les lleis i normes amb força de llei: l’objecte d’aquests 
procediments és controlar l’adequació a la CE de les normes impugnades. El TC pot de-
clarar la inconstitucionalitat d’aquestes normes, la qual cosa provocarà la seva expulsió 
de l’ordenament. El control pot exercir-se mitjançant dos procediments: el recurs d’incons-
titucionalitat i la qüestió d’inconstitucionalitat. 

 – El control previ de tractats internacionals: l’objecte d’aquest procediment és que el TC, 
abans de la signatura d’un tractat internacional per l’Estat, es pronunciï sobre si el tractat 
conté estipulacions contràries a la CE. 

 – El recurs d’empara: l’objecte d’aquest procediment és la defensa dels drets fonamentals 
reconeguts als articles 14 a 29 i 30.2 de la CE. És un procediment subsidiari perquè primer 
s’ha d’exhaurir la via jurisdiccional ordinària.

 – Els conflictes de competència entre l’Estat i les comunitats autònomes o d’aquestes 
entre si: l’objecte d’aquest procediment és garantir la distribució territorial del poder. El TC 
determina qui és el titular de la competència que ha motivat el conflicte.
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 – Els conflictes d’atribucions entre òrgans constitucionals: l’objecte d’aquest procediment 
és garantir la supremacia de la CE en l’organització de la divisió de poders.

 – Els conflictes en defensa de l’autonomia local: l’objecte d’aquest procediment és permetre 
que els ens locals puguin defensar l’autonomia local garantida a la CE quan considerin 
que aquesta ha estat vulnerada per una llei o norma amb rang de llei de l’Estat o d’una 
comunitat autònoma.

IDEEs forçA

1. El poder judicial és un dels poders de l’Estat , independent dels altres poders (executiu i le-
gislatiu), que té l’atribució de resoldre els conflictes en què hagi d’aplicar-se el dret i que es 
compon de jutges i magistrats. 

2. Per poder exercir les seves funcions jurisdiccionals, el poder judicial té el suport de l’Adminis-
tració de Justícia. L’Administració de Justícia no és poder judicial, sinó que comprèn el conjunt 
de mitjans personals i materials destinats a l’organització de les activitats relacionades amb la 
justícia, amb la finalitat de garantir el compliment de les funcions del poder judicial. 

3. Els principis que configuren el poder judicial són: l’exclusivitat i la unitat jurisdiccional.

4. Els jutges i magistrats formen un cos únic i el seu estatut, que es regula a la Llei orgànica del 
poder judicial (LOPJ), es regeix pels principis següents: independència, inamovibilitat, impar-
cialitat, incompatibilitat i responsabilitat.

5. L’estructura del poder judicial es determina bàsicament per dos criteris: un de material, que 
obeeix a un principi d’especialització (civil, penal, contenciós administratiu i social) i un criteri 
territorial.

6. Les competències del Tribunal Superior de Justícia en relació amb el dret autonòmic se centren 
bàsicament en la resolució dels recursos de cassació civils i de les demandes de responsabilitat 
civil contra el president de la Generalitat, els membres del Govern i de l’assemblea legislativa 
per fets realitzats durant l’exercici del seu càrrec.

7. El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) és l’òrgan de govern del poder judicial, i té 
atribuïdes expressament les funcions relatives a nomenaments, ascensos, inspecció i règim 
disciplinari de jutges i magistrats.

8. El Ministeri Fiscal no forma part del poder judicial, però les seves funcions es troben directament 
relacionades amb la funció jurisdiccional. És un òrgan únic en tot l’Estat. Exerceix les seves 
funcions mitjançant òrgans propis d’acord amb els principis d’unitat d’actuació, dependència 
jeràrquica i subjecció a la legalitat i imparcialitat.

9. El fiscal general de l’Estat és nomenat pel rei a proposta del Govern, després d’haver escoltat 
el CGPJ, entre juristes de reconeguda competència.

10. El TC es crea amb l’objectiu principal d’establir un òrgan que vigili el respecte a la CE, depu-
rant l’ordenament de les lleis i normes amb rang de llei que vulnerin la norma constitucional.
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Tema B.8. 

L’organització territorial de l’Estat

1. Els models d’organització territorial

1.1. L’estat unitari i l’estat federal

1.2. L’evolució dels models

2. L’Estat autonòmic a la Constitució espanyola de 1978

3. Les comunitats autònomes

4. Els municipis

5. Les províncies

6. Les comarques

7. Les vegueries
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Tema B.8. 

L’organització territorial de l’Estat

El poder d’un estat es distribueix en funció de la seva estructura territorial. L’Estat espanyol s’es-
tructura en comunitats autònomes, municipis, províncies i comarques.

1. Els models d’organització territorial

En funció de quina sigui la manera de distribuir el poder en un estat a través del seu territori, po-
dem trobar dos “models” d’estat: l’unitari i el federal.

1.1. L’estat unitari i l’estat federal

L’estat unitari neix a França amb la caiguda de l’antic règim, a partir de les idees racionalistes dels 
revolucionaris i que foren portades a la pràctica amb la Constitució de 1791. En aquell moment 
històric es pretenia instaurar una organització uniforme i centralitzada del poder polític per posar fi 
a la pluralitat d’ordenaments, jurisdiccions i administracions que havia caracteritzat l’etapa anterior.

Aquest model es basa fonamentalment en l’existència d’un únic centre de decisió política (el govern) 
i un únic centre per dictar normes amb rang de llei (el parlament) per a tot el territori de l’estat. 
D’aquest centre depenen tots els òrgans de l’Administració, que hi estan subjectes jeràrquicament i 
tenen la funció d’executar, de manera uniforme a tot el territori de l’estat, les decisions i les normes 
adoptades pel parlament i el govern de la nació. 

L’estat unitari es caracteritza per ser un estat amb una única constitució, una única direcció política 
i un únic òrgan per dictar lleis per a tot el territori, que es divideix únicament en unes circumscrip-
cions merament administratives (els departaments i els municipis) al capdavant de les quals hi ha 
una única autoritat administrativa (el prefecte i l’alcalde), designada pel Govern, del qual depèn 
jeràrquicament.

Els principis en què es basa són, doncs, la unitat (un sol estat), la uniformitat (la mateixa llei per 
a tot el territori) i la centralització (direcció política i direcció administrativa efectuada des del cen-
tre). Aquest model, sorgit com ja hem vist a França, s’estengué a bona part dels països europeus 
continentals, entre ells Espanya.

L’estat federal sorgeix amb la Constitució dels Estats Units d’Amèrica de 1787, com la fórmula d’unió 
política més perfecta entre les antigues colònies britàniques, convertides ja aleshores en estats 
independents. El seu origen es troba en el pacte entre aquests diversos estats sobirans, que deci-
deixen la creació, a partir de l’aprovació d’una constitució, d’una nova entitat, la federació, en la qual 
s’integren tots i a la qual deleguen algunes funcions de forma expressa, i ells en retenen la resta.
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L’estat federal és, doncs, un “estat d’estats”, on el poder polític s’exerceix des de dues instàncies, 
la central (que és la federació), que disposa d’uns òrgans propis (parlament, president i tribunals) i 
que exerceix les seves funcions sobre tot el territori federal d’acord amb el que preveu la constitució 
federal, i les diferents instàncies territorials (els estats membres), que disposen cadascuna d’elles 
d’una constitució pròpia, d’una organització política pròpia i d’uns poders propis que exerceixen 
només sobre el seu territori. Així, doncs, en l’estat federal no hi ha només el que se’n diu una divisió 
horitzontal de poders (executiu, legislatiu i judicial), sinó també una divisió vertical, que provoca 
que aquell poder ja dividit es trobi també repartit territorialment.

L’estat federal, a diferència de l’unitari, es caracteritza per tenir una pluralitat de centres de poder, 
una diversitat de normes i orientacions polítiques i una descentralització o distribució territorial 
de la capacitat de decisió. Així mateix, l’element unitat no desapareix de la definició d’estat fede-
ral en tant que només és un únic poder de cara a l’exterior (en les relacions internacionals amb 
altres estats), manté unes estructures unitàries a l’interior (exèrcit, moneda, sistema econòmic, 
duanes, comunicacions i símbols) i disposa d’uns òrgans que, en determinades matèries, poden 
exercir les seves funcions sobre tot el territori de l’estat federal. El model federal nascut als Estats 
Units fou adoptat posteriorment al continent europeu per Alemanya i Suïssa, per alguns països 
iberoamericans (Mèxic, el Brasil i l’Argentina) i per alguns estats històricament vinculats a la Gran 
Bretanya (el Canadà i Austràlia).

1.2. L’evolució dels models

De forma genèrica, podem dir que l’estat unitari ha anat introduint diversos mecanismes de 
descentralització política, mentre que l’estat federal ha anat reclamant més competències en un 
procés constant de lluita amb els estats membres cap a una major centralització i uniformització.

L’estat unitari centralitzat és el que va entrar més en crisi, especialment durant el segle xx i, per 
tant, és el que ha sofert més formes de descentralització política i administrativa, a causa de 
múltiples factors, com ara el creixement de l’estat, majors demandes de participació o la major 
complexitat social. Aquestes demandes han donat lloc a moltes noves formes d’organització terri-
torial del poder polític (estat regional, estat integral i estat autonòmic) que s’acostumen a agrupar 
sota la denominació d’estats compostos. 

En qualsevol cas, la descentralització política de l’estat implica, en el model unitari, mantenir un 
únic estat amb una única constitució, però en el qual es distribueix la capacitat de decisió política i 
la potestat legislativa entre els òrgans centrals de l’estat i els ens territorials, que disposen de certa 
autonomia política, és a dir, d’una capacitat per establir, dins el seu àmbit de competències, les 
seves pròpies orientacions polítiques i les seves pròpies lleis, diferents de les dels òrgans centrals.

2. L’Estat autonòmic a la Constitució espanyola de 1978

D’acord amb la CE, el model d’organització territorial de l’Estat és només potencial i pot adoptar di-
verses variants. La CE estableix uns principis i uns procediments que, en cas que siguin activats, han 
de permetre transformar l’estat unitari i centralista espanyol en un estat descentralitzat políticament 
i que pot adoptar diverses formes. El constituent remet la decisió final sobre la forma d’organització 
territorial a l’aprovació d’unes normes posteriors, els estatuts d’autonomia. Mitjançant un determi-
nat procés polític i jurídic, partint de l’anomenat principi dispositiu, la CE possibilita que el règim 
autonòmic es generalitzi a través de la creació de les comunitats autònomes, i es produeix així una 
descentralització vertical del poder polític en tot el territori, fet que el convertirà en un estat compost. 
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La CE ha optat per una fórmula definidora integrada per dos elements: 

a) d’una banda, estableix un únic estat, una única constitució, un únic ordenament jurídic, així 
com la igualtat de drets i obligacions per a tots els ciutadans de l’Estat; i de l’altra 

b) reconeix i garanteix el dret a l’autonomia de les nacionalitats i regions que integren l’Estat 
espanyol (article 2) de manera que, si una d’elles l’exercita, l’Estat es configurarà com una 
estructura basada en l’autonomia política.

L’aprovació el 1979 dels primers estatuts d’autonomia va posar en funcionament un determinat 
tipus d’organització territorial de l’Estat, previst però fins aleshores no constituït, basat en l’exis-
tència de comunitats autònomes. El resultat és un estat d’estructura composta, al qual la CE no 
atorga un qualificatiu propi, però que doctrinalment és conegut amb el nom d’estat autonòmic o 
estat de les autonomies.

3. Les comunitats autònomes

Les comunitats autònomes són aquelles entitats polítiques que, en exercici del dret a l’autonomia 
reconegut a la CE, gaudeixen de personalitat jurídica, de potestat d’autogovern i d’autonomia 
legislativa pròpia dins el seu àmbit territorial. Tenen les característiques següents:

a) El seu grau d’autonomia és qualitativament diferent al de les altres entitats territorials en 
què s’organitza l’Estat, els municipis i les províncies, a les quals només s’atorga autonomia 
administrativa.

b) L’autonomia política es concreta normativament en l’estatut d’autonomia de cada comunitat 
autònoma, que és la seva norma institucional bàsica, la que la constitueix com a tal i la que 
en determina els òrgans i les competències.

c) L’autonomia política es concreta en el reconeixement de facultats de direcció política, tant 
governamentals com legislatives.

d) La seva organització institucional respon al principi clàssic de divisió de poders i al principi 
de responsabilitat política de l’òrgan de govern davant l’assemblea legislativa de la comunitat 
autònoma respectiva (article 152).

e) Gaudeixen d’autonomia financera per exercir les seves competències.

f) Les relacions amb l’Estat central no són de jerarquia sinó de competència.

g) A més, se’ls reconeixen instruments polítics de participació en les instàncies centrals de 
l’Estat (presentació d’iniciatives legislatives i designació directa de senadors per part dels 
parlaments de les comunitats autònomes).

h) El dret estatal gaudeix de primacia respecte del dret autonòmic (article 149.3).

La CE no estableix un mapa autonòmic, només uns procediments singulars per fer efectiu el dret 
d’accés a l’autonomia. Ara bé, aquest dret es va anar generalitzant i es va completar amb la creació 
de 17 comunitats autònomes i de dues ciutats autònomes (Ceuta i Melilla). 

Tot i això, però, no es pot afirmar que totes tinguin un règim competencial homogeni, ni que hagin 
accedit a aquest règim d’autogovern a través d’un únic procés. No totes les comunitats autònomes 
són, per tant, originàriament iguals entre elles. La classificació entre els diferents tipus de comu-
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nitats autònomes en què s’estructura territorialment l’Estat espanyol respon fonamentalment a un 
triple criteri: l’històric, el competencial i el del procediment d’accés a l’autonomia utilitzat.

En primer lloc, es pot parlar de l’existència d’unes comunitats autònomes que gaudeixen d’un 
tractament diferenciat, en la mesura que en el passat ja havien aprovat projectes d’estatuts d’auto-
nomia, i gaudien, en el moment de promulgar la CE de 1978, de règims provisionals d’autogovern. 
En aquesta classificació cal incloure Catalunya, el País Basc i Galícia. En aquesta categoria també 
s’ha d’incloure el territori foral de Navarra. Aquestes comunitats autònomes es diferencien també 
de la resta en tant que gaudeixen d’un procediment específic d’accés a l’autonomia i pel nombre 
i tipus de competències que poden assumir.

En segon lloc, hi ha aquelles comunitats autònomes que poden aconseguir el mateix nivell d’au-
tonomia que les anteriors, si bé per assolir-lo han d’utilitzar un procediment especial on s’exigeix 
una manifestació de la voluntat d’autogovern molt més àmplia (article 151.1).

Finalment, un tercer grup de comunitats autònomes són aquelles que no disposen de la possibilitat 
d’accedir inicialment a un règim d’autonomia plena. Per exercir el dret a l’autonomia, han de se-
guir el procediment general d’accés que preveu l’article 143, tot i que, d’acord amb l’article 148.2, 
poden ampliar successivament les seves competències un cop hagin transcorregut cinc anys des 
de l’aprovació dels seus respectius estatuts d’autonomia.

Excepte Catalunya, el País Basc, Galícia, Andalusia i Navarra, la resta de les comunitats autòno-
mes que es crearen van accedir a l’autonomia a través del procediment general previst a l’article 
143 i tenen atribuït, com a conseqüència, un règim més reduït de competències. 

Això no obstant, aquesta lògica es va canviar mitjançant l’aprovació del “pacte autonòmic” signat 
el 1981 per les aleshores forces polítiques majoritàries a l’Estat espanyol, el PSOE i la UCD, 
en la mesura que va frenar el desplegament del principi dispositiu intentant homogeneïtzar les 
competències de totes les comunitats autònomes (en aquesta línia s’emmarcà la Llei orgànica 
d’harmonització del procés autonòmic —LOAPA—).

Aquesta situació es va anar consolidant fins a l’any 1992, en què el PSOE i el PP arriben a un altre 
gran pacte autonòmic per equiparar les competències de les comunitats autònomes de via lenta a 
través d’una política de traspassos de competències que les aproximava a les que tenien un nivell 
més alt d’autonomia. L’evolució d’aquesta dinàmica ens permet observar com en l’actualitat s’ha 
produït la consolidació d’un model autonòmic caracteritzat per tenir un alt grau d’uniformisme en 
el contingut competencial de què gaudeixen totes les comunitats autònomes. En definitiva, tot i 
partir de situacions diferents, s’ha produït un anivellament competencial entre totes les comunitats 
autònomes.

4. Els municipis

A diferència de les comunitats autònomes, les institucions locals gaudeixen d’una llarga tradició. 
Per això, la seva previsió constitucional és molt més senzilla (articles 140 a 142). Els ajuntaments 
són definits com a òrgans de govern local per als municipis, que són entitats territorials de dret 
públic. El municipi és, doncs, la unitat local bàsica de l’organització territorial, i presenta les ca-
racterístiques següents:

a) Els municipis estan representats per regidors (elegits per sufragi universal) i presidits per 
un alcalde elegit directament pels regidors. L’alcalde pot ser elegit directament pels ciutadans 
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d’acord amb les condicions que estableix la LOREG (articles 196 i següents), que atendrà 
criteris de població.

b) Els municipis tenen potestat d’autoorganització, tot i que com a mínim han de comptar amb 
un alcalde, regidors, tinents d’alcalde, el ple i la comissió especial de comptes. A més, els 
municipis de més de cinc mil habitants han de tenir necessàriament una comissió de govern.

c) La legislació de l’Estat, a través de la Llei 7/1985, de bases de règim local, ha reservat 
una esfera pròpia de competències als ens locals i ha encomanat als municipis un conjunt 
d’atribucions sobre àmbits materials que són expressius del nivell més immediat (local) de 
l’organització de la convivència: urbanisme, trànsit urbà, mercats, cementiris, salubritat, 
assistència social, enllumenat i neteja, entre d’altres. A més, la LBRL crea una pluralitat de 
figures associatives (mancomunitats, consorcis, etc.) per a aquells municipis que les vulguin 
utilitzar per dur a terme les seves competències.

d) La llei els reconeix potestats executives i normatives de tipus reglamentari.

e) Tenen atribuïda també la capacitat de finançament a través de la creació de tributs propis i 
de la participació en els ingressos de l’Estat i de la comunitat autònoma de la qual formen part.

5. Les províncies

L’article 141 estableix que la província és una entitat local amb personalitat jurídica pròpia, determi-
nada per l’agrupació de municipis limítrofes, que constitueix una divisió territorial per al compliment 
de les activitats de l’Estat.

El govern i l’administració de la província s’encomanen a les diputacions o altres corporacions de 
caràcter representatiu, als quals els correspon la coordinació i assistència supramunicipal a les 
corporacions municipals del seu àmbit territorial. La LBRL preveu com a atribucions essencials de 
les diputacions: la coordinació de serveis municipals, l’assistència jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis del seu territori, la prestació de serveis intermunicipals, el foment dels interessos de la 
província i l’adopció del pla anual de cooperació a les obres i serveis municipals.

D’aquest reconeixement constitucional es desprèn que la província té un caràcter bifront, és a dir, 
per una banda, gaudeix de la doble condició de divisió administrativa per al compliment de les 
finalitats de l’Estat, i per l’altra, és una circumscripció electoral determinant per a l’elecció dels 
representants de cadascuna de les cambres de les Corts Generals (Congrés i Senat). 

6. Les comarques

La CE no crea la institució comarcal, però en l’article 141.3 preveu la possibilitat que es creïn 
agrupacions de municipis diferents de la província. A més, habilita els estatuts d’autonomia per 
establir circumscripcions territorials pròpies a través de l’agrupació de municipis limítrofes que 
gaudiran de personalitat jurídica. A Catalunya, la regulació general del seu règim jurídic es troba 
en el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.

El govern i l’administració de les comarques correspon al consell comarcal, que està constituït per 
tres òrgans: el ple, el president i la comissió especial de comptes. El ple està constituït pel presi-
dent i per la resta de consellers comarcals, l’elecció dels quals és de caràcter indirecte, s’atorga a 
cada formació electoral que hagi participat en unes eleccions municipals un nombre de consellers 
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comarcals proporcional al percentatge de vots obtinguts a tots els municipis i al percentatge de 
regidors obtinguts al conjunt d’ajuntaments.

Les competències de les comarques són de procedència municipal o de la Generalitat. En rela-
ció amb les primeres, correspon a la comarca establir i prestar aquells serveis supramunicipals 
complementaris dels municipis i executar obres d’infraestructura general o complementàries per 
a l’establiment o la prestació dels serveis municipals, així com totes aquelles que li deleguin mit-
jançant conveni. En relació amb les competències atribuïdes per la Generalitat, la llei enumera 
un seguit de matèries (ordenació del territori i urbanisme, sanitat, serveis socials, cultura, esport, 
ensenyament, salubritat pública i medi ambient) les lleis reguladores de les quals han d’establir 
necessàriament algun tipus de competència per a la comarca.

7. Les vegueries

Segons l’article 90 de l’Estatut d’autonomia, 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. 
La vegueria, com a govern local, té naturalesa territorial i gaudeix d’autonomia per gestionar els 
seus interessos.

Segons l’article 91 de l’Estatut d’autonomia, el govern i l’administració autònoma de la vegueria 
corresponen al Consell de Vegueria, format pel president o presidenta i pels consellers de vegue-
ria. La persona que presideix la vegueria és escollida pels consellers de vegueria entre els seus 
membres. Els consells de vegueria substitueixen les diputacions. La creació, la modificació i la 
supressió, com 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.

IDEEs forçA

1. En funció de quina sigui la forma de distribuir el poder en un estat a través del seu territori, 
podem trobar dos “models” d’estat: l’unitari i el federal.

2. El model unitari es basa fonamentalment en l’existència d’un únic centre de decisió política (el 
govern) i un únic centre per dictar normes amb rang de llei (el parlament) per a tot el territori 
de l’estat. Els principis en què es basa són: la unitat (un sol estat), la uniformitat (la mateixa 
llei per a tot el territori) i la centralització (direcció política i direcció administrativa efectuada 
des del centre).

3. L’estat federal és un “estat d’estats”, on el poder polític s’exerceix des de dues instàncies, la 
central (que és la federació), que disposa d’uns òrgans propis (parlament, president i tribu-
nals) i que exerceix les seves funcions sobre tot el territori federal d’acord amb el que preveu 
la constitució federal; i les diferents instàncies territorials (els estats membres), que disposen 
cadascuna d’elles d’una constitució pròpia, d’una organització política pròpia i d’uns poders 
propis que exerceixen només sobre el seu territori.

4. L’estat federal, a diferència de l’unitari, es caracteritza per tenir una pluralitat de centres de 
poder, una diversitat de normes i orientacions polítiques i una descentralització o distribució 
territorial de la capacitat de decisió.
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5. La CE estableix uns principis i uns procediments que, en cas que siguin activats, han de per-
metre transformar l’estat unitari i centralista espanyol en un estat descentralitzat políticament 
i que pot adoptar diverses formes.

6. Les comunitats autònomes són aquelles entitats polítiques que, en exercici del dret a l’autonomia 
reconegut a la CE, gaudeixen de personalitat jurídica, de potestat d’autogovern i d’autonomia 
legislativa pròpia dins el seu àmbit territorial.

7. El municipi és la unitat local bàsica de l’organització territorial. Els ajuntaments són definits com 
a òrgans de govern local per als municipis, que són entitats territorials de dret públic. 

8. La província és una entitat local amb personalitat jurídica pròpia, determinada per l’agrupació 
de municipis limítrofes, que constitueix una divisió territorial per al compliment de les activitats 
de l’Estat.

9. La vegueria és la divisió territorial adoptada per la Generalitat per a l’organització territorial 
dels seus serveis.

10. La CE no crea la institució comarcal, però preveu la possibilitat que es creïn agrupacions de 
municipis diferents de la província. A més, habilita els estatuts d’autonomia per establir cir-
cumscripcions territorials pròpies a través de l’agrupació de municipis limítrofes que gaudiran 
de personalitat jurídica.

GLossArI 
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Tema B.9. 

La Unió Europea

1. origen històric de la Unió Europea

2. L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat

2.1. El dret comunitari originari

2.2. El dret comunitari derivat

2.3. Relacions entre el dret comunitari i el dret dels estats membres

3. Institucions comunitàries

3.1. El Consell de la Unió Europea

3.2. La Comissió Europea

3.3. El Parlament Europeu

3.4. El Tribunal de Justícia

3.5. Altres institucions comunitàries rellevants
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Tema B.9. 

La Unió Europea

La Unió Europea és una organització supraestatal, basada en la unitat política, econòmica i mo-
netària, construïda mitjançant la signatura de diversos tractats internacionals entre els països que 
en formen part. 

Aquests tractats estableixen l’existència d’unes institucions comunes (el Consell, la Comissió, el 
Parlament i el Tribunal de Justícia) en què els estats membres, mitjançant un acte de cessió de 
sobirania, deleguen a la Unió l’exercici de competències normatives, de gestió i de control polític 
per aconseguir una sèrie d’objectius comuns: principalment l’establiment d’un mercat únic en el 
qual mercaderies, capitals, serveis i ciutadans puguin circular lliurement; però també la cooperació 
en la política exterior i la seguretat comuna i en assumptes de justícia i interior. La progressiva 
unificació d’aquests sectors, els propis del nucli essencial de la sobirania estatal, l’assumpció de 
les plenes competències en matèria de política financera (amb l’establiment d’una moneda co-
muna), comporta que la Unió Europea substitueixi l’estat en l’exercici d’una part important de les 
seves competències tradicionals. 

D’acord amb l’article 185 de l’Estatut d’autonomia, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
adoptar el 24 de juliol de 2007 les seves observacions sobre la revisió dels tractats de la Unió 
Europea i de la Comunitat Europea. 

Els caps d’estat i de govern dels vint-i-set estats membres de la UE van signar el dia 13 de de-
sembre de 2009, el nou Tractat de Reforma de la UE. El Tractat de Lisboa ha entrat en vigor l’1 de 
gener de 2010 un cop ratificat per tots els estats membres.

El Tractat introdueix modificacions en els tractats constitutius, que passaran a anomenar-se:

 – Tractat de Funcionament de la Unió Europea (el Tractat de la Comunitat Europea modificat)

 – Tractat de la Unió Europea (el TUE modificat)

1. origen històric de la Unió Europea

Amb la signatura del Tractat de la Unió Europea a Maastricht, el 7 de febrer de 1992, es culmi-
na tot un procés d’integració política i econòmica que es va iniciar el 1951 amb la signatura del 
Tractat de la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer (CECA), al qual van seguir els tractats de la 
Comunitat Econòmica Europea (CEE) i de l’Energia Atòmica (EURATOM), signats a Roma el 25 
de març de 1957 per Bèlgica, els Països Baixos, Luxemburg, França, Itàlia i la República Federal 
d’Alemanya.

Espanya s’incorpora a la Unió Europea mitjançant la signatura del Tractat d’Adhesió, autoritzat per 
la Llei orgànica 10/1985, de 2 d’agost. D’acord amb el Tractat, a partir de l’1 de gener de 1986 el 
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dret comunitari originari fins aleshores vigent, així com totes les normes que s’aprovin amb pos-
terioritat, s’incorporen com un tot a l’ordenament jurídic espanyol.

El Tractat de la CEE pretenia fonamentalment la instauració d’un mercat comú, per reactivar 
l’economia dels països membres a través d’una integració de les seves respectives economies. 
La primera conseqüència pràctica fou la supressió dels drets de duanes per generar una zona 
de lliure comerç de mercaderies, capital i treball entre els països membres. Tot això havia de ser 
completat mitjançant l’establiment d’un marc jurídic propi de drets fonamentals.

Així, el projecte inicial de comunitats europees no es conformava exclusivament amb la creació 
d’un únic espai econòmic, ni tampoc amb la presència dels estats signataris del Tractat de Roma 
de 1957, sinó que preveia la seva expansió en un doble sentit:

a) Ampliar el seu marc geogràfic amb la integració de nous estats. Així, per efecte de les 
diferents adhesions que s’han anat produint, les comunitats han passat dels sis estats origi-
naris (Alemanya, França, Bèlgica, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos) als que la conformen 
actualment. 

L’ampliació de 2004 va elevar a 25 els seus estats membres (s’hi van incorporar Xipre, la 
República Txeca, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Eslovàquia i Eslovènia).

Bulgària i Romania van ingressar a la UE al gener de 2007. 

b) Aprofundir en les relacions entre els socis comunitaris per assolir una veritable unitat 
política, econòmica i monetària.

Els tractats inicials foren seguits més endavant pel Tractat de Brussel·les, de 8 d’abril de 1965, pel 
qual es van unificar algunes de les institucions de les tres comunitats anteriors, que formalment 
eren independents les unes de les altres, com ara la Comissió i el Consell. Els tribunals de justícia 
i les assemblees legislatives de les tres comunitats ja havien estat unificats mitjançant la signatura 
d’un conveni específic a Roma el mateix dia 25 de març de 1957, i per l’Acta Única Europea (AUE), 
signada a Luxemburg el 17 de febrer de 1986, mitjançant la qual es creà un mercat interior com a 
únic espai econòmic entre els estats membres, amb plena llibertat de circulació de les persones, 
els béns, els serveis i els capitals. Aquest objectiu ja figurava entre les finalitats bàsiques de les 
comunitats europees des de la seva creació.

El Tractat de la Unió Europea (TUE), signat a Maastricht el 7 de febrer de 1992, mereix un comentari 
més detallat en la mesura que estableix un nou sistema de cooperació política i econòmica i recull 
els mecanismes per a la integració econòmica i monetària per fer compatibles dues orientacions 
polítiques contraposades sobre el model que havia d’adoptar la Comunitat: la d’aquells estats 
membres que pretenien conservar la pròpia sobirania en matèria de política exterior, seguretat 
justícia i assumptes interiors, amb la d’altres estats membres, més orientats cap a una visió més 
federalista i que defensaven una integració de tipus federal. 

En aquesta línia, el Tractat de Maastricht va introduir reformes importants als tractats constitutius, i 
va desenvolupar i integrar la cooperació de tipus governamental entre els estats membres a través 
de la institució de la política exterior i seguretat comuna (PESC) i de la cooperació en els àmbits 
de la justícia i dels assumptes d’interior (CJAI). 

Dins d’aquests àmbits s’inclou la cooperació en les matèries d’interès comú següents: la política 
d’asil; el creuament de persones per les fronteres i la política duanera; la política d’immigració de 
nacionals de tercers països; la lluita contra el narcotràfic; la prevenció policial i la lluita contra el 
terrorisme per assegurar un major grau de seguretat per als ciutadans de la Unió; la lluita contra 
el frau econòmic transnacional, i la cooperació judicial en matèria civil i penal. 
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D’aquesta manera, el Tractat situava l’actuació de la PESC i la CJAI en una estructura institucional 
única que ha estat descrita com la d’un temple grec, amb un frontispici constituït per disposicions 
comunes, que reposa sobre tres pilars (o columnes), corresponents als sectors de les comunitats 
europees, de la PESC i de la CJAI (sovint designada com el “tercer pilar”).

El Tractat d’Amsterdam, signat el 2 d’octubre de 1997, reforma els tractats de la Unió i de creació, 
especialment en l’àmbit institucional, però no va ser capaç de resoldre les qüestions més pro-
blemàtiques que comporta la futura ampliació de la Unió Europea, com ara la composició de la 
Comissió o la ponderació del vot entre els estats en el Consell.

Finalment, el Tractat de Niça, de 2001, torna a modificar els tractats fundacionals i de la Unió per 
poder adaptar les institucions comunitàries en la perspectiva de l’ampliació de la Unió Europea 
als països de l’est d’Europa.

El Consell Europeu de Laeken, reunit el desembre de 2001, va dictaminar que la Convenció sobre 
el Futur d’Europa presentés un projecte de tractat pel qual s’instituís una constitució per a Europa. 
La Convenció tenia per missió complir els quatre punts abordats per la Declaració de Niça sobre 
el futur de la Unió Europea. El treball de la Convenció queda reflectit en la fusió i reorganització 
dels tractats existents en forma de Projecte de Constitució i dotant la Unió Europea d’una única 
personalitat jurídica. La Constitució incorpora la Carta de drets fonamentals proclamada pel Con-
sell Europeu de Niça.

La Convenció ha acordat una millora important de la naturalesa democràtica de la Unió. La Cons-
titució incorpora un paper considerable del Parlament Europeu, duplicant l’àmbit de legislació per 
codecisió, que passa a ser el procediment legislatiu normal de la Unió i una substancial simpli-
ficació dels procediments legislatius. Les competències de la Unió s’han aclarit i classificat, per 
la qual cosa s’espera millorar-ne de manera substancial l’eficàcia. D’altra banda, la reducció dels 
instruments jurídics ha de permetre una millor comprensió per part dels ciutadans. 

No obstant això, el rebuig a la Constitució europea que van expressar els ciutadans de França i 
Holanda situen la viabilitat d’aquesta norma bàsica en un escenari imprevisible.

El Tractat de Lisboa manté la majoria dels avenços de la Constitució Europea a favor d’una Unió 
més eficaç, més democràtica i més influent a escala internacional, però no recull cap referència 
al caràcter constitucional de la UE. Les innovacions principals són les següents:

•	 Presidència estable del Consell Europeu: dos anys i mig de durada amb possibilitat d’una 
reelecció. 

•	 Reducció dels membres de la Comissió Europea, a partir de 2014. L’elecció del president 
de la Comissió es vincula als resultats de les eleccions europees. 

•	 Nova composició del Parlament Europeu, que comptarà amb 751 diputats. Espanya man-
tindrà els seus 54 escons actuals. 

•	 Noves funcions de l’Alt Representant per a la Política Exterior i de Seguretat Comuna de la 
Unió Europea, que serà alhora mandatari del Consell per als assumptes de Política Exterior 
i Defensa i vicepresident de la Comissió Europea, encarregat de les relacions exteriors. 
Comptarà amb el suport d’un servei europeu d’acció exterior. 

•	 Nou sistema de doble majoria per a les votacions per majoria qualificada al Consell de 
la UE a partir de novembre de 2014: 55% dels estats membres i 65% de la població UE. 
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•	 Extensió del vot per majoria qualificada al Consell a gairebé 50 noves àrees, com ara en 
l’àmbit de l’Espai de llibertat, seguretat i justícia. 

•	 Generalització del procediment de codecisió —és a dir, la necessitat d’acord entre Consell 
i Parlament— com a procediment legislatiu ordinari. 

•	 Reforçament del paper del Parlament Europeu en matèria pressupostària.

La UE tindrà personalitat jurídica pròpia. Es reconeix el valor jurídic vinculant de la Carta dels drets 
fonamentals de la Unió Europea, tot i que no s’integrarà al Tractat i no serà aplicable al Regne 
Unit ni a Polònia.

S’estableixen noves disposicions relatives al diàleg de les institucions de la UE amb la societat 
civil, la possibilitat d’iniciativa legislativa ciutadana i una major participació dels parlaments naci-
onals a la UE. 

Es clarifiquen les competències de la Unió i es classifiquen en exclusives (unió duanera, normes 
de competència, política monetària, conservació dels recursos biològics marins en el marc de la 
política pesquera comuna i política comercial comuna), compartides i accions de suport, coordi-
nació o complement.

Noves bases jurídiques en àmbits com ara energia, sanitat, turisme, política espacial, esport, 
cohesió territorial, protecció civil, serveis d’interès general.

Noves disposicions en matèria de solidaritat energètica i canvi climàtic. 

Nous mitjans per dotar de coherència i unitat la política exterior i de seguretat comuna. Introducció 
d’una nova clàusula de solidaritat en cas d’atac terrorista o desastre natural.

El gran espai de llibertat de circulació de persones, mercaderies i capitals que representa la Unió 
Europea no ha estat acompanyat per una coordinació entre els diferents sistemes judicials de 
cada Estat membre, la qual cosa limitava l’acció de la Unió Europea contra xarxes de criminalitat 
internacionals, especialment contra la immigració il·legal i el tràfic d’éssers humans, mitjançant el 
reconeixement de l’existència de l’Oficina Europea de Policia (Europol), que pot donar suport a l’acció 
de les policies nacionals i obrint la possibilitat de crear una fiscalia europea, competent per cercar, 
perseguir i portar a judici infractors.

A l’espera de la posada en marxa d’una fiscalia europea, des de l’any 2001 existeix Eurojust, com a 
òrgan de la Unió Europea encarregat de millorar l’eficàcia de les autoritats competents dels estats 
membres en la lluita contra la criminalitat organitzada transfronterera, ja que millora la coordinació. 

Així mateix, les modificacions que introdueix el Tractat de Lisboa recullen íntegrament els aven-
ços a favor d’una participació més àmplia de les regions en la UE, tal com va demanar el Govern 
català en les seves observacions, lliurades al Govern espanyol el 25 de juliol de 2007, en què els 
principals són els següents:

· Respecte a la identitat nacional dels estats membres, inclosa l’autonomia regional i local.

· Reconeixement de la diversitat cultural i lingüística com un dels objectius de la Unió i la possi-
bilitat de traduir els tractats a les llengües cooficials en un estat membre.
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2. L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat

Les fonts del dret comunitari europeu es divideixen entre dret originari (o primari), format pels 
tractats constitutius de la Unió, i dret derivat o secundari, constituït per tots els actes normatius 
dictats pels òrgans comunitaris.

2.1. El dret comunitari originari

Per dret comunitari originari s’entén el conjunt de normes que formen els tractats internacionals 
que van crear inicialment les comunitats europees, així com tots aquells altres tractats que poste-
riorment els han anat modificant i que han conduït a la construcció de la Unió Europea. 

Aquest conjunt de tractats forma una espècie de constitució europea, en la mesura que actua 
com a norma fundacional de la Unió, en regula l’organització, el funcionament i les competències 
que té per transferència dels diversos estats sobirans que en formen part. D’aquesta manera, el 
dret comunitari originari ocupa un lloc preeminent en la jerarquia normativa de les fonts del dret 
comunitari, en la mesura que preveu els diferents tipus de normes que els òrgans comunitaris 
poden dictar en exercici de les seves competències. 

Concretament, el dret comunitari originari està integrat pels tractats següents, que tenen eficàcia 
directa en els estats membres de la Unió:

 – El Tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica del Carbó i l’Acer (CECA), signat a París el 
18 d’abril de 1951.

 – El Tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea (CEE), signat a Roma el 25 de 
març de 1957.

 – El Tractat constitutiu de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (EURATOM), signat a 
Roma el 25 de març de 1957.

 – El Tractat de Brussel·les, de 8 d’abril de 1965.

 – L’Acta Única Europea (AUE), signada a Luxemburg el 17 de febrer de 1986.

 – El Tractat de la Unió Europea (TUE), signat a Maastricht el 7 de febrer de 1992.

 – El Tractat d’Amsterdam, signat el 2 d’octubre de 1997.

 – El Tractat de Niça, signat el 26 de febrer de 2001.

 – El Tractat de Lisboa, signat el 13 de desembre de 2007.

2.2. El dret comunitari derivat

El conjunt d’actes adoptats per les institucions comunitàries per complir els objectius dels tractats 
constitueix el dret comunitari derivat. El caràcter derivat d’aquest dret resulta de la seva subordi-
nació als tractats, ja que només es poden aprovar els actes previstos en aquests i d’acord amb el 
procediment prèviament fixat. Dins el dret comunitari derivat, es poden distingir els actes obligatoris 
i els actes no obligatoris.

2.2.1. Actes obligatoris

reglaments: són actes que tenen abast general, són obligatoris i directament aplicables en cada 
estat membre. Això implica que els reglaments tenen com a destinataris tots els estats membres; 
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que els estats no poden modificar-ne el contingut, atès el seu caràcter vinculant, i que l’aprovació 
del reglament per la institució comunitària competent i la seva publicació en el Diari Oficial de la 
Comunitat Europea comporta que és directament aplicable en els estats membres sense neces-
sitat de cap acte de recepció.

Directives: són actes obligatoris que vinculen jurídicament el seu destinatari, però no tenen efi-
càcia jurídica immediata. Mitjançant les directives s’imposa als estats destinataris una obligació 
de resultat (aquests han d’assolir un determinat objectiu) i deixen a la seva elecció la manera i els 
mitjans per complir el que disposa la directiva. La directiva fixa un termini perquè els estats facin 
els actes dirigits a donar-hi compliment. Per tant, les directives no produeixen de manera immediata 
i directa un dret uniforme per a tots els estats membres, sinó que la seva finalitat és impedir que 
es produeixin diferències en els estats respecte a determinats objectius, i són els mateixos estats 
els que han de decidir com assoleixen aquests objectius. 

Decisions: són actes particulars, obligatoris per als seus destinataris, que poden ser estats mem-
bres o persones físiques o jurídiques. Els seus efectes jurídics comencen a partir de la notificació 
als destinataris.

2.2.2. Actes no obligatoris

recomanacions: tracten d’orientar i promoure un determinat comportament. No tenen caràcter 
vinculant per als seus destinataris.

Dictàmens: expressen un judici o valoració respecte a una determinada actuació d’un o més 
estats membres. No tenen efectes vinculants.

2.3. relacions entre el dret comunitari i el dret dels estats membres

Les relacions entre el dret comunitari i el dret dels estats membres es regeixen per tres principis: 
l’autonomia institucional, l’efecte directe i la primacia.

2.3.1. L’autonomia institucional

Aquest principi significa que l’execució del dret comunitari pels estats membres s’ha d’adequar a 
les regles de dret intern respecte als òrgans competents i el procediment a seguir per a l’execució. 
En aquest sentit, a l’ordenament espanyol, l’execució del dret comunitari ha de respectar els cri-
teris de repartiment competencial entre l’Estat i les comunitats autònomes, i l’execució correspon 
a l’òrgan que té la competència sobre la matèria a executar.

2.3.2. L’efecte directe

En un sentit formal, l’efecte directe implica que les normes comunitàries no necessiten de cap acte 
de recepció dels estats membres per integrar-se en el seu ordenament jurídic, la seva integració 
és directa. En un sentit material, l’efecte directe implica que les normes comunitàries creen direc-
tament drets i obligacions, i són aplicables directament pels tribunals dels estats membres en la 
resolució dels conflictes que se’ls plantegin. 

2.3.3. La primacia

La primacia de les normes comunitàries comporta que quan, per la resolució d’un determinat 
supòsit, es constati que hi ha dues normes aplicables, una de comunitària i una altra d’interna, 
però que són contradictòries, s’ha d’aplicar la norma comunitària davant de la interna. Això no 
implica que la norma interna deixi de formar part de l’ordenament, sinó que no és aplicable en la 
resolució d’aquell supòsit. 
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3. Institucions comunitàries

3.1. El Consell de la Unió Europea 

El Consell és l’òrgan intergovernamental, en què els membres representen els interessos del 
seu estat dins l’àmbit de la Unió Europea. Està integrat per un representant de cadascun dels 
estats membres. Aquests representants actuen en nom dels governs dels seus estats, seguint 
les instruccions que els dicten. Els membres del Consell no són fixos, ja que, depenent dels as-
sumptes a tractar, poden comparèixer diferents representants dels estats. Per tant, hi ha un únic 
Consell amb diferents composicions. Així, quan es tracten matèries generals o relatives als pilars 
governamentals, hi intervenen els ministres d’afers exteriors dels estats. Si es tracten matèries 
específiques, intervenen els responsables ministerials d’aquestes matèries. També hi ha supòsits 
en què intervenen els caps d’estat i de govern dels estats membres. La Presidència del Consell 
correspon rotativament per un període de sis mesos a cadascun dels estats membres. Les deci-
sions del Consell s’adopten preferentment d’acord amb el principi de majoria qualificada, i s’intro-
dueix un criteri ponderat mitjançant el qual s’assigna a cada estat membre un nombre determinat 
de vots. Les competències del Consell són: 

a) Legislatives: té poders normatius, aprova les normes generals com ara reglaments, 
directives o decisions. 

b) D’execució: li correspon l’execució normativa dels actes adoptats. 

c) De coordinació: té el poder de coordinació entre els estats membres i les comunitats. 

d) En matèria de relacions exteriors: el Consell, amb la Comissió, ha de garantir la cohe-
rència del conjunt de l’acció exterior de la Unió Europea. 

3.2. La Comissió Europea 

La Comissió és un òrgan independent dels estats membres i la seva missió és vetllar i protegir els 
interessos comunitaris. Està integrada per vint-i-set membres, elegits per raó de la seva competència 
general i sempre que ofereixin garanties d’independència. Els governs dels estats membres, de 
comú acord, nomenen els membres de la Comissió prèvia aprovació de la composició pel Parlament 
de la Unió. Els components de la Comissió actuen amb independència dels estats i en defensa de 
l’interès general de la Unió. La Comissió actua d’acord amb el principi de col·legialitat, que implica 
que els acords s’adopten per la majoria de membres. Les competències de la Comissió són: 

a) D’iniciativa: els actes que aprova el Consell són a proposta de la Comissió. 

b) De control: ha de vetllar per l’aplicació dels tractats i de les disposicions adoptades en 
desenvolupament d’aquests; pot perseguir les infraccions del dret comunitari. 

c) D’execució: en determinats sectors té l’execució de les normes adoptades pel Consell.

3.3. El Parlament Europeu 

El Parlament és l’òrgan que representa els pobles dels estats membres. Es compon de 785 mem-
bres. Els escons del Parlament es distribueixen entre els estats membres d’acord amb criteris de 
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proporcionalitat en funció de la població (a l’Estat espanyol li corresponen 54 escons). L’elecció 
dels parlamentaris es fa per sufragi universal directe en cadascun dels estats membres. Els dipu-
tats del Parlament s’agrupen en grups polítics per ideologies polítiques, no per nacionalitats. La 
regla general per a l’adopció de decisions és la majoria absoluta del nombre de vots emesos. Les 
competències del Parlament són: 

a) De control polític: li correspon el control i l’orientació de la Comissió. També pot controlar 
el Consell. 

b) Legislatives: mitjançant tres procediments: 

– Procediment de consulta: implica que en determinats supòsits el Consell ha de demanar 
un dictamen del Parlament per poder aprovar certes normes.

– Procediment de codecisió: implica que l’aprovació de determinades normes es fa con-
juntament entre Parlament i Consell.

– Procediment de dictamen conforme: permet que el Parlament pugui vetar la decisió del 
Consell d’aprovar algunes normes. 

c) Pressupostàries: intervé en l’elaboració i execució del pressupost comunitari. 

3.4. El Tribunal de Justícia

El Tribunal de Justícia és l’òrgan que garanteix la interpretació i aplicació del dret comunitari, i té 
un paper essencial en el desenvolupament de l’ordenament comunitari, atès que gran part de 
l’evolució d’aquest troba el seu fonament en decisions del Tribunal de Justícia.

El Tribunal de Justícia es compon de vint-i-set jutges i vuit advocats generals designats de comú 
acord pels governs dels estats membres entre personalitats que ofereixen garanties d’independència 
i que reuneixen les condicions necessàries per a l’exercici, en els seus països, de les més altes 
funcions jurisdiccionals o que siguin jurisconsults de reconeguda competència. Les competències 
del Tribunal de Justícia, entre d’altres, són: 

a) De control de les violacions del dret comunitari pels estats membres. 

b) De control de la legalitat de l’activitat o inactivitat de les institucions comunitàries. 

c) Del recurs de cassació contra les decisions del Tribunal de Primera Instància. 

d) D’emissió de dictàmens sobre la compatibilitat amb els tractats dels acords internacionals 
que vulgui concloure la Comunitat. 

e) De la qüestió prejudicial, quan un òrgan judicial d’un estat membre que ha d’aplicar el dret 
comunitari en un litigi sol·licita al Tribunal de Justícia que es pronunciï sobre la interpretació 
del dret comunitari originari, o sobre la interpretació i validesa del dret comunitari derivat. 

L’augment de la càrrega de treball del Tribunal de Justícia va motivar la creació del Tribunal de 
Primera Instància. Les competències d’aquest Tribunal se centren en el coneixement dels recursos 
presentats per persones físiques o jurídiques, ciutadans dels estats membres, i dels litigis entre 
la Comunitat i els seus agents. 
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3.5. Altres institucions comunitàries rellevants

Cal esmentar també l’existència de les institucions següents:

 – Defensor del Poble d’àmbit europeu, intermediari entre els ciutadans i les institucions de 
la UE.

 – Banc Central Europeu, responsable de la política monetària europea.

 – El Comitè Econòmic i Social, que representa organitzacions socials i industrials.

 – El Comitè de les Regions, que representa les autoritats regionals i locals.

 – L’Institut Europeu de la Igualtat de Gènere, que ajuda les institucions europees i els estats 
membres a fomentar la igualtat de gènere en totes les polítiques comunitàries i nacionals i 
a lluitar contra la discriminació per raó de sexe.

IDEEs forçA

1. La Unió Europea és una organització supraestatal, basada en la unitat política, econòmica 
i monetària, construïda mitjançant la signatura de diversos tractats internacionals entre els 
països que en formen part.

2. El projecte inicial de comunitats europees no es conformava exclusivament amb la creació 
d’un únic espai econòmic, ni tampoc amb la presència dels estats signataris del Tractat de 
Roma de 1957, sinó que preveia la seva expansió en un doble sentit: ampliar el seu marc 
geogràfic amb la integració de nous estats; i aprofundir en les relacions entre els socis comu-
nitaris per assolir una veritable unitat política, econòmica i monetària.

3. Les fonts del dret comunitari europeu es divideixen entre dret originari (o primari), format pels 
tractats constitutius de la Unió, i dret derivat o secundari, constituït per tots els actes normatius 
dictats pels òrgans comunitaris.

4. El Consell de la Unió Europea és l’òrgan intergovernamental, en què els membres representen 
els interessos del seu estat dins l’àmbit de la Unió Europea. Està integrat per un representant 
de cadascun dels estats membres. Les decisions del Consell s’adopten preferentment d’acord 
amb el principi de majoria qualificada, i s’introdueix un criteri ponderat mitjançant el qual s’as-
signa a cada estat membre un nombre determinat de vots.

5. La Comissió Europea és un òrgan independent dels estats membres i la seva missió és vetllar 
i protegir els interessos comunitaris, està integrada per vint-i-set membres, elegits per raó de 
la seva competència general i sempre que ofereixin garanties d’independència. 

6. El Parlament és l’òrgan que representa els pobles dels estats membres. Els escons es distribu-
eixen entre els estats membres d’acord amb criteris de proporcionalitat en funció de la població. 
L’elecció dels parlamentaris es fa per sufragi universal directe en cadascun dels estats membres.

7. El Tribunal de Justícia és l’òrgan que garanteix la interpretació i aplicació del dret comunitari, 
i té un paper essencial en el desenvolupament del seu ordenament, atès que gran part de 
l’evolució d’aquest troba el seu fonament en decisions del Tribunal de Justícia.
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La Unió Europea
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Norma funcional

organització supraestatal

Política d’asil
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Vetar

Zona de lliure comerç



 1.  Definició de competència
 2.  La competència en matèria de seguretat 
 

 1.  El concepte de coordinació policial
 2.  La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat
 3.  La Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
 

 1.  La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat
 2.  Principis bàsics d’actuació de les forces i cossos de seguretat
 3.  Disposicions estatutàries de les forces i cossos de seguretat
 4.  Forces i cossos de seguretat de l’Estat
 

 1.  Mossos d’Esquadra
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 2.  Àmbit territorial d’actuació
 3.  Funcions
 

 1.  La funció policial
 2.  La Direcció General de la Policia
 3.  La Subdirecció Operativa de la Policia
 4.  Comissaria General de Planificació i Organització
 5.  Divisió d’Informació
 6.  Divisió d’Afers Interns
 

 1.  El concepte d’investigació
 2.  El marc legal de la investigació
 3.  Funcions de les unitats d’investigació
 4.  Tècniques i mitjans d’investigació criminal
 5.  Tipologia delictiva
 6.  La formació en l’àmbit de la investigació criminal
 

 1.  Normativa bàsica sobre trànsit: el Reial decret legislatiu 339/1990
 2.  El Reglament general de circulació 
 3.  El Reglament general de conductors
 4.  El Reglament general de vehicles
 5.  El Reglament del procediment sancionador
 

 1.  La deontologia policial
 2.  El Codi europeu d’ètica de la policia
 3.  El marc deontològic dels principis bàsics d’actuació 
 4.  La Carta de Rotterdam. Una policia per a una societat multiètnica
 

 1.  La cooperació policial internacional: la Interpol i l’Europol
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Tema C.1. 

Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat

1. Definició de competència

2. La competència en matèria de seguretat 

2.1. Les competències en matèria d’emergència i protecció civil

2.2. Les competències en matèria de joc i espectacles

2.3. Les competències en matèria de seguretat privada

2.4. Les competències en matèria de seguretat pública

2.5. Matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària
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Tema C.1. 

Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat

1. Definició de competència

En el camp del dret públic, s’utilitza l’expressió competència per designar una idea concreta: el 
conjunt de funcions que l’ordenament jurídic atribueix a un subjecte públic en una determinada 
matèria.

El títol VIII de la Constitució espanyola fa referència a l’organització territorial de l’Estat i en el 
capítol III es determinen aquelles competències que són exclusives de l’Estat i les que poden ser 
assumides per les comunitats autònomes.

La Constitució atribueix a l’Estat un llistat de competències (art. 149.1 CE), mentre que la norma 
atributiva de competències a la Generalitat de Catalunya és l’Estatut d’autonomia, encara que 
excepcionalment podria ser una llei estatal (art. 150.1 i 2 CE).

2. La competència en matèria de seguretat 

L’article 149.1.29 de la CE diu que l’Estat té competència exclusiva sobre la seguretat pública, 
sens perjudici que les comunitats autònomes puguin crear policies en la forma que els respectius 
estatuts estableixin dins el marc del que disposi una llei orgànica. 

Així mateix, la Llei orgànica 2/1986 fa referència a la policia autònoma de Catalunya a la 

disposició final segona, que es redacta en virtut de l’execució del mandat constitucional de l’article 
150 de la CE pel que fa a la seguretat. Aquest precepte constitucional reconeix la transferència o 
delegació de matèries de titularitat estatal a les comunitats autònomes. En matèria de seguretat 
pública, la disposició final segona de la Llei orgànica 2/1986 atorga o delega en l’estatut i les nor-
mes que el despleguin la capacitat per regular l’àmbit.

D’entre les matèries de les competències de la Generalitat que es recullen a l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, cal destacar:

2.1. Les competències en matèria d’emergència i protecció civil

Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot 
cas, la regulació, la planificació i l’execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat 
civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen els serveis 
de prevenció i extinció d’incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta 
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matèria, respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les seves competències en matèria de 
seguretat pública.

Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de salvament marítim, en els 
termes que determini la legislació de l’Estat.

La Generalitat participa en l’execució en matèria de seguretat nuclear, en els termes que siguin 
acordats en els convenis subscrits a aquest efecte i, si s’escau, en les lleis.

2.2. Les competències en matèria de joc i espectacles

1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de joc, apostes i casinos, si 
l’activitat s’acompleix exclusivament a Catalunya, incloent-hi en tot cas:

 a) La creació i l’autorització de joc i apostes i llur regulació, i també la regulació de les em-
preses dedicades a la gestió, l’explotació i la pràctica d’aquestes activitats o que tenen per 
objecte la comercialització i la distribució dels materials relacionats amb el joc en general, 
incloent-hi 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 acomplir 
aquestes activitats.

 c) La determinació, en el marc de les seves competències, del règim fiscal sobre l’activitat de 
joc de les empreses que l’acompleixen.

2. L’autorització de noves modalitats de joc i apostes d’àmbit estatal, o bé la modificació de les 
existents, requereix la deliberació a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat que estableix el 
títol V i l’informe previ determinant de la Generalitat.

3. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’espectacles i activitats re-
creatives, que inclou, en tot cas, l’ordenació del sector, el règim d’intervenció administrativa i 
el control de tota mena d’espectacles en espais i locals públics.

2.3. Les competències en matèria de seguretat privada

Correspon a la Generalitat l’execució de la legislació de l’Estat en les matèries següents:

 a) L’autorització de les empreses de seguretat privada que tenen llur domicili social a Cata-
lunya i l’àmbit d’actuació de les quals no ultrapassa el territori de Catalunya.

 b) La inspecció i la sanció de les activitats de seguretat privada que s’acompleixen a Catalu-
nya.

 c) L’autorització dels centres de formació del personal de seguretat privada.

 d) La coordinació dels serveis de seguretat i investigació privades amb la Policia de la Gene-
ralitat i les policies locals de Catalunya.

2.4. Les competències en matèria de seguretat pública

L’article 164 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que en matèria de seguretat pública, 
d’acord amb el que disposa la legislació estatal, correspon a la Generalitat:
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 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.

Així mateix, 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 i, 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.

La Generalitat participa, mitjançant una junta de seguretat, 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 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 general i integral, 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, que inclou la investigació de les diverses 
formes de crim organitzat i terrorisme. 

Per tant, en matèria de seguretat pública tenen competència l’Estat, les comunitats autònomes 
l’estatut d’autonomia de les quals ho preveu i han exercit aquesta previsió, i les entitats locals. 
No es produeix una unificació de totes les competències en una sola entitat. A més no es dóna 
exclusivitat a favor de cap administració i això implica que cal actuar d’acord amb els principis de 
cooperació, col·laboració i informació recíproca.

2.5. Matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària

Antecedents: l’article 12.1.sisè de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat 
- Mossos d’Esquadra, estableix que corresponen al cos de Mossos d’Esquadra les funcions que 
siguin transferides o delegades per la via de l’article 150.2 de la Constitució.

Així, doncs, mitjançant la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, l’Estat va transferir a la Generalitat 
les competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, llevat del que fa referència a permisos i llicencies per conduir, examen per 
a l’obtenció del permís de conduir i matriculació i expedició de permisos o llicències de circulació.

La transferència de competències executives a la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de 
vehicles i seguretat viària va ampliar la capacitat de la Generalitat d’actuar en matèria de segu-
retat viària i va fer necessari adaptar l’àmbit funcional de determinats òrgans del Departament de 
Governació. Mitjançant la Llei 14/1997, de 24 de desembre, es va crear un organisme autònom 
denominat Servei Català de Trànsit. 
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Ara, l’actual Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que el control i la vigilància del trànsit són 
competències pròpies de la Generalitat, i deixen de ser competències delegades, d’acord amb 
l’article 164.1.

IDEEs força

1. L’Estatut d’autonomia atorga competència a la Generalitat de Catalunya per crear una policia 
autònoma dins el marc del seu territori i li atorga no sols el comandament suprem d’aquesta 
nova policia, sinó també la coordinació de l’actuació de les policies locals o municipals. 

2. La Generalitat de Catalunya assumeix, entre altres, una competència a hores d’ara prou cla-
rificada: la protecció de persones i béns i el manteniment de l’ordre públic. Aquesta atribució 
competencial implica potestat per actuar en diversos àmbits:

 Protecció civil i emergències (incloent-hi la prevenció i extinció d’incendis), salvament marítim 
i seguretat nuclear d’acord amb el contingut del nou Estatut.

 Joc i espectacles.

 Seguretat privada.

 Policia, amb comandament directe sobre la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i la 
coordinació de les policies locals.

 Seguretat ciutadana i prevenció i investigació de delictes.

 Trànsit i seguretat viària.

3. La responsabilitat de la Generalitat en aquest àmbit és territorial, és a dir, s’estén a tot el territori 
de Catalunya, en el marc del qual s’ubiquen les seves potestats i s’apliquen les seves normes. 
En conseqüència, és l’Administració l’encarregada de mantenir la cohesió territorial en matèria 
de seguretat, equilibrant les demandes i les necessitats locals i regionals quan puguin entrar 
en conflicte. El seu objectiu ha de ser mantenir nivells i serveis de seguretat homogenis a tot 
el territori.

GLossarI

Competència

Matèria joc i espectacles

Protecció civil

salvament marítim

seguretat privada

seguretat pública

Vigilància del trànsit
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Tema C.2. 

La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a 
Catalunya 

1. El concepte de coordinació policial

2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat

2.1. Coordinació en l’àmbit institucional

La Junta de Seguretat de Catalunya

2.2. Coordinació en l’àmbit operatiu

Coordinació en matèria de policia judicial

3. La Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya

3.1. Estructura del sistema de seguretat de Catalunya

 a) Les autoritats de seguretat

 b) Els cossos policials

 c) Els òrgans de coordinació i participació en matèria de seguretat

Consell de Seguretat de Catalunya

Comissió del Govern per a la Seguretat

Comissió de Policia de Catalunya

Comissions regionals de seguretat

Les juntes locals de seguretat

La mesa de coordinació operativa 

El Pla general de seguretat de Catalunya
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Tema C.2. 

La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a 
Catalunya

1. El concepte de coordinació policial 

La seguretat es desenvolupa des dels diferents nivells de l’Administració pública: l’Estat, les comuni-
tats autònomes i els ajuntaments. Aquesta competència compartida exigeix la coordinació entre els 
respectius cossos policials, la qual cosa pressuposa l’existència d’un sistema de seguretat pública. 

Un sistema de seguretat pública és el conjunt d’administracions, òrgans, autoritats i serveis que 
contribueixen a garantir la llibertat i la seguretat dels ciutadans i l’ordre públic. Aquest sistema 
preveu la distribució d’obligacions, les relacions jurídiques i tècniques que mantenen entre si tots 
aquests agents i operadors, i estableix la necessitat d’intercanvi d’informació i l’homogeneïtzació 
dels mitjans i els sistemes per facilitar l’acció conjunta.

A Catalunya operen, amb diferents competències, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, 
les policies locals i les forces i cossos de seguretat de l’Estat (FCSE): el Cos Nacional de Policia 
(CNP) i la Guàrdia Civil (GC).

La coordinació en matèria policial entre la Policia de la Generalitat i les FCSE s’articula a través 
dels acords de la Junta de seguretat de Catalunya. 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya configura la Junta de seguretat com a òrgan de caràcter 
administratiu de coordinació de la Policia de la Generalitat i les FCSE. És concebuda com un ins-
trument de cooperació entre administracions i és integrada per un nombre igual de representants 
del Govern central i de la Generalitat.

En relació amb les policies locals, l’article 164.2 de l’Estatut estableix que pertoca a la Generalitat 
el comandament suprem de la policia autònoma i la coordinació de l’actuació de les policies 
locals.

La Llei orgànica 2/1986, de forces i cossos de seguretat 

Aquesta Llei parteix de la base del caràcter concurrent de l’exercici de la competència de segure-
tat pública i pretén respectar l’autonomia de les diferents esferes de l’Administració pública, però 
alhora vol donar importància a la necessitat d’intercomunicació entre els dos cossos de seguretat 
de l’Estat: la GC i el CNP.

L’article 3 de la Llei orgànica 2/1986, de forces i cossos de seguretat, proclama el principi de coo-
peració recíproca i el de coordinació orgànica. A l’article 12 es fa una llista de les funcions de la 
GC i del CNP i després s’estableix que les FCSE estan obligades a la cooperació recíproca en el 
desenvolupament de les competències respectives. Més endavant, l’article 38 fa una llista de les 
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funcions que corresponen a les policies autonòmiques i distingeix entre les que els corresponen 
com a pròpies i les que ho són amb col·laboració amb les fCsE. Aquestes últimes consisteixen a:

a) Vetllar pel compliment de les lleis i altres disposicions de l’Estat i garantir el funcionament 
dels serveis públics essencials.

b) Participar en les funcions de policia judicial.

c) Vigilar espais públics, protegir manifestacions i mantenir l’ordre en grans concentracions 
humanes. L’exercici d’aquesta funció correspon prioritàriament a les policies autonòmiques, 
sense perjudici de la intervenció de les FCSE, quan a requeriment de les autoritats de la 
comunitat autònoma o per decisió pròpia ho considerin necessari les autoritats estatals.

L’article 53 regula les competències atribuïdes a la policia local. Moltes d’aquestes funcions s’han 
d’exercir amb la intervenció d’altres policies. La instrucció d’atestats per accident de circulació dins 
del nucli urbà s’ha de comunicar a les FCSE, igual com quan s’efectuen diligències de prevenció 
i accions dirigides a evitar la comissió d’actes delictius en el marc de col·laboració establert en 
les juntes locals de seguretat. Si la policia local intervé en la protecció de manifestacions i en el 
manteniment de l’ordre en les grans concentracions humanes ho fa únicament a requeriment previ 
i a títol de col·laboradora amb les FCSE i amb les policies autonòmiques. I si participa en funcions 
de policia judicial també ho fa com a col·laboradora de les unitats orgàniques de la policia judicial. 

La Llei també ha considerat necessari establir uns mecanismes de caràcter institucional d’auxili i 
cooperació. Aquests mecanismes sorgeixen quan no hi ha mitjans suficients en algunes comunitats 
autònomes que no poden crear policia autonòmica. Llavors, les FCSE ajuden a fer les funcions 
policials o bé es fa una adscripció funcional d’unitats del CNP per tal que les comunitats au-
tònomes que no puguin sufragar la despesa de crear una policia autonòmica, però que tinguin 
previst crear-la, puguin exercir les funcions que els corresponen.

La Llei 10/94, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra

Estableix a l’article 12.2 que totes les funcions que l’ordenament jurídic atribueix al cos de Mossos 
d’Esquadra es compleixin sota els principis de cooperació, coordinació i col·laboració mútua amb 
la resta de FCS. 

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals

Estableix a l’article 12.2 que les funcions de policia judicial s’han de complir d’acord amb els prin-
cipis de cooperació mútua i de col·laboració recíproca amb la resta de FCS. 

2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat

Dins la coordinació entre el cos de Mossos d’Esquadra i les FCSE (GC i CNP) hi ha dos nivells: 
la coordinació institucional i l’operativa.

2.1. Coordinació en l’àmbit institucional

Tal com hem posat de manifest als paràgrafs anteriors, l’EAC configura la Junta de seguretat com 
a òrgan de caràcter administratiu encarregat de coordinar l’actuació de la Policia de la Generalitat 
i les FCSE (article 164.4). És concebuda com un instrument de cooperació entre administracions 
i és integrada per un nombre igual de representants del Govern central i de la Generalitat (5/5).
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És precisament en el si de la Junta de Seguretat on s’adoptaren els transcendents acords de 17 
d’octubre de 1994. Fruit dels canvis a la situació política espanyola, la situació propícia va perme-
tre el pacte entre la Generalitat i el Govern central que desbloquejaven el pla de desplegament.

Així, l’any 1994, el cos de Mossos d’Esquadra va començar el desplegament a Catalunya, per 
assumir les competències que estatutàriament té atribuïdes, i va substituir progressivament el 
CNP i la GC. En acords posteriors, s’ha fixat el projecte cronològic de desplegament de la PG-ME. 

L’article 50 de la Llei orgànica 2/1986 estableix que la Junta de Seguretat és l’òrgan competent 
per resoldre les incidències que es produeixin en la col·laboració entre els membres de 
les forces i cossos de seguretat de l’Estat i el cos de Mossos d’Esquadra. Per tant, ha de 
rebre informació periòdica del subdelegat del Govern central i de les autoritats autonòmiques de 
les deficiències que s’observin en la coordinació, auxili mutu i informació recíproca. Aquests han 
d’indicar les mesures correctes per resoldre els problemes suscitats. 

La regulació de la Junta de Seguretat està prevista per Resolució de 28 de desembre de 1982. 
Funciona com els òrgans col·legiats i pren els acords per unanimitat. 

Funcions de la Junta de Seguretat:

 1. Coordinar l’actuació de la Policia de la Generalitat i de les forces i cossos de seguretat 
de l’Estat. 

 2. Determinar l’Estatut, reglament, dotacions, composició numèrica i estructura i el reclu-
tament de la Policia de la Generalitat. 

 3. Coordinar les tasques de les forces i cossos de seguretat de l’Estat a Catalunya amb 
l’actuació de les policies locals. 

 4. Conèixer la delimitació de les funcions policíaques que, amb caràcter exclusiu, correspo-
nen a Catalunya, a les diverses forces i cossos de seguretat de l’Estat, a la policia autònoma 
i a les policies locals.

La Junta de Seguretat de Catalunya és formada per 5 persones en representació del Govern 
Central i 5 en representació de la Generalitat de Catalunya.

Està presidida pel president de la Generalitat de Catalunya i els representants de la Generalitat són: 

· La persona titular del Departament d’Interior.

· La persona titular de la Secretaria General del Departament d’Interior.

· La persona titular de la Secretaria de Seguretat del Departament d’Interior.

· La persona titular de la Direcció General de la Policia.

· La persona titular de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior.

2.2. Coordinació en l’àmbit operatiu

Hi ha diferents òrgans per possibilitar la coordinació en l’àmbit operatiu, com són, entre d’altres, la 
Sala de Coordinació Interpolicial de Catalunya i les comissions de coordinació policial de diferents 
àmbits territorials i no permanents.

La Junta de Seguretat de Catalunya va acordar crear la Sala Interpolicial de Catalunya, com a 
instrument d’intercanvi d’informació, desenvolupament de col·laboració tècnica, alimentació de 
bases de dades corporatives i per anar incrementant les relacions entre els cossos policials.
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D’entre les coordinacions policials, cal destacar la coordinació en matèria de policia judicial.

El reial decret 769/1987, de 19 de juny, sobre regulació de la policia judicial, modificat pel reial 
decret 54/2002, de 18 de gener, va crear dos tipus de comissions amb la finalitat d’harmonitzar 
i unificar la direcció en les forces policials adscrites a la investigació criminal en els seus diferents 
àmbits territorials. Aquestes comissions són:

 a) Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial

 b) Comissió Provincial de Coordinació de la Policia Judicial

3. La Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya

La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, que va 
ser aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya, té per objecte l’ordenació de les com-
petències de la Generalitat en matèria de seguretat pública, especialment les de policia, i la seva 
integració amb les de protecció civil, trànsit, joc i espectacles i seguretat privada, en un sistema 
general de seguretat propi de Catalunya.

Aquest sistema coordinat i únic de seguretat pública propi de Catalunya està participat pel conjunt 
d’administracions amb competències en aquesta matèria, i ha de garantir el dret dels ciutadans a 
una prestació homogènia dels serveis de seguretat arreu de Catalunya.

La Llei posa les bases per dotar Catalunya d’un model de seguretat fonamentat en la prevenció, 
la participació i la implicació dels diferents serveis públics i privats, així com també de la societat 
civil. Així, doncs, els principis que inspiren la Llei, i que han de servir d’orientació general de les 
actuacions i relacions de les diferents administracions en l’àmbit de la seguretat pública, són: 

– La prevenció dels riscos i de les amenaces.

– L’adequació del servei públic a la demanda social.

– La proximitat als ciutadans i descentralització dels serveis públics.

– L’eficàcia de l’acció pública i eficiència en l’assignació de recursos i mitjans.

– La planificació i avaluació de les actuacions.

– La proporcionalitat de la intervenció pública.

– La coresponsabilitat i complementarietat d’autoritats i administracions.

– La coordinació i cooperació entre autoritats, administracions i serveis.

– La transparència i informació als ciutadans.

El sistema de seguretat pública de Catalunya es defineix també per ser un sistema integral, que 
ha de garantir el dret dels ciutadans a una prestació homogènia dels serveis de seguretat arreu 
del país. 

La Llei defineix la composició i l’estructura del sistema de seguretat que es vertebra al voltant 
de les autoritats en matèria de seguretat i que integren els cossos policials que en depenen i els 
òrgans de coordinació i participació que la Llei crea i regula. El sistema de seguretat de Catalu-
nya el constitueixen: les autoritats de seguretat, els cossos policials i els òrgans de coordinació i 
participació en matèria de seguretat.
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3.1. Estructura del sistema de seguretat de Catalunya

El sistema de seguretat de Catalunya està integrat per:

Les autoritats de seguretat.

Els cossos policials i altres serveis públics o privats de seguretat.

Els òrgans de coordinació i participació en matèria de seguretat.

3.1.a) Les autoritats de seguretat

El Govern de la Generalitat és l’òrgan col·legiat superior en matèria de seguretat a Catalunya. El 
conseller o la consellera titular del departament amb competències en matèria de seguretat pú-
blica és l’autoritat competent de la Generalitat, que dirigeix la política de seguretat de Catalunya, 
d’acord amb el Govern i sens perjudici de les funcions que corresponen a les autoritats de l’Estat.

En l’àmbit local, els alcaldes són l’autoritat superior en matèria de seguretat pública, en el marc 
de les seves competències.

També tenen la condició d’autoritat de seguretat els delegats territorials del Govern i les perso-
nes titulars d’òrgans del departament amb competències en matèria de seguretat pública o dels 
ajuntaments que, per atribució legal o per delegació expressa del conseller o de la consellera o 
de l’alcalde o l’alcaldessa, exerceixin les funcions corresponents en la matèria.

3.1.b) Els cossos policials

La policia de les institucions pròpies de Catalunya està formada per les policies dels ajuntaments 
(amb la denominació de policia local, policia municipal, guàrdia urbana o altres de tradicionals) i 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Les relacions entre els cossos de la policia de les institucions pròpies de Catalunya s’han de regir 
pels principis de complementarietat, coordinació, col·laboració, cooperació i auxili mutu, espe-
cialment en el si de les juntes locals de seguretat. Els convenis entre el departament titular en 
matèria de seguretat pública i cada ajuntament permeten adaptar i concretar aquests principis a 
les circumstàncies de cada municipi. 

3.1.c) Els òrgans de coordinació i participació en matèria de seguretat

La Llei crea i regula diferents òrgans de coordinació i participació. Entre els òrgans de nova crea-
ció destaca, com a òrgan de participació, el Consell de seguretat de Catalunya, que és l’òrgan 
consultiu i de participació superior de Catalunya en matèria de seguretat, sens perjudici de les 
funcions i de les competències dels òrgans que la legislació vigent estableix en els sectors de la 
seguretat pública i la policia, la protecció civil, la seguretat viària i la seguretat privada.

Així, doncs, el Consell de seguretat de Catalunya és el màxim òrgan de consulta i represen-
tació de les administracions i de la societat catalana amb la funció d’analitzar, estudiar i avaluar 
la situació de la seguretat a Catalunya i emetre un informe anual sobre la seva evolució, i altres 
informes que consideri convenients. 

Ja en l’àmbit del òrgans de coordinació, es crea la Comissió del Govern per a la seguretat, 
presidida pel president de la Generalitat i amb representació de diferents consellers responsables 
de matèries relacionades amb qüestions de seguretat, a la qual s’encarrega la funció d’assegurar 
la coordinació de les actuacions dels departaments del Govern que afectin la seguretat i el trasllat 
de la política general de seguretat a les actuacions sectorials dels departaments.



222 Guia d’estudi per a l’ingrés a la PG-ME - Àmbit de seguretat i policia

La coordinació entre administracions
i cossos policials que actuen a Catalunya

També en l’àmbit dels òrgans de coordinació general, la Comissió de Policia de Catalunya és 
l’òrgan col·legiat consultiu superior en matèria de coordinació entre la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra i les policies locals a Catalunya, compost per representants del Govern i dels 
ajuntaments i presidit pel conseller o consellera del departament amb competències en matèria de 
seguretat pública. La Comissió de Policia de Catalunya ve a substituir la Comissió de Coordinació 
de Policies Locals.

Finalment, com a òrgan de coordinació però a l’àmbit territorial, es creen les comissions regionals 
de seguretat, que apleguen els municipis d’una mateixa regió policial amb la finalitat de facilitar 
l’anàlisi i la proposta conjunta de plans de seguretat supramunicipals adequats a llurs necessitats 
i recursos.

La Llei atorga una rellevància especial a les juntes locals de seguretat, que tenen caràcter obli-
gatori en els municipis que comptin amb policia local. Les juntes locals de seguretat, sota la presi-
dència de l’alcalde o alcaldessa, són l’òrgan col·legiat de col·laboració i coordinació general dels 
diversos cossos de policia i altres serveis de seguretat que operen en llur territori i de participació 
ciutadana en el sistema de seguretat. Esdevenen així una referència necessària per a l’elaboració, 
la planificació i l’execució en l’àmbit local de les polítiques públiques de seguretat més generals. La 
junta local de seguretat crea la mesa de coordinació operativa com a òrgan permanent i estable 
de coordinació i cooperació dels diversos cossos i serveis de seguretat al municipi.

Un altre element important que introdueix la Llei és el Pla general de seguretat de Catalunya, 
que és un instrument metodològic que ha de contenir el catàleg de les previsions, les actuacions 
i els mitjans relatius a tot allò que afecti o pugui afectar la convivència i la seguretat de les perso-
nes i els béns. El Pla, que té una periodicitat biennal, ha de ser aprovat pel Govern, i s’ha d’haver 
presentat prèviament a la Comissió del Govern per a la Seguretat i al Consell de Seguretat de 
Catalunya i, posteriorment, al Parlament de Catalunya.

El Pla general de seguretat de Catalunya ha d’establir les directrius i els criteris tècnics per a 
l’elaboració dels plans de seguretat locals i regionals de seguretat. Els plans de seguretat poden 
ésser municipals, supramunicipals o regionals, de caràcter general, sectorial, estacional o específic. 

Les juntes locals de seguretat han d’aprovar un pla local de seguretat per al municipi respectiu i, 
segons ho requereixi la situació de seguretat del municipi, plans sectorials, estacionals i específics.

La Llei també estructura l’administració general i territorial de seguretat, amb el departament titular 
de les competències en matèria de seguretat pública com a òrgan responsable de dirigir la política 
de seguretat de la Generalitat, la figura dels delegats territorials del Govern amb potestat sanciona-
dora en les matèries competència del Departament en el seu territori i la creació de subdireccions 
generals, amb la funció de coordinar les funcions, els serveis i els procediments administratius. 
També es defineix l’estructura de l’organització territorial del cos de Mossos d’Esquadra en àrees 
bàsiques policials i regions policials.

Finalment es defineixen els àmbits de relació entre administracions i amb els ciutadans. En l’àmbit de 
les relacions entre administracions, el Govern, per mitjà del departament titular de les competències 
de seguretat pública, i els ajuntaments interessats poden signar convenis de col·laboració amb la 
finalitat de concretar les formes i els procediments de coordinació i cooperació en els serveis i les 
actuacions per al desenvolupament de polítiques públiques en els diferents àmbits de la seguretat 
(en especial la instauració de serveis unificats o de gestió conjunta entre el cos de Mossos d’Es-
quadra i les policies locals com ara la recepció de denúncies i altres d’atenció directa als ciutadans).

D’altra banda, cal esmentar la necessitat d’una coordinació efectiva d’àmbit internacional donada 
la necessitat de perseguir noves formes de delinqüència organitzada que ultrapassen l’àmbit de 
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les nostres fronteres, i només farem referència a dues organitzacions internacionals basades en 
la cooperació i suport entre els diferents cossos policials, com són la Interpol i l’Europol.

Les funcions de la Interpol són aconseguir i desenvolupar l’assistència mútua entre les policies 
d’investigació criminal dels estats membres de l’organització. L’Europol és l’organització policial en 
l’àmbit de la Unió Europea i gestiona la informació policial entre els estats membres.

IDEEs força

1. La Llei 4/2003, de 7 d’abril, posa les bases per dotar Catalunya d’un model de seguretat fo-
namentat en la prevenció, la participació i la implicació dels diferents serveis públics i privats, 
així com també de la societat civil.

2. El sistema de seguretat de Catalunya el constitueixen: les autoritats de seguretat, els cossos 
policials i els òrgans de coordinació i participació en matèria de seguretat.

3. La policia de les institucions pròpies de Catalunya està formada per les policies dels ajuntaments, 
ja siguin anomenades policia local, policia municipal, guàrdia urbana o d’altres maneres, i la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

4. La Llei crea i regula diferents òrgans de coordinació i participació: el Consell de Seguretat de 
Catalunya, la Comissió del Govern per a la Seguretat, la Comissió de Policia de Catalunya i les 
comissions regionals de seguretat. La Llei atorga una especial rellevància a les juntes locals 
de seguretat, que tenen caràcter obligatori en els municipis que disposin de policia local.

5. En matèria de seguretat pública tenen competència l’Estat, les comunitats autònomes l’estatut 
d’autonomia de les quals ho preveu i han exercit aquesta previsió, i les entitats locals. Atès que 
no es produeix una unificació de totes les competències en una sola entitat i a més no es dóna 
exclusivitat a favor de cap administració, cal actuar d’acord amb els principis de cooperació, 
col·laboració i informació recíproca.

6. Coordinació entre la Generalitat i el Govern de l’Estat: Consell de Política de Seguretat: la seva 
finalitat és coordinar les polítiques de seguretat. Junta de Seguretat de Catalunya: la seva finalitat 
és coordinar les forces i cossos de seguretat de l’Estat i la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra.

7. Coordinació entre la Generalitat, el Govern de l’Estat i els ajuntaments: Junta Local de Segu-
retat: la coordinació de les policies locals correspon a la Generalitat i és a les juntes locals de 
seguretat on s’adopten convenis de coordinació i coordinació de la Policia de la Generalitat 
- Mossos d’Esquadra amb les entitats locals.

8. Coordinació entre la Generalitat i els ajuntaments: Comissió de Policia de Catalunya: és un òrgan 
consultiu que té com a funció fer informes dels projectes de coordinació que hagi d’aprovar el 
Govern de la Generalitat.
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Tema C.3.

El marc legal de la seguretat de l’Estat: forces i cossos de seguretat

1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat

2. Principis bàsics d’actuació de les forces i cossos de seguretat

3. Disposicions estatutàries de les forces i cossos de seguretat

4. forces i cossos de seguretat de l’Estat
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Tema C.3.

El marc legal de la seguretat de l’Estat: forces i cossos de seguretat

1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat

La Llei orgànica 2/1986 és una llei que desplega el mandat constitucional explícit a l’article 104, 
quan encomana a les FCS la missió de protegir el lliure exercici dels drets i de les llibertats i ga-
rantir la seguretat ciutadana, i afegeix la necessitat d’una llei orgànica que determini les funcions, 
els principis bàsics d’actuació i els estatuts. 

Els aspectes més rellevants d’aquesta Llei prenen forma a partir de la presentació dels principis 
bàsics d’actuació i les disposicions estatutàries (drets i deures) comuns a tots els cossos policials, 
així com la disposició final segona, que ofereix la base jurídica de la policia autònoma de Catalunya. 

L’objectiu principal de la Llei orgànica 2/1986 és el disseny de les línies mestres del règim jurídic 
de les FCS en el seu conjunt, i establir els principis bàsics d’actuació comuns i els seus criteris 
estatutaris fonamentals. En aquest sentit, aquesta Llei esdevé el marc específic de desenvolupa-
ment de les diferents FCS i els òrgans de coordinació interpolicials.

De forma genèrica per a totes les FCS, s’estableix que la seguretat pública és una competència 
de l’Estat. Així mateix fixa els principis bàsics d’actuació i els drets i deures comuns de les FCS 
que, per la seva importància, veurem detalladament més endavant.

Com ja s’ha dit, l’article 149.1.29 de la CE atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre segu-
retat pública. Aquesta competència exclusiva l’exerceix a través de les FCS, sens perjudici que les 
comunitats autònomes tinguin potestat per crear cossos policials en la forma que els respectius 
estatuts estableixin, i d’acord amb el marc legal de la mateixa Llei orgànica 2/1986. Els matisos 
de l’apartat 29 de l’article 149.1 delimiten o comparteixen el caràcter exclusiu de l’Estat en matè-
ria de seguretat pública, quan reconeix el marge competencial de les comunitats autònomes en 
aquest sentit.

La seguretat pública esdevé en conseqüència una matèria difícil d’establir. Aquesta afirmació, 
reconeguda pel mateix preàmbul de la Llei orgànica 2/1986, indica la dificultat per redactar nor-
mes ordenadores en matèria de seguretat pública, i deixa, per tant, un espai jurídic ampli per al 
desenvolupament de normes reguladores relacionades amb l’àmbit competencial de totes les 
administracions públiques (amb estatuts propis ben diferenciats). 

La mateixa dinàmica de la societat (a la qual les FCS serveixen) ha fet evolucionar el concepte de 
seguretat pública com a matèria exclusiva de l’Estat. Les sentències del Tribunal Constitucional 
argumenten l’afirmació en favor d’un sistema de competències concurrents (exercides per totes 
les administracions públiques d’acord amb els seus estatuts) que complementen la primera lectura 
de l’article 149.1.29. 
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D’acord amb tot l’anterior, els cossos autonòmics de policia són instituts armats de naturalesa civil 
amb organització jerarquitzada. De manera genèrica, tots els cossos autonòmics poden desenvo-
lupar, a l’àmbit territorial que els correspongui, les funcions d’acord amb el seu règim competencial. 
Aquestes funcions poden basar-se en un àmbit competencial propi, o bé compartit, o bé de suport 
i col·laboració amb altres forces de seguretat.

Les funcions de caràcter propi són:

a) Vigilància i protecció de persones i òrgans de la comunitat.

b) Vetllar per l’acompliment de les disposicions i ordres de la comunitat.

c) Inspeccionar activitats sota les competències de la comunitat.

Les funcions amb caràcter compartit i indiferenciat amb les fCsE:

a) Cooperació en la resolució amistosa de conflictes privats.

b) Prestació d’auxili en accidents i catàstrofes.

c) Vetllar per l’acompliment de les disposicions per la conservació del medi ambient.

Les funcions de col·laboració amb altres fCsE són:

a) Vetllar per l’acompliment de les disposicions de l’Estat.

b) Participar en funcions de policia judicial.

c) Vigilar espais públics i manteniment de l’ordre a grans concentracions humanes.

són forces i cossos de seguretat:

 a) Les forces i cossos de seguretat de l’Estat dependents del Govern de la Nació.

 b) Els cossos de policia dependents de les comunitats autònomes.

 c) Els cossos de policia dependents de les corporacions locals.

2. Principis bàsics d’actuació de les forces i cossos de seguretat

L’article 5 de la Llei orgànica 2/1986 plasma els principis bàsics d’actuació de qualsevol cos de 
policia a l’Estat. La definició dels principis bàsics d’actuació també deriva (a més de les raons 
anteriors) del monopoli i ús institucionalitzat de la coacció jurídica, per part de les administracions 
públiques. 

L’exercici d’aquest monopoli comporta la utilització d’armes per part dels funcionaris de policia. 
Aquesta circumstància d’indubtable transcendència per la vida i la integritat física de les persones, 
exigeix l’establiment de límits i la consagració de principis relatius a la moderació i excepcionalitat 
del seu ús. 

Els principis bàsics d’actuació es poden ordenar en sis eixos fonamentals: l’adequació a l’ordena-
ment jurídic, les relacions amb la comunitat, el tractament de les persones detingudes, la dedicació 
professional, el secret professional i la responsabilitat dels membres de les FCS.
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L’adequació a l’ordenament jurídic vol dir complir les lleis. Aquest aspecte o principi bàsic es pot 
enunciar com un desenvolupament de les funcions policials, que implica: 

a) Respecte a la CE, a l’Estatut i a la resta de lleis.

b) Neutralitat política i no-discriminació amb motiu religiós, sexual, d’opinió o d’ètnia.

c) Integritat davant d’actes de corrupció.

d) Jerarquia i subordinació.

e) Col·laboració amb l’Administració de justícia.

Els principis bàsics d’actuació de les FCS relatius a l’àmbit de relació amb la comunitat són:

a) Impedir pràctiques abusives o arbitràries.

b) Protegir, auxiliar i informar els ciutadans, als quals ha de dispensar un tracte curós i 
correcte.

c) Actuar amb la decisió necessària i amb els mitjans que la congruència, oportunitat i 
proporcionalitat dicten.

d) Usar les armes només en situacions de perill greu i sota els principis de congruència, 
oportunitat i proporcionalitat.

Els principis bàsics d’actuació de les FCS relatius al tractament de les persones detingudes són:

a) S’han d’identificar com a policies en el moment de la detenció.

b) Han de vetllar per la seva vida i integritat física.

c) Han de complir i observar amb la diligència deguda els tràmits, terminis i requisits exigits 
per l’ordenament jurídic.

El principi bàsic de la dedicació professional, ja que han de portar a terme les seves funcions 
amb total dedicació i han d’intervenir sempre, en qualsevol temps i lloc, tant si es troben de servei 
com si no, en defensa de la llei i de la seguretat ciutadana. 

El principi bàsic del secret professional vol dir que han de guardar rigorós secret respecte a 
totes les informacions que coneguin per raó o en ocasió de l’exercici de les seves funcions. No 
estan obligats a revelar les fonts d’informació, llevat que l’exercici de les seves funcions o les dis-
posicions de la llei els imposin actuar d’una altra manera. 

I, finalment, el principi bàsic de la responsabilitat, ja que les FCS són responsables personal-
ment i directament dels actes que portin a terme en la seva actuació professional, que infrin-
geixin o vulnerin les normes legals, així com les reglamentàries que regeixin la seva professió i 
els principis enunciats anteriorment, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que pugui 
correspondre a les administracions públiques per aquestes.

3. Disposicions estatutàries de les forces i cossos de seguretat

Les disposicions estatutàries tenen el propòsit de configurar l’organització policial partint de criteris 
de professionalitat i eficàcia. En aquest sentit, la Llei dóna especial rellevància a l’aspecte formatiu 
i a la promoció professional dels seus funcionaris. Així, doncs, les disposicions estatutàries fan 



229

El marc legal de la seguretat de l’Estat:
forces i cossos de seguretat

Guia d’estudi per a l’ingrés a la PG-ME - Àmbit de seguretat i policia

referència als drets i deures que són aplicables a tots els membres de les FCS. Aquestes dispo-
sicions es poden resumir de la manera següent:

a) La promoció (ascens) professional, social i humana ha de ser d’acord amb els principis 
de: objectivitat, igualtat, mèrit i capacitat.

b) La formació ha de tenir caràcter professional i permanent.

c) Els membres de les FCS han de jurar o prometre la CE.

d) La remuneració ha d’incloure els conceptes de formació, incompatibilitat, mobilitat, 
dedicació i risc.

e) Els llocs de treball (destinacions) s’han de proveir d’acord amb els principis de mèrit, 
capacitat i antiguitat.

f) Incompatibilitat dels membres per fer una altra activitat (amb excepcions regulades a les 
lleis d’incompatibilitats). 

g) No es pot exercir en cap cas el dret de vaga.

h) Existència d’un règim disciplinari d’acord amb la missió constitucional i el principi de 
jerarquia.

i) Els membres de les FCS tenen el caràcter d’agents de l’autoritat en l’exercici de les 
seves funcions.

j) Els membres de les FCS han de ser jutjats per l’ordenament jurídic ordinari i complir pena 
en centres ordinaris amb separació de penats. Així mateix, expressa que els expedients 
disciplinaris que puguin ser oberts per fets que puguin ser considerats il·lícits penals, no 
tenen una resolució definitiva fins que no hi hagi un sentència ferma judicial.

4. forces i cossos de seguretat de l’Estat

Les forces i cossos de seguretat de l’Estat exerceixen les seves funcions en tot el territori nacional 
i estan integrades per: 

 a) El Cos Nacional de Policia (CNP), que és un institut armat de naturalesa civil, depen-
dent del ministre de l’Interior. 

 b) La Guàrdia Civil (GC), que és un institut armat de naturalesa militar, dependent del 
ministre de l’Interior, en l’exercici de les funcions que aquesta Llei li atribueix, i del ministre 
de Defensa, en el compliment de les missions de caràcter militar que aquest o el Govern li 
encarreguin. En temps de guerra i durant l’estat de setge, depèn exclusivament del ministre 
de Defensa.
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IDEEs força

1. L’objectiu principal de la Llei orgànica 2/1986 és el disseny de les línies mestres del règim 
jurídic de les FCS en el seu conjunt, i establir els principis bàsics d’actuació comuns i els seus 
criteris estatutaris fonamentals.

2. Els principis bàsics d’actuació es poden ordenar en sis eixos fonamentals: l’adequació a l’or-
denament jurídic, les relacions amb la comunitat, el tractament de les persones detingudes, 
la dedicació professional, el secret professional i la responsabilitat dels membres de les FCS.

3. Les disposicions estatutàries fan referència als drets i deures que són aplicables a tots els 
membres de les FCS i tenen el propòsit de configurar l’organització policial d’acord amb els 
criteris de professionalitat i eficàcia.

4. Les forces i cossos de seguretat de l’Estat exerceixen les seves funcions en tot el territori na-
cional i estan integrades pel Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil.

GLossarI 

Competència exclusiva

Competències concurrents

Disposicions estatutàries

Eficàcia

Espai jurídic

Incompatibilitat

Institut armat de naturalesa civil

Institut armat de naturalesa militar

Lliure exercici de drets

Mandat constitucional

Monopoli

Norma ordenadora

Norma reguladora

organització jerarquitzada

Òrgans de coordinació interpolicial

Principis bàsics d’actuació
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La policia de Catalunya: 

Mossos d’Esquadra i policia local

1. Mossos d’Esquadra

1.1. Síntesi de la història del cos de Mossos d’Esquadra

1.2. Estructura i funcions del cos de Mossos d’Esquadra

1.3. El desplegament de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra

2. La policia local de Catalunya

2.1. Antecedents històrics

2.2. La policia local d’avui

2.3. Estat actual de les policies locals a Catalunya

3. La policia de Catalunya: la policia del futur
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Tema C.4. 

La policia de Catalunya: 

Mossos d’Esquadra i policia local

1. Mossos d’Esquadra 

1.1. síntesi de la història del cos de Mossos d’Esquadra

L’origen i la gènesi dels Mossos d’Esquadra sovint es veu envoltada de polèmiques dins el camp 
de la historiografia. Malgrat això, podem veure que la sort i l’evolució del cos van inseparablement 
unides a la situació política del país en cada moment de la nostra història.

1.1.1. L’origen del cos de Mossos d’Esquadra

Tenim la primera referència de la fundació de les primeres Esquadres el 21 d’abril de 1719. Ressalta 
en el comandament d’aquestes Esquadres la família Veciana i especialment la figura de Pere Anton. 
Pere Anton Veciana va néixer a la vila de Sarral l’any 1682. Va ser pagès a Pira i posteriorment es 
traslladà a Valls, on es va fer comerciant de bestiar. Amb el càrrec de sotsbatlle de Valls, va crear una 
companyia per tractar amb mules, juntament amb Francesc Font, algutzir reial de la Reial Audiència 
de Barcelona. La seva activitat comercial, com a proveïdor de l’exèrcit en temps de guerra i el seu 
posicionament contra els partidaris de l’arxiduc Carles, van propiciar la seva recompensa després 
d’acabada la guerra el 1714. El 30 de juny de 1721 va ser nomenat batlle de Valls. 

Aquell mateix any, el 24 de desembre, es van crear les Escuadras de Paisanos Armados com una 
reorganització d’aquelles Esquadres creades dos anys abans, i agrupades en dos grans grups 
operacionals. El primer va establir-se a Cardona i el segon, a Valls, sota el comandament de Pere 
Anton Veciana. El motiu era la persecució dels guerrillers austriacistes (miquelets), que havien 
quedat dispersos per la geografia catalana. 

Aquest nou cos constituïa una milícia de paisans i pretenia donar seguretat a les fires i a les rutes 
comercials mancades de seguretat on les mercaderies eren exposades a constants perills. Així 
mateix, es veia com a complement de les forces regulars de l’exèrcit borbònic que havia de fer 
front a l’aixecament dels catalans partidaris de l’aspirant Carles d’Àustria (miquelets) que amb al-
guns reductes encara resistien i que aspiraven a restaurar les institucions de Catalunya abolides 
pel nou rei Felip V.

L’aparició del cos de Mossos d’Esquadra va significar un gran canvi en la idea de seguretat a 
l’interior del país. Fins aleshores, la seguretat pública s’havia encarregat sempre a l’exèrcit, però 
el país quedava al descobert quan hi havia guerra a l’exterior i l’exèrcit havia de marxar. 

El manteniment del cos anava a càrrec dels ajuntaments de les poblacions on els mossos estaven 
desplegats. Els mossos s’encarregaven de la guarda rural i la persecució dels delinqüents, i de la 



233

La policia de Catalunya:
Mossos d’Esquadra i policia local

Guia d’estudi per a l’ingrés a la PG-ME - Àmbit de seguretat i policia

vigilància i la requisa d’armes usades indegudament. Hi ha alguns trets semblants amb l’actualitat, 
per exemple, podem veure els antecedents de la unitat de medi ambient actual en la persecució 
que es feia dels caçadors que utilitzaven reclams de caça no permesos i els furtius. Es feien 
serveis de trasllats de detinguts i es perseguia la prostitució i el joc il·legal. Les primeres funcions 
d’escorta tenen els seus orígens en el servei d’escorta que s’efectuava de paisà al president de la 
Sala del Crim de la Reial Audiència de Barcelona (1876). I els antecedents de la policia científica, 
els podem veure en les descripcions que es feien de les persones detingudes.

1.1.2. El segle xix

Després de la Guerra del Francès, es va redactar el primer Reglament de les Esquadres de Ca-
talunya, aprovat per Reial ordre de 27 de maig de 1817. En aquest Reglament, s’exposava l’orga-
nització del cos i els drets, deures i càstigs que s’havien d’imposar. 

També es va crear el vestuari: el barret de copa, l’armilla, les espardenyes amb la cinta de color 
blau i les manilles amb cordó blanc. Els distintius de graduació eren els utilitzats habitualment per 
l’exèrcit. El barret de copa i les espardenyes són utilitzades encara actualment a la uniformitat de 
gala. 

Oficiosament s’ha dit que el barret de copa i les espardenyes són dos elements antagònics dins 
del vestuari i representen la prestació del servei a dues classes socials diferenciades, simbolitzava 
el fet que el mosso havia d’estar tant al servei del ric com del pobre.

El cos va existir fins a l’any 1868, en què el general Prim va decretar la dissolució de les Esqua-
dres de Catalunya. Això va estar motivat per dos fets principals. El primer era que els mossos eren 
pagats pels ajuntaments i per les diputacions provincials, mentre que la Guàrdia Civil era pagada 
per l’Estat. En segon lloc, el caràcter monàrquic que des de sempre havia tingut el cos fa que, amb 
la caiguda de la reina Isabel II, aquest fet es converteixi en un problema greu.

L’any 1876 va retornar la monarquia amb Alfons XII, i el cos és reinstaurat únicament a Barcelo-
na, ja que les diputacions provincials de Girona, Tarragona i Lleida no volen fer-se càrrec del seu 
manteniment.

1.1.3. El període de 1900 a 1930 

Durant el regnat d’Alfons XIII, els Mossos d’Esquadra van veure perillar la seva existència. Alguns 
diputats de la Diputació de Barcelona volien suprimir el cos, ja que la Diputació el mantenia eco-
nòmicament, però no en tenia el comandament. 

Una altra crítica que rebia el cos era que els mossos eren més un cos rural que una policia ade-
quada a la nova societat urbana. El cos s’havia equiparat a la Guàrdia Civil mitjançant reglament i 
tenia la mateixa doble dependència del Govern Civil i de la Capitania General. La uniformitat, tot i 
guardar les formes tradicionals, es va adaptar als nous temps amb la introducció de les sabates i el 
barret de plat, i es deixava el barret de copa i les espardenyes per a les ocasions festives i de gala.

1.1.4. La segona república 

El 14 d’abril de 1931 es proclamà la Segona República. Aleshores, la Generalitat tenia el coman-
dament de l’ordre públic, així com el control de tots els cossos policials amb seu a Catalunya. La 
Generalitat inicià un procés de renovació del cos i dels seus distintius. El cos s’adaptà a la nova 
legalitat democràtica, n’augmentà els integrants i els serveis. Destaca en aquest creixement la 
creació de l’escorta personal del president de la Generalitat. El 14 d’octubre de 1932 el president 
de la Generalitat, Francesc Macià, va decretar que els mossos es despleguessin per tot Catalunya, 
la qual cosa, finalment, mai no es va veure feta realitat.
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Lluís Companys, successor de Macià a la presidència de la Generalitat, va declarar el 6 d’octu-
bre de 1934 l’Estat català. Els Mossos d’Esquadra van tornar a ser fidels a la Generalitat i al seu 
president. Però, pocs dies després, l’intent del president Companys va ser esclafat per l’exèrcit. 
El govern de la Generalitat va ser empresonat i els mossos, desarmats pels soldats de l’exèrcit 
espanyol. Aquesta situació es va mantenir fins a les eleccions de febrer de 1936 els resultats de 
les quals van forçar el retorn del president Companys.

El 18 de juliol de 1936 esclatà la guerra civil espanyola. Això motivà que la Generalitat augmentés 
el nombre d’integrants del cos de 300 a 1.000. La Generalitat va destinar els mossos a funcions 
de salvament de persones perseguides i eclesiàstics i de protecció de monuments.

El 31 de gener de 1939, amb la guerra perduda, els mossos van passar a França acompanyant 
el president Lluís Companys. Amb l’ocupació militar de Catalunya i del Palau de la Generalitat, 
símbol de la institució, el cos va ser suprimit per les autoritats feixistes.Alguns mossos d’esquadra 
retornen a Catalunya durant el franquisme; molts, però, restaran en camps de concentració, on 
alguns moriran.

1.1.5. El franquisme 

El 21 de juliol de 1950, un decret del Ministerio de la Gobernación va autoritzar a la Diputació de 
Barcelona l’organització d’una Sección de Mozos de Escuadra. Aquest nou cos era de caràcter 
militar i tenia poc de comú amb el que havia estat creat durant el període democràtic de la Gene-
ralitat republicana. Aquesta Sección estava constituïda per 40 efectius i va començar a fer servei 
el dia de Sant Jordi de 1952. L’any 1961, la Sección va passar a tenir una dotació de 50 efectius. 
En aquest període les funcions dels mossos consistien principalment en la vigilància del Palau 
de la Diputació Provincial de Barcelona (seu de la Generalitat actual) i de les altres dependències 
de la Diputació.

1.1.6. El retorn de la democràcia 

Amb la reinstauració de la Generalitat de Catalunya, s’autoritza que el cos de mossos pugui in-
crementar-se i arribi al centenar d’integrants. A poc a poc, es van assumint noves competències 
a mesura que els serveis de la Generalitat van augmentant. Després de l’arribada del president 
Tarradellas, els mossos van passar a dependre de la Generalitat de Catalunya. Amb el Reial de-
cret de 25 d’octubre de 1980, els ministeris de l’Interior i de Defensa renunciaven als seus poders 
damunt de la Sección. L’any 1982 es van convocar 280 places de mossos i el cos de Mossos 
d’Esquadra es va convertir en la Policia Autonòmica de Catalunya. La Policia de la Generalitat fou 
creada per la Llei 19/1983, de 14 de juliol.

Aquesta és la raó per la qual es pot entendre el fet de la refundació com el naixement d’una policia 
catalana, en el sentit modern del terme, i, a més, com un pas decisiu en el procés de reconstrucció 
de la identitat nacional de Catalunya.1 D’aquesta manera, els Mossos d’Esquadra deixen de ser 
militars i passen a ser una policia amb voluntat d’estar arrelada a la cultura i al poble de Catalunya, 
al qual pertanyen i al qual han de servir. 

1.2. Estructura i funcions del cos de Mossos d’Esquadra 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la planificació i la regulació del sis-
tema de seguretat pública de Catalunya, l’organització de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra i l’ordenació de les policies locals. 

1 A l’inici de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, se’ns explica l’origen i el perquè 
de la seva denominació.
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En aquest sentit, la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra, defineix les escales i les categories en què s’estructura el cos de Mossos d’Esquadra.

Aquesta llei estructura jeràrquicament el cos de Mossos d’Esquadra en les escales i les cate-
gories següents: 

a) Escala bàsica, que comprèn les categories de mosso i de caporal.

b) Escala intermèdia, que comprèn les categories de sergent i de sotsinspector.

c) Escala executiva, que comprèn la categoria d’inspector.

d) Escala superior, que comprèn les categories d’intendent, de comissari i de major.

e) Escala de suport, que comprèn les categories de facultatiu i de tècnic.

Actualment, el Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Rela-
cions Institucionals i Participació unifica l’organització departamental a la qual pertany la Direcció 
General de la Policia.

Aquesta norma atorga a la persona titular de la Direcció General de la Policia el comandament 
directe del cos de Mossos d’Esquadra i la direcció, coordinació operativa i inspecció dels seus 
serveis.

De la persona titular de la Direcció General de la Policia depèn l’estructura operativa de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra. L’estructura operativa determina diferents nivells estructu-
rals, en ordre organitzatiu descendent. 

A la cúspide d’aquesta estructura organitzativa es troben els òrgans següents:

– La subdirecció operativa de la Policia, que exerceix el comandament operatiu del cos 
de Mossos d’Esquadra amb la finalitat de vetllar per l’acompliment dels objectius, els valors 
i les polítiques que el Govern de la Generalitat determini per a la policia.

– La Comissaria General, que és un òrgan adscrit a la Subdirecció Operativa de la Policia 
o directament a la Direcció General de la Policia (Comissaria General de Planificació i 
Organització) a la qual correspon el comandament de la policia.

Completen aquesta estructura les coordinacions regionals, les divisions i regions policials, les 
àrees, les unitats i els grups. 

Les funcions que corresponen a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra com a servei 
públic, ordinari i integral de policia són les següents: 

– Seguretat ciutadana

– Ordre públic

– Policia administrativa

– Policia judicial i investigació criminal, incloent-hi les diverses formes de crim organitzat i 
terrorisme, en els termes que estableixin les lleis.

– Trànsit

– Policia de proximitat i relacions amb la comunitat
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En cadascuna de les escales que completen l’escala jeràrquica de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra les funcions que corresponen als efectius del cos de Mossos d’Esquadra són 
les següents:

 a) Escala superior: el comandament, la direcció, l’orientació, la coordinació i la inspecció, en 
el nivell superior, dels serveis policials.

 b) Escala executiva: la gestió de les diverses àrees i unitats dels Mossos d’Esquadra i, si 
s’escau, el comandament de l’activitat policial.

 c) Escala intermèdia: el comandament operatiu i la supervisió de les tasques executives de 
les unitats, els grups i els subgrups policials.

 d) Escala bàsica: les tasques executives derivades del compliment de les funcions policials, 
i les funcions de comandament d’un o més funcionaris de la mateixa escala en els diferents 
serveis policials.

 e) Escala de suport: el suport i la cobertura a la funció policial amb les tasques pròpies de la 
professió per a l’exercici de la qual habilita la titulació que els hagi estat exigida per ingressar 
al cos, i també funcions que requereixen coneixements propis i específics d’una formació 
concreta, en suport de la funció policial.

En general, correspon als funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra l’obligació de complir 
les comeses que exigeixen l’execució dels serveis policials i les necessitats de la seguretat 
ciutadana.

El Decret 243/2007, de 6 de novembre, concreta les funcions del cos de Mossos d’Esquadra que 
corresponen a cadascun dels nivells de l’estructura operativa. 

1.3. El desplegament de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 

El model policial català es basa en el desenvolupament de la policia de Catalunya, és a dir, el 
conjunt de la PG-ME i les policies locals. 

La Llei 19/1983, de 14 de juliol, crea la Policia Autonòmica de la Generalitat de Catalunya, amb 
les funcions de protecció de les persones i els béns, manteniment de l’ordre públic i de vigilància 
i protecció dels edificis i les instal·lacions de la Generalitat. Aquesta norma deixava lloc per a la 
posterior assumpció de funcions d’acord amb la fórmula prevista a l’article 149.1.29 de la norma 
constitucional. 

Gradualment es van assumint funcions i obrint les comissaries de les ciutats de Girona, Lleida i 
Tarragona. Aquests canvis organitzatius queden reflectits en la imatge corporativa del cos de Mos-
sos d’Esquadra, que substitueix els distintius de l’exèrcit per uns de propis i adapta la uniformitat 
a la nova concepció.

Però el desplegament de la policia com a policia integral del cos de Mossos d’Esquadra té un punt 
d’inflexió en els Acords de la Junta de Seguretat de Catalunya del mes d’octubre de 1994. Aquí 
s’estableixen les bases del model policial de Catalunya i es determinen tant les competències que 
li són pròpies com les competències que es reserven a les forces i cossos de seguretat de l’Estat. 
D’aquesta manera el desplegament territorial dels Mossos d’Esquadra es va produir mitjançant la 
progressiva substitució de les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

El desplegament territorial s’inicià l’any 1994 a la comarca d’Osona i va finalitzar l’any 2008 a les 
comarques del Tarragonès i de les Terres de l’Ebre. 
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La Llei 10/1994, de l’11 de juliol, perfecciona el procés de creació, l’estructura i la regulació funci-
onal i estatutària de la Policia de la Generalitat. Si bé aquesta norma ha estat objecte de diverses 
modificacions, cap d’elles ha afectat els principis i valors que conformen el nostre cos de policia.

També era objecte d’aquesta norma l’ordenació del sistema de seguretat, d’acord amb l’àmbit 
competencial que correspon a la Generalitat. Posteriorment, la Llei 4/2003, de 7 d’abril, configura 
el sistema de seguretat pública a Catalunya amb la finalitat, d’acord amb el que expressament 
recull aquesta norma, de contribuir al desenvolupament de les polítiques públiques de prevenció i 
protecció eficaces en l’assegurament dels drets i les llibertats dels ciutadans, la preservació de la 
convivència i el foment de la cohesió social. Garanteix alhora el dret dels ciutadans a una prestació 
homogènia dels serveis de seguretat arreu de Catalunya.

2. La policia local de Catalunya

2.1. antecedents històrics

A part dels Mossos d’Esquadra, l’altre gran col·lectiu policial d’àmbit i arrels catalanes és el for-
mat per les policies locals. Ja des de l’edat mitjana, els pobles de Catalunya organitzaven la seva 
defensa a partir de germanies aconseguides a través del Sacramental (segle xiii) i del sometent 
que, amb intermitència perllongada, arribarà fins al segle xx. 

A mitjan segle xix, fruit d’una nova concepció urbana i d’una política de serveis derivats dels canvis 
essencials en els mitjans de producció, i donant resposta a la composició social que es produeix 
a partir de les revolucions europees (1789) i de la dècada dels anys quaranta (1848: revolució 
anglesa) apareixen les policies amb dependència dels municipis en la seva forma moderna. 

A Barcelona, la policia del municipi s’instaura el 1843, mentre que a Girona no ho fa fins al 1856. 
Apareixen com a continuació i desenvolupament d’uns cossos de "serenos" ja preexistents, l’origen 
dels quals s’ha de buscar després del segle xviii, i en uns antecedents més remots (anteriors al 
segle xvi) amb cossos i agents que ja complien part de les funcions de les actuals policies locals.

2.2. La policia local d’avui

El sistema constitucional espanyol atorga al Govern de Catalunya la potestat de coordinar les 
policies locals (art. 148.1.22 de la Constitució Espanyola en correspondència amb l’article 164 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya). La Llei 16/1991, de les policies locals de Catalunya, aprovada 
pel Parlament de Catalunya, desplega aquesta competència tot establint un règim jurídic homo-
geni que les integri en un mateix sistema de seguretat pública i en permeti la coordinació, amb un 
rigorós respecte al principi d’autonomia municipal.

La policia local és un cos de seguretat amb dependència de les corporacions locals, que participa 
en el manteniment de la seguretat pública. És un institut armat de naturalesa civil amb estructura i 
organització jerarquitzada. En totes les seves actuacions es regeix pel que disposen la Llei de bases 
de règim local, la Llei de bases i règim local de Catalunya, la Llei de forces i cossos de seguretat 
i les lleis de coordinació de les policies locals de les diferents comunitats autònomes —en el cas 
de Catalunya, per la Llei 16/1991, de les policies locals—, així com pels reglaments específics de 
cada cos i altres normes dictades per les administracions locals corresponents.

El nostre marc legal estableix que tots els municipis amb una població superior als 10.000 habitants 
poden crear cossos de policia local. Per tant, l’existència d’una policia local no ve determinada 
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com a obligatòria per cap municipi. En la pràctica, la majoria dels municipis que superen aquesta 
població tenen cossos de policia local, i alguns dels que no assoleixen aquest nombre d’habitants, 
ho han fet per autorització excepcional del conseller o consellera del Departament amb compe-
tències en matèria de seguretat pública.

En els municipis en què existeixi la policia local, aquesta s’integrarà en un cos únic, sense perjudici 
de l’organització interna que s’adopti per reglament. El seu comandament serà exercit per l’alcalde, 
tot i que el comandament directe serà exercit pel cap del cos, que serà el comandament policial 
de major graduació, el qual haurà de ser, com a mínim, inspector de la policia local.

Les estructures jeràrquiques i especialment les d’una organització policial es basen en la relació 
jerarquitzada entre escales i comandaments de les diferents unitats, torns i serveis que integren 
l’estructura orgànica. En aquest sentit, l’article 24 de la Llei 16/1991, de les policies locals, disposa 
que els cossos de policia local s’estructuren en les escales i les categories següents:

Escala superior, que comprèn les categories de superintendent, d’intendent major i d’intendent.

Escala executiva, que comprèn la categoria d’inspector.

Escala intermèdia, que comprèn les categories de sotsinspector i de sergent.

Escala bàsica, que comprèn les categories de caporal i d’agent.

En relació amb les funcions que la Llei els encomana, destaquen com a pròpies la de policia admi-
nistrativa, en l’observació del compliment de les normes municipals; la de policia de trànsit, en el 
nucli urbà, i la de protecció de les autoritats i instal·lacions municipals. Altres funcions, com ara la 
vigilància dels espais públics, l’auxili a la ciutadania, la prevenció dels delictes i el manteniment de 
l’ordre, s’exerceixen de forma compartida o en règim de col·laboració amb altres cossos de seguretat.

Així mateix, la normativa preveu que els municipis cap de partit judicial en què no hi hagi establi-
ment penitenciari assumeixin, en règim de competència delegada, l’execució del servei de dipòsit 
de persones detingudes a disposició judicial. La custòdia d’aquests detinguts correspon a la policia 
municipal en funcions de policia judicial.

La policia local només pot actuar en el territori del seu municipi, i excepcionalment, per raons 
d’emergència excepcional, i donant-ne compte al conseller o consellera del Departament amb 
competències en matèria de seguretat pública, pot actuar en els municipis limítrofes.

2.3. Estat actual de les policies locals a Catalunya

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i les policies dels ajuntaments, amb la denomi-
nació de policia local, policia municipal, guàrdia urbana o altres de tradicionals, constitueixen la 
policia de les institucions pròpies de Catalunya.

L’any 2010 existeixen a Catalunya 212 policies locals, distribuïdes de la manera següent: 137 a 
Barcelona, 36 a Girona, 27 a Tarragona i 12 a Lleida, amb un nombre aproximat d’11.000 efectius.

Als municipis on existeix policia local, són els convenis de col·laboració subscrits pels respectius 
ajuntaments i la Generalitat els que determinen el règim de col·laboració i titularitat de les respon-
sabilitats funcionals en matèria de policia de trànsit, policia de seguretat, policia administrativa, 
policia assistencial i d’atenció ciutadana, policia comunitària o de proximitat i policia judicial entre 
el cos de policia local i el cos de Mossos d’Esquadra, per tal d’executar al territori municipal de 
manera coordinada les funcions de policia.
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A partir de l’entrada en vigor de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya —que confereix prerrogatives d’autoritat local en matèria de seguretat pública 
a tots els alcaldes d’arreu del territori— les autoritats i les administracions locals hi tenen un paper 
destacat en la participació en el disseny i el seguiment de les polítiques locals de seguretat, així 
com en l’execució de les competències que els són pròpies en aquest àmbit, sobretot per mitjà 
dels serveis municipals i especialment de les policies locals.

Els alcaldes de municipis que disposen de policia municipal presideixen una junta local de segu-
retat, en la qual són presents els comandaments dels diferents cossos policials que operen en el 
municipi; en el cas de Catalunya, la policia de la Generalitat (autonòmica) i la policia local.

La Junta Local de Seguretat és el marc on es determinen les prioritats, les accions especials i les 
campanyes de prevenció i on, a partir del diagnòstic de l’estat de la seguretat pública del munici-
pi, s’orienten les activitats, i l’acció policial i la seva coordinació amb tots els serveis públics que 
operen en el municipi.

Així mateix, la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya 
ha establert la possibilitat que els cossos de policia local, mitjançant convenis, puguin participar 
en el sistema unificat d’informacions i comunicacions en els àmbits de la seguretat i emergènci-
es —aquests convenis permeten la connexió al Sistema d’Informació Policial (SIP) i a la xarxa 
de radiocomunicacions d’emergències i seguretat a Catalunya (RESCAT)—, les quals permeten 
utilitzar el programari d’aplicació a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i treballar en 
xarxes tecnològiques integrades.

 

3. La policia de Catalunya: la policia del futur

La policia pertany a una societat que es transforma a gran velocitat. És necessari ser capaç de 
donar resposta a les noves exigències, reptes i desafiaments que es plantegen en l’àmbit de la 
seguretat pública amb ple respecte dels drets i les garanties ciutadanes.

Des de fa cert temps afloren nous fenòmens delinqüencials, el màxim exponent dels quals el re-
presenta la criminalitat internacional estructurada en organitzacions criminals potents i complexes.

Aquest fenomen i altres exigències motivades per l’evolució en l’àmbit delinqüencial condicionen 
i obliguen a estructurar les organitzacions policials de manera que permetin fer front a aquesta 
realitat diversa i complexa. Alhora, és també fonamental la cooperació amb altres forces i cossos 
de seguretat, de caràcter nacional i supranacional, per aconseguir desenvolupar uns instruments 
de col·laboració que permetin una acció coordinada i eficient. 

La policia de Catalunya ha adoptat una estructura flexible i amb una gran capacitat d’adaptació 
a tots aquests canvis socials. L’estructura organitzativa ha de possibilitar la cristal·lització en el 
servei al ciutadà dels valors de l’organització. 

aquests han de ser uns valors democràtics, de respecte a la dignitat de les persones i a la 
realitat catalana i coherents amb els principis ètics exigits a qualsevol organització policial 
assentada fermament en un estat social i democràtic de dret. són necessàries, per tant, 
unes estructures que facilitin, d’una banda, el control democràtic i, de l’altra, la integració 
del servei a aquesta societat. 
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IDEEs força

1. Tenim la primera referència de la fundació de les primeres Esquadres el 21 d’abril de 1719.

2. L’aparició del cos de Mossos d’Esquadra va significar un gran canvi en la idea de seguretat 
a l’interior del país. Fins aleshores, la seguretat pública s’havia encarregat sempre a l’exèrcit, 
però el país quedava al descobert quan hi havia guerra a l’exterior i l’exèrcit havia de marxar. 

3. El primer Reglament de les Esquadres de Catalunya va ser aprovat per Reial ordre de 27 de 
maig de 1817. El cos va existir fins a l’any 1868, en què el general Prim va decretar la dissolució 
de les Esquadres de Catalunya. L’any 1876 va retornar la monarquia amb Alfons XII, i el cos 
és reinstaurat únicament a Barcelona.

4. El 14 d’abril de 1931 es proclamà la Segona República. Aleshores, la Generalitat tenia el coman-
dament de l’ordre públic, així com el control de tots els cossos policials amb seu a Catalunya. 

5. El 31 de gener de 1939, amb l’ocupació militar de Catalunya i del Palau de la Generalitat, 
símbol de la institució, el cos va ser suprimit per les autoritats feixistes.

6. La Policia de la Generalitat fou creada per la Llei 19/1983, de 14 de juliol. La refundació ha de 
ser entesa com el naixement d’una policia catalana, en el sentit modern del terme, i, a més, 
com un pas decisiu en el procés de reconstrucció de la identitat nacional de Catalunya.

7. A mitjan segle xix apareixen les policies amb dependència dels municipis en la seva forma 
moderna. La policia local és un cos de seguretat amb dependència de les corporacions locals, 
que participa en el manteniment de la seguretat pública.

8. El model policial català es basa en el desenvolupament de la policia de Catalunya, és a dir, el 
conjunt de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i les policies locals, que comporta 
la progressiva substitució, arreu del territori, de les forces i cossos de seguretat de l’Estat pels 
Mossos d’Esquadra.

9. La policia de Catalunya necessita estructures organitzatives flexibles i amb una gran capacitat 
d’adaptació a tots aquests canvis socials. L’estructura organitzativa ha de possibilitar la cristal-
lització.
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GLossarI

Comandament directe

Comandament operatiu

Comissaries generals

Criminalística

Estructura jeràrquica

Estructures organitzatives

Guerrillers austriacistes

Joc il·legal

Model de proximitat

Model descentralitzat

ordre organitzatiu descendent

Planificació estratègica

Policia integral

Prevenció

recursos operatius

reinstauració de la Generalitat

relació de llocs de treball

Valors democràtics
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Tema C.5. 

Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra

1. Preàmbul

2. Àmbit territorial d’actuació

3. Definició de les competències

Funcions de policia de seguretat ciutadana

Funcions de policia administrativa

Funcions de policia judicial

Funcions d’intervenció en la resolució amistosa de conflictes privats

Funcions de cooperació i col·laboració amb les entitats locals

Funcions delegades o transferides

Altres funcions 
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Tema C.5. 

Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra

1. Preàmbul 

La Policia de la Generalitat fou creada per la Llei 19/1983, del 14 de juliol. Es tractava aleshores 
de la refosa d’una policia que adoptava com a nucli inicial el cos de Mossos d’Esquadra, denomi-
nació històrica que es conserva. D’aquesta manera s’establia el vincle de continuïtat de l’actual 
Policia de la Generalitat amb un cos que data de principis del segle xviii i que fou la primera força 
de policia professional a Catalunya i pionera a tot l’Estat.

D’altra banda, cal tenir presents, com a precedent històric immediat en l’àmbit de la policia, les 
competències de la Generalitat republicana, de conformitat amb l’article 8 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya de 1932, segons les quals l’Estat només es reservava la seguretat pública de 
caràcter extra i supracomunitari, i deixava al Govern català totes les funcions de policia i ordre 
interiors. Això va ser un factor decisiu en la defensa de la legalitat democràtica i de les institucions 
d’autogovern, el juliol de 1936.

D’altra banda, l’Administració pública catalana disposa, a més del cos de Mossos d’Esquadra, 
d’altres cossos de policia, dependents de les corporacions locals, amb una llarga tradició de ser-
vei a la ciutadania i d’identificació amb aquesta.

Aquesta Llei obre, així, una nova etapa en la ja àmplia història de la Policia de la Generalitat. En 
efecte, sobre els fonaments del bloc de la constitucionalitat, en remissió directa a la Constitució 
i a l’Estatut d’autonomia, i també a la Llei orgànica 2/1986, del 13 de març, de forces i cossos 
de seguretat, i a l’esmentada Llei 19/1983, de creació de la policia autonòmica, la Llei present 
té per objecte establir els principis d’actuació, les funcions i el règim funcionarial i estatutari dels 
membres del cos de Mossos d’Esquadra, i l’organització de la seguretat pública en tot el territori, 
i preveu la creació dels òrgans necessaris i la dotació dels mitjans imprescindibles per al compli-
ment correcte de les funcions de seguretat que corresponen a la Generalitat.

En aquest sentit, la Llei s’inspira en les resolucions de l’Assemblea Parlamentària del Consell 
d’Europa i de l’Assemblea General de les Nacions Unides, especialment en les relatives a la De-
claració sobre la policia i al Codi de conducta per a funcionaris encarregats de fer complir la llei, 
respectivament. Els principis que deriven d’aquestes directrius són inclosos en la Llei orgànica 
2/1986, de forces i cossos de seguretat, i, per tant, obliguen sense excepció els membres de tots 
els col·lectius policials.

D’acord amb la disposició final segona de la dita Llei, s’han d’aplicar directament a la Policia de 
la Generalitat els principis bàsics d’actuació i les disposicions estatutàries comunes que establei-
xen els articles 5, 6, 7 i 8 de la Llei esmentada. La policia no està per damunt de la Llei, i per tant 
ha d’adequar la seva conducta a l’ordenament jurídic, amb subjecció als principis de jerarquia i 
subordinació dins el cos. És també un col·laborador indispensable de l’Administració de justícia, 
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la qual ha d’auxiliar, en el sentit més ampli, dins les seves possibilitats. D’altra banda, el respecte 
que la policia deu a la societat, a què pertany i d’on prové el seu mandat, l’obliga a utilitzar els 
recursos coactius solament en situacions extremes i amb una aplicació escrupolosa dels principis 
d’oportunitat, proporcionalitat i congruència.

D’aquesta manera, especialment en el tracte de detinguts, la policia ha d’observar les prescripci-
ons de la Llei d’una manera estricta. D’altra banda, els membres del cos de Mossos d’Esquadra 
s’han de comportar amb una professionalitat exquisida, amb les limitacions i els sacrificis que 
calguin en bé del servei que presten.

El cos de Mossos d’Esquadra, com qualsevol altre cos de policia, té com a missió i divisa principal 
la protecció, d’acord amb l’ordenament jurídic, de la llibertat i la seguretat de la ciutadania. És per 
això que les seves funcions comprenen des de la protecció de persones i béns fins al manteni-
ment de l’ordre públic.

El cos de Mossos d’Esquadra es defineix com un servei de la Generalitat, per coadjuvar al com-
pliment dels seus fins i al compliment de les seves disposicions. I, a la vegada, com un servei per 
a la comunitat i, per tant, amb un mandat explícit de coadjuvar al benestar social, en cooperació 
amb els altres agents socials, en els àmbits preventiu, assistencial i de rehabilitació.

El cos de Mossos d’Esquadra ha d’actuar, en funcions de policia judicial, en els termes establerts 
pels articles 126 de la Constitució, 13.5 de l’Estatut d’autonomia i 443 i següents de la Llei orgà-
nica del poder judicial. L’auxili a jutges, tribunals i fiscals en la investigació dels delictes i en el 
descobriment i la detenció dels delinqüents, ja sigui a requeriment d’altri o per iniciativa pròpia, 
constitueix una activitat essencial, prioritària i permanent de tota policia. Per aquesta raó, el cos 
de Mossos d’Esquadra preveu crear unitats especials de policia judicial, i formar els funcionaris 
corresponents, per adscriure-les als esmentats òrgans jurisdiccionals i al ministeri fiscal.

El caràcter finalista de les funcions de seguretat, el fet que els últims destinataris de l’activitat po-
licial siguin els ciutadans, obliga la Policia de la Generalitat a operar, amb tots els altres cossos, 
segons els principis de cooperació, coordinació i col·laboració mútua. Coordinació, que, d’acord 
amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, no vol dir menyscabament o sostracció de les 
competències de les entitats coordinades, sinó informació recíproca i homogeneïtzació dels mit-
jans i els sistemes per facilitar l’acció conjunta.

Respecte d’això, la Policia de la Generalitat ha d’operar en dos àmbits. Per una banda, en relació 
amb les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, la coordinació s’ha de produir mitjançant la 
Junta de Seguretat de Catalunya, que és un òrgan que té com a missió de coordinar l’actuació de 
la Policia de la Generalitat i de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat. Per l’altra, d’acord 
amb la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, la coordinació amb aquestes es porta a 
terme mitjançant les juntes locals de seguretat. Això, sens perjudici de les facultats de la Genera-
litat, i especialment de la Comissió de Coordinació de Policies Locals, en matèria de coordinació 
de policies locals.

En aquest sentit, aquesta Llei s’inscriu en el marc de l’ordenació de la seguretat pública depe-
nent de les administracions catalanes i referma la voluntat de cooperació i col·laboració entre la 
Generalitat i les corporacions locals, en l’àmbit de llurs competències respectives en matèria de 
seguretat, als fins d’aquesta Llei.

Així, la Llei present, que perfecciona el procés de creació i de desenvolupament institucional i 
funcional de la Policia de la Generalitat, pretén explícitament contribuir al procés d’integració de 
tots els serveis en un sistema de seguretat pública per a Catalunya. Així mateix, regula les condi-
cions d’accés i promoció i estableix com a requisit general la superació dels cursos de formació 
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corresponents, impartits per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, al qual encarrega també 
l’organització de cursos de perfeccionament i d’especialització. 

En termes de personal, el cos de Mossos d’Esquadra és una plantilla de funcionaris que ocupen 
les places de les diferents escales i categories que figuren en la relació de llocs de treball, amb 
especificació de la denominació, el nivell, les característiques, els continguts funcionals, les ne-
cessitats formatives, els complements assignats, la forma de provisió i les altres circumstàncies 
pertinents.

A part de les condicions de mobilitat ordinàries que poden afectar el funcionariat de la Genera-
litat, la Llei facilita l’ingrés al cos de Mossos d’Esquadra, amb els requisits establerts, des dels 
cossos de policia local. Així mateix, obre la possibilitat d’incorporar-hi o adscriure-hi funcionaris 
d’altres cossos i forces de seguretat.

La Llei estableix el règim estatutari dels membres de la Policia de la Generalitat i en defineix els 
drets i els deures, que són els generals dels funcionaris de la Generalitat, amb les especificitats 
pròpies de llur funció, entre les quals figuren les sindicals. En aquest sentit, es crea el Consell 
de la Policia, amb representació paritària de l’Administració de la Generalitat i dels membres de 
la Policia de la Generalitat. També es regulen la segona activitat, la concessió de distincions i 
recompenses i el règim disciplinari, que es vincula directament amb els principis d’actuació.

En resum, aquesta Llei, pel que fa al règim funcionarial, tan sols pretén regular allò en què, per 
l’especificitat del cos de policia a què va dirigit, ha de diferenciar-se del règim general dels fun-
cionaris de la Generalitat, el qual s’aplica supletòriament en la resta d’aspectes no regulats per 
aquesta Llei.

La Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) 
està estructurada en tres títols, que són: títol primer (disposicions generals, principis d’actuació i 
funcions), títol segon (de l’organització i l’estructura) i títol tercer (del règim estatutari). 

2. Àmbit territorial d’actuació

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra té com a àmbit d’actuació el conjunt del territori 
de Catalunya. 

Per a la implantació de la PG-ME, la unitat territorial bàsica és l’àrea bàsica policial (ABP), que és 
aquell territori definit per criteris operatius policials (població, vies de comunicació, planta judicial, 
índex de delictes, conflictivitat social, etc.), i que té la seva seu en una comissaria, des de la qual 
es donen els serveis policials bàsics en seguretat ciutadana i investigació.

Aquests serveis policials bàsics consisteixen a garantir la seguretat ciutadana i el manteniment de 
l’ordre públic mitjançant el patrullatge, operacions planificades, la recepció de les denúncies i la 
instrucció dels atestats policials que se’n derivin i de l’auxili a les autoritats judicials, entre d’altres. 

Una ABP pot abastar part d’una comarca, una comarca sencera o un conjunt de comarques, però 
en cap cas es composa de parts de diferents comarques. Dins de l’àmbit de la mateixa ABP, hi 
pot haver altres comissaries subordinades que són de diferents tipus en funció dels serveis que 
prestin. En l’àmbit metropolità, les ABP són coincidents amb la divisió municipal.

La regió policial (RP) es defineix com l’àmbit territorial format per un conjunt d’ABP, sobre les quals 
ha d’exercir funcions de coordinació jeràrquica, suport en recursos operatius, logístics i especialitats 
i planificació d’àmbit superior a l’ABP. 
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3. Definició de les competències

El cos de Mossos d’Esquadra, com a policia ordinària i integral, exerceix les funcions que l’orde-
nament jurídic atribueix a les forces i els cossos de seguretat, i, en concret, les funcions de policia 
de seguretat ciutadana, policia administrativa i policia judicial.

3.a) funcions de policia de seguretat ciutadana: 

a) Protegir les persones i els béns.

b) Mantenir l’ordre públic.

c) Vigilar i protegir persones, òrgans, edificis, establiments i dependències de la Generalitat, 
i garantir el funcionament normal de les instal·lacions i la seguretat dels usuaris dels serveis.

d) Vigilar els espais públics.

e) Protegir les manifestacions i mantenir l’ordre en grans concentracions humanes.

f) Prestar auxili en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, i participar en l’execució 
dels plans de protecció civil en la forma que sigui determinada per les lleis.

g) Prestar auxili en les actuacions en matèria de salvament, si hi és requerit.

h) Complir, dins les competències de la Generalitat, les funcions de protecció de la seguretat 
ciutadana atribuïdes a les forces i els cossos de seguretat per la Llei orgànica 1/1992.

i) Prevenir actes delictius.

j) La resta de funcions que li atribueix la legislació vigent.

3.b) funcions de policia administrativa: 

a) Vetllar pel compliment de les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i de les disposi-
cions i ordres singulars dictades pels altres òrgans de la Generalitat.

b) Inspeccionar les activitats sotmeses a l’ordenació o la disciplina de la Generalitat, i denun-
ciar-ne tota activitat il·lícita.

c) Emprar la coacció amb vista a l’execució forçosa dels actes o les disposicions dels òrgans 
de la Generalitat.

d) Vetllar pel compliment de les lleis i les altres disposicions de l’Estat aplicables a Catalunya 
i garantir el funcionament dels serveis públics essencials.

e) Vetllar pel compliment de la normativa sobre el medi ambient, els recursos hidràulics i la 
riquesa cinegètica, piscícola, forestal i de qualsevol altra mena relacionada amb la conservació 
de la natura.

f) Vetllar pel compliment de la normativa sobre el patrimoni cultural català, pel que fa a la 
salvaguarda i la protecció d’aquest i per evitar-ne l’espoli o la destrucció.

g) Col·laborar amb les policies locals i amb les forces i els cossos de seguretat de l’Estat en 
la recollida, el tractament i la comunicació recíproca d’informació d’interès policial.

h) Vigilar, inspeccionar i controlar les empreses de seguretat privada, llurs serveis i actuacions 
i els mitjans i el personal a llur càrrec, en els termes que estableix la legislació vigent.

i) La resta de funcions que li atribueix la legislació vigent.
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3.c) funcions de policia judicial:

Aquestes funcions li corresponen d’acord amb l’article 13.5 de l’Estatut d’autonomia i que són 
establertes per l’article 126 de la Constitució, els articles 443 i 445 de la Llei orgànica del poder 
judicial i la resta de la legislació processal vigent, sens perjudici de les que corresponen a les 
policies locals. Aquestes funcions són acomplertes per mitjà dels serveis ordinaris del cos o per 
mitjà de les seves unitats orgàniques de policia judicial, a iniciativa pròpia o a requeriment de les 
autoritats judicials o del ministeri fiscal.

3.d) funcions d’intervenció en la resolució amistosa de conflictes privats, si hi és requerit.
 
3.e) funcions de cooperació i col·laboració amb les entitats locals, d’acord amb la Llei 16/1991, 
del 10 de juliol, de les policies locals: 

a) Donar suport tècnic i operatiu a les policies locals quan aquestes no puguin assumir ple-
nament un servei, per raó del seu volum o de l’especialització.

b) Exercir, a més de les funcions assenyalades en aquest article, les pròpies de les policies 
locals en els municipis que no en disposin.

c) En els supòsits establerts per les lletres a) i b), la Generalitat i les corporacions locals han 
de subscriure els convenis de cooperació corresponents, en què s’han de definir, en tot cas, 
els objectius, els recursos, el finançament, l’organització i les obligacions i facultats respectives.

3.f) Les altres funcions que li siguin transferides o delegades pel procediment que estableix 
l’article 150.2 de la Constitució.

3.g) Les altres funcions que li siguin encomanades.

IDEEs força

1. L’origen del cos de Mossos d’Esquadra, denominació històrica que es conserva, data de principis 
del segle xviii i fou la primera força de policia professional a Catalunya i pionera a tot l’Estat.

2. L’Administració pública catalana disposa, a més del cos de Mossos d’Esquadra, d’altres cossos 
de policia, dependents de les corporacions locals.

3. La Llei 10/1994 té per objecte establir els principis d’actuació, les funcions i el règim funciona-
rial i estatutari dels membres del cos de Mossos d’Esquadra, i l’organització de la seguretat 
pública en tot el territori, i preveu la creació dels òrgans necessaris i la dotació dels mitjans 
imprescindibles per al compliment correcte de les funcions de seguretat que corresponen a la 
Generalitat.

4. La policia no està per damunt de la Llei, i per tant ha d’adequar la seva conducta a l’ordena-
ment jurídic. El respecte que la policia deu a la societat l’obliga a utilitzar els recursos coactius 
solament en situacions extremes i amb una aplicació escrupolosa dels principis d’oportunitat, 
proporcionalitat i congruència.

5. El cos de Mossos d’Esquadra, com qualsevol altre cos de policia, té com a missió i divisa 
principal la protecció de la llibertat i la seguretat de la ciutadania.
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6. La Policia de la Generalitat opera, amb tots els altres cossos, segons els principis de coope-
ració, coordinació i col·laboració mútua.

7. En relació amb les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, la coordinació amb el cos de Mos-
sos d’Esquadra s’ha de produir mitjançant la Junta de Seguretat de Catalunya. La coordinació 
amb les policies locals es porta a terme mitjançant les juntes de seguretat. Això sens perjudici 
de les facultats de la Generalitat, i especialment de la Comissió de Policia de Catalunya.

8. La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra té com a àmbit d’actuació el conjunt del ter-
ritori de Catalunya.

9. Per a la implantació de la PG-ME, la unitat territorial bàsica és l’àrea bàsica policial (ABP), que 
és aquell territori definit per criteris operatius policials i que té la seva seu en una comissaria, 
des de la qual es donen els serveis policials bàsics en seguretat ciutadana i investigació.

10. La regió policial (RP) es defineix com l’àmbit territorial format per un conjunt d’ABP, sobre les 
quals ha d’exercir funcions de coordinació jeràrquica, suport en recursos operatius, logístics i 
especialitats i planificació d’àmbit superior a l’ABP.

11. El cos de Mossos d’Esquadra, com a policia ordinària i integral, exerceix les funcions que 
l’ordenament jurídic atribueix a les forces i els cossos de seguretat, i, en concret, les funcions 
de policia de seguretat ciutadana, policia administrativa i policia judicial.

GLossarI

Àrea bàsica policial (aBP)

Comissió de Policia de Catalunya

Congruència, oportunitat, proporcionalitat

Junta de seguretat de Catalunya

Juntes locals de seguretat

ordenament jurídic

Policia administrativa

Policia de seguretat ciutadana

Policia judicial

Policia ordinària i integral

regió policial (rP)
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Tema C.6. 

La funció policial en matèria de seguretat ciutadana

1. La funció policial

1.1. La inseguretat ciutadana

1.2. El servei públic de policia 

1.3. La funció preventiva

1.4. La funció reactiva

1.5. La funció assistencial

2. La Direcció General de la Policia

3. La subdirecció operativa de la Policia

3.1. La Comissaria General Territorial 

3.1.1. L’àrea bàsica policial (ABP)

El cap de l’ABP

El sotscap de l’ABP

El cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC)

El cap de la unitat d’investigació

El cap de l’oficina de suport de l’ABP

3.1.2. La regió policial (RP)

Àrees bàsiques policials (ABP)

Àrea Regional de Trànsit (ART)

Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO)

Sala Regional de Comandament (SRC) 

Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA)

Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà (URPAC)

Oficina de suport (OS) de la RP

3.2. La Comissaria General d’Investigació Criminal

3.3. La Comissaria General de Recursos Operatius

3.4. Àrea Tècnica de Coordinació i Suport

3.5. Sala Central de Comandament

4. La Comissaria General de Planificació i organització

5. La Divisió d’Informació

6. La Divisió d’afers Interns
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Tema C.6. 

La funció policial en matèria de seguretat ciutadana

1. La funció policial

1.1. La inseguretat ciutadana

El fenomen delinqüencial s’ha convertit en una de les principals fonts de preocupació per als ciu-
tadans. Aquest sentiment d’inseguretat pot provenir de dues fonts importants, la primera relacio-
nada amb l’existència d’un temor difús, respecte al qual no es pot especificar de manera concisa 
quins aspectes es temen, com per exemple, la nit o la foscor, el fet de passar per un lloc solitari, 
etc. La segona deriva de l’existència d’un temor concret, que és un sentiment que es dóna davant 
d’un subjecte o una activitat delictiva determinada, que es repeteix amb més o menys freqüència 
en una zona específica, com per exemple, contínues estrebades en un mateix carrer o un viola-
dor que actua en un barri o una ciutat relativament petita de manera repetitiva, etc.

Per tant, podem dir que la inseguretat ciutadana és una situació de fet o objectiva, que es pot 
comprovar amb l’increment de les diverses manifestacions de delinqüència, però, també, que troba 
el seu fonament en un estat d’opinió com poden ser els rumors, les notícies sensacionalistes, etc.

1.2. El servei públic de policia 

La Constitució espanyola, en l’article 104, encomana a les forces i cossos de seguretat la missió 
de “protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats, i garantir la seguretat ciutadana”.

Podem definir, en l’àmbit policial, la seguretat ciutadana com la reducció dels riscos i de les sensa-
cions d’inseguretat entre la ciutadania, mitjançant l’organització dels recursos humans i materials, 
així com els dispositius policials necessaris que permetin el lliure exercici dels drets i les llibertats de 
tots els ciutadans. Tot això, sense oblidar que aquesta reducció de sensacions comporta, en moltes 
ocasions, la participació de diferents administracions i institucions, a més de la policial (reducció de 
l’atur, tractament de toxicòmans, ubicacions de determinats centres especials, etc.).

Les forces i cossos de seguretat es constitueixen com a servei públic amb la finalitat de donar 
resposta als requeriments dels ciutadans, i no només quan aquests es produeixen, sinó antici-
pant-se a la resolució dels problemes amb una prevenció adequada. Quan aquesta prevenció no 
ha estat suficient, cal donar una resposta acurada a la demanda ciutadana, que no es limita tan 
sols al tractament de la víctima del delicte, sinó que, fins i tot, dóna un servei assistencial amb 
una derivació posterior a l’organisme corresponent.

A banda de les funcions preventives, reactives i assistencials, cal destacar que en els darrers anys 
s’observa un progressiu augment de demandes de serveis policials en àmbits en què tradicional-
ment aquestes organitzacions no havien prestat els seus serveis. 
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1.3. La funció preventiva

Es pot definir la prevenció policial com el conjunt d’accions que la policia pot dur a terme amb 
doble finalitat: d’una banda, evitar la comissió d’actes il·lícits i, de l’altra, que els ciutadans esde-
vinguin víctimes.

La sola presència de la policia actua com a element preventiu, ja que comporta un efecte dissuasiu 
sobre el delinqüent i evita, en certa mesura, que el delicte aparegui o es consumi. Però, perquè les 
accions i la presència de la policia siguin veritablement efectives, cal una adequada planificació dels 
serveis que s’han de prestar i una acurada elecció dels efectius policials necessaris per prestar-los.

Aquesta acció preventiva s’inicia mitjançant el bon coneixement, no tan sols del territori, sinó també 
de la realitat social. Es tracta de comprendre els mecanismes constitutius del fet delictiu i de la 
resta d’infraccions relacionades amb la seguretat ciutadana, intervenint conseqüentment allà on 
racionalment es presumeixi que la infracció es pot produir.

1.4. La funció reactiva

La reacció policial és la resposta davant la constatació de la comissió d’un delicte o la seva im-
minent perpetració, la seva investigació, la recerca i la detenció de les persones implicades, així 
com assegurar els instruments o les proves del delicte.

Una primera lectura ens podria portar a pensar que la funció de reacció de la policia és pròpia de 
les unitats d’investigació, però és ben cert que la primera notícia de la comissió d’un fet delictiu 
sempre arriba a les unitats de seguretat ciutadana i que són aquestes les que duen a terme les 
primeres gestions pròpies de policia judicial.

Així, doncs, correspon a la unitat coneixedora de la notícia de la comissió d’un fet delictiu traslla-
dar-se amb rapidesa i seguretat al lloc dels fets, prestar ajut i auxili a les víctimes del fet delictiu, 
cercar en primera instància i detenir, si escau, els autors del fet i localitzar i identificar els testimonis, 
els quals poden ajudar en una investigació posterior, tot preservant la zona on s’ha comès el fet 
delictiu per evitar la pèrdua dels instruments, efectes o proves del delicte.

1.5. La funció assistencial

A més de les funcions de prevenció i reacció, la societat demana contínuament a la policia al-
tres serveis que tenen una finalitat clarament assistencial. La policia, per la seva pròpia activitat, 
roman accessible al ciutadà les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Aquest fet col·loca els 
cossos policials en una situació clara d’avantatge per poder arribar a qualsevol requeriment tan 
aviat com se’n tingui notícia.

Aquests fets comporten assistir inicialment les persones que, per algun motiu, estan desemparades 
i demanen ajut a la policia, per posteriorment, si escau, derivar-les a l’òrgan administratiu o social 
encarregat de tractar la seva problemàtica.

Així, doncs, serveis assistencials com ara intervencions en accidents de qualsevol tipus, custòdia 
de menors que es troben en situació de desemparament, recerca de persones desaparegudes, 
assistències a gent gran o indigents, intervencions en conflictes veïnals o familiars, auxili d’auto-
mobilistes, protecció de víctimes o testimonis de delictes o facilitació d’informació de tipus general 
al ciutadà, són tasques contínues als cossos policials.
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Aquesta funció assistencial comporta la necessitat d’una bona coordinació entre els serveis de la 
policia i els diferents serveis socials, i un intercanvi d’informació fluid, que permeti cercar solucions 
a les problemàtiques plantejades.

2. La Direcció General de la Policia

Correspon a la Direcció General de la Policia el comandament directe del cos de Mossos d’Esqua-
dra i la direcció, coordinació operativa i inspecció dels seus serveis, sota la direcció i supervisió 
de les unitats superiors, així com vetllar per garantir la protecció del lliure exercici dels drets i les 
llibertats i la seguretat ciutadana i assegurar la convivència pacífica i la protecció de persones i 
béns en tot el territori de Catalunya.

De la persona titular de la Direcció General de la Policia en depenen, com a estructura operativa 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, les unitats següents: 

– Subdirecció Operativa de la Policia

– Comissaria General de Planificació i Organització 

– Divisió d’Informació 

– Divisió d’Afers Interns

3. La subdirecció operativa de la Policia

La Subdirecció Operativa de la Policia exerceix el comandament operatiu del cos de Mossos 
d’Esquadra, i de les unitats que en depenen orgànicament.

Per portar a terme les funcions que té encomanades, la Subdirecció Operativa de la Policia s’or-
ganitza en diferents nivells estructurals:

– La comissaria general: òrgan adscrit a la Subdirecció Operativa de la Policia o a la Direcció 
General de la Policia i que integra les divisions i/o regions policials, a la qual correspon el co-
mandament de la policia.

– La coordinació regional: òrgan adscrit a la Comissaria General Territorial i exerceix la direcció 
d’un conjunt de regions policials.

– La divisió: òrgan que, de manera ordinària, s’adscriu a una comissaria general. La naturalesa 
organitzativa de la divisió és d’òrgan central, tot i que podrà estar territorialment descentralitzada.

– La regió policial: òrgan que s’adscriu a una coordinació regional. La naturalesa organitzativa 
de la regió policial és d’òrgan territorial.

La divisió i la regió policial se situen en un mateix nivell estructural i els correspon la direcció es-
tratègica d’àmbits concrets de l’activitat de la policia.

– L’àrea: òrgan que, de manera ordinària, s’adscriu a una divisió o regió policial, a la qual corres-
pon la direcció tàctica d’àmbits concrets de l’activitat de la policia. S’estableixen els següents 
tipus d’àrees: àrees centrals i àrees territorials, com a desenvolupament de les divisions; i 
àrees regionals i àrees bàsiques policials, com a desenvolupament de les regions policials.
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– La unitat: òrgan que, de manera ordinària, s’adscriu a una àrea, a la qual correspon la direcció 
operativa de la policia. 

– El grup: òrgan que, de manera ordinària, s’adscriu a una unitat, les responsabilitats del qual són, 
amb caràcter general, les relatives a la supervisió i execució directa de les tasques policials.

La Subdirecció Operativa de la Policia s’estructura en tres comissaries generals i dues àrees, que 
són les següents: 

– La Comissaria General Territorial (CGTEr), encarregada de vetllar per l’assoliment dels ob-
jectius generals de la PG-ME en els àmbits de la seguretat ciutadana i l’ordre públic i la segu-
retat viària.

– La Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC), encarregada de la investigació de la 
delinqüència de grups organitzats.

– La Comissaria General de recursos operatius (CGro), encarregada de la protecció de 
persones i béns que requereixin una protecció específica.

– L’Àrea Tècnica de Coordinació i suport (aTCs), encarregada dels informes i estudis tècnics 
de caràcter operatiu.

– La sala Central de Comandament (sCC), que és l’enllaç operatiu i interlocutor corporatiu de 
coordinació interpolicial.

3.1. La Comissaria General Territorial 

En matèria de seguretat pública, el territori de Catalunya s’organitza en àrees bàsiques policials i en 
regions policials. Aquesta comissaria general dirigeix les unitats territorials i garanteix l’assoliment 
dels objectius generals de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en l’àmbit territorial. 

3.1.1. L’àrea bàsica policial (aBP)

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra s’implanta territorialment a partir de l’ABP. Una 
ABP és una àrea territorial que presta una sèrie de serveis policials bàsics.

La Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, Llei 4/2003, de 7 d’abril, defineix 
l’àrea bàsica policial com la unitat mínima dotada d’uns serveis bàsics per a l’atenció primària de 
les demandes de prevenció, seguretat ciutadana, control del trànsit i investigació de primer nivell. 

El servei bàsic es compon, d’una banda, d’una comissaria principal de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra i en alguns casos, de les altres comissaries desconcentrades que requereixin 
les necessitats i l’extensió de l’àrea. 

L’àmbit de les àrees bàsiques policials es determina d’acord amb criteris demogràfics i geogràfics i 
en funció de la demanda social i local de serveis de seguretat, previsió que resulta coherent amb el 
principi general en matèria de seguretat pública d’adequació del servei públic a la demanda social.

El cap de l’aBP

N’és el màxim comandament i dirigeix, coordina i supervisa tots els serveis de la comissaria o 
comissaries que conformen l’ABP. És la representació institucional de la Policia de la Generalitat 
- Mossos d’Esquadra al territori i és la persona responsable de l’aplicació de les polítiques de 
seguretat i l’assoliment dels objectius operatius.
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El sotscap de l’aBP

És el segon comandament de l’ABP. Dirigeix, coordina i supervisa tots els serveis de la comissaria 
o comissaries que conformen l’ABP, seguint les instruccions del cap de l’ABP. Substitueix el cap 
de l’ABP en els períodes d’absència d’aquest.

El cap de la Unitat de seguretat Ciutadana

Comanda la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) i n’exerceix el comandament directament sobre 
els caps de torn i el cap de l’oficina d’atenció al ciutadà (OAC). Les seves funcions són la gestió i 
supervisió directa dels serveis propis de la unitat i l’organització i planificació de l’operativa policial, 
així com l’estudi de la criminalitat en matèria de seguretat ciutadana i ordre públic, dins de l’àmbit 
de la seva demarcació. En cas que l’ABP disposi de més d’una comissaria, cadascuna té la figura 
de cap de la USC, que és el màxim comandament de les comissaries subordinades.

El cap de torn

És el comandament operatiu de la USC en cada torn de servei. Assumeix la funció de cap de 
dispositiu en totes les actuacions i/o incidències que ho requereixin, sens perjudici que un coman-
dament superior de l’ABP desplaçat al lloc assumeixi aquest rol.

Les seves funcions són la gestió del torn de treball, la planificació i supervisió dels serveis enco-
manats pel cap de la USC, la recollida i el traspàs de dades i la coordinació amb altres cossos 
policials, sempre durant el seu torn de treball.

Com a funcions específiques, cal destacar la realització del brífing (o reunió prèvia) a l’inici del 
servei, l’assumpció de la supervisió dels atestats (plec que conforma la denúncia, incloses les 
anotacions de les gestions fetes a posteriori de la mateixa denúncia, i que serà remès al jutjat 
corresponent) que siguin instruïts durant el seu torn de treball, sense detriment de la supervisió 
que pertoca al caporal de torn de l’OAC i al mateix cap d’OAC, així com al comandament màxim 
de la sala de comandament delegat en la figura del cap de sala.

El cap de l’oaC

És el màxim comandament de l’OAC i està subordinat al cap de la USC. La seva funció és la 
supervisió de tots els atestats instruïts per l’OAC i la correcció de les errades detectades a través 
del mateix instructor de les diligències. Com a màxim responsable, és el comandament delegat, 
principalment, per a les relacions amb els jutges en tot allò referent a la instrucció d’atestats i el 
traspàs (posada a disposició judicial) de persones detingudes.

A través de l’estructura jeràrquica de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, de les reu-
nions amb els jutges del partit judicial, seguint les instruccions de la fiscalia i tenint en compte els 
acords, els pactes i la jurisprudència existent i recent, ha d’establir els criteris de confecció d’atestats. 

El cap de la unitat d’investigació

És el màxim comandament de la unitat d’investigació de l’ABP. Jeràrquicament està subordinat al 
sotscap de l’ABP. Les seves funcions són les de la direcció delegada de les investigacions, de les 
quals informa al cap i sotscap de l’ABP; les relacions amb els jutges i fiscals del partit judicial, per 
coordinar les actuacions pròpies i resultants de les investigacions dutes a terme, i l’elaboració de 
documents explicatius dels darrers modus operandi coneguts entre la delinqüència perquè siguin 
coneguts per les dotacions de la USC. Aquesta darrera funció la du a terme amb el cap de la USC 
i sempre a través del sotscap de l’ABP.
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Exerceix la direcció delegada de les investigacions a través dels caps dels grups d’investigació i 
de policia científica, i aquest darrer actua com a segon comandament de la unitat d’investigació.

El cap del grup d’investigació

És el comandament màxim responsable del grup d’investigació. Com a tal, és l’encarregat de la 
direcció operativa de les investigacions que du a terme el grup. Cada grup d’investigació està espe-
cialitzat en determinades tipologies delictives (delictes contra el patrimoni, contra les persones, etc.).

El cap de l’oficina de l’aBP

És el màxim comandament responsable dels serveis de planificació, suport a la gestió i logística 
de l’ABP. La seva dependència jeràrquica és del cap i sotscap de l’ABP indistintament. S’encabeix 
a l’oficina de suport, a més del personal propi d’aquesta, l’oficina de relacions amb la comunitat 
(ORC), encarregada de les funcions de relacions de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra amb la ciutadania, per informar-la i assessorar-la respecte de diferents aspectes d’interès.

La funció de suport a la gestió dels comandaments comporta la confecció de la planificació dels 
permisos, les vacances, l’estat del material de l’ABP i la realització d’estadístiques i estudis de 
criminalitat que li siguin encomanats.

3.1.2. La regió policial (rP)

La regió policial és l’agrupació de diverses àrees bàsiques policials. Cada regió policial té una 
comissaria regional amb seu a la comissaria d’una àrea bàsica policial.

Les comissaries regionals exerceixen el comandament i la coordinació jeràrquica de les ABP que 
pertanyen a la regió policial. S’hi ubiquen els serveis de suport logístic i les especialitats policials 
que, per llurs característiques, transcendeixin l’àmbit de les àrees bàsiques policials i s’hi du a 
terme la gestió descentralitzada dels serveis tècnics i administratius adscrits a les respectives 
regions policials.

S’estructura en les unitats següents: 

Àrees bàsiques policials (aBP)

Amb caràcter general, correspon a les àrees bàsiques policials vetllar per l’assoliment, en el seu 
territori, dels objectius generals de la regió policial.

Àrea regional de Trànsit (arT)

Correspon a l’Àrea Regional de Trànsit la vigilància, el control, la disciplina i la regulació del trànsit 
i la circulació i el transport de vehicles en vies públiques; l’adopció de mesures de vigilància i apli-
cació de restriccions per a la circulació de vehicles; la denúncia de les infraccions de les normes 
de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària; les tasques de protecció, auxili i infor-
mació a la ciutadania en les vies públiques; les tasques relatives a la vigilància, inspecció i control 
del transport per carretera; l’elaboració d’informes tècnics i d’informes previs a les autoritzacions 
administratives en matèria de trànsit i transport i la realització d’estudis i anàlisi en relació amb 
l’accidentalitat en les vies de la regió policial. 

L’Àrea regional de recursos operatius (arro)

Correspon a l’Àrea Regional de Recursos Operatius donar suport a les ABP en aquelles tasques 
de seguretat i ordre públic que requereixin una especialització adequada als recursos propis 
d’aquesta àrea; les tasques de prevenció i protecció del medi ambient, sens perjudici de les funci-
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ons realitzades en aquest àmbit per l’Àrea Tècnica i de Proximitat de Seguretat Ciutadana i, quan 
s’escaigui, per les ABP, així com la planificació i execució dels dispositius de prevenció i seguretat 
d’àmbit regional.

sala regional de Comandament (srC)

Exerceix el comandament jeràrquic operatiu de les sales de comandament de les ABP, davant 
d’actuacions de rellevant notorietat o que superin l’àmbit territorial d’una ABP.

En aquelles ABP que no disposin de sala de comandament, la SRC n’exerceix les funcions. A través 
dels seus comandaments i agents, és la gestora dels serveis i requeriments que la ciutadania i 
les institucions puguin fer a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Unitat regional de Policia administrativa (UrPa)

Correspon a la Unitat Regional de Policia Administrativa la inspecció i investigació d’il·lícits admi-
nistratius, la interlocució de la regió policial en aquest àmbit i l’anàlisi i avaluació de l’activitat de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en aquest àmbit.

Unitat regional de Proximitat i atenció al Ciutadà (UrPaC)

Corresponen a la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà, com a instrument operatiu del 
cap de la regió policial, la coordinació i supervisió tècnica i l’avaluació de l’activitat de les oficines 
d’atenció al ciutadà i de la gestió de les ordres judicials, així com efectuar el seguiment qualitatiu 
i vetllar per la coherència i homogeneïtzació en valors i procediments corporatius en relació amb 
els àmbits de relacions amb la comunitat, proximitat, atenció a la víctima i violència de gènere.

oficina de suport (os) de la rP

Du a terme la funció de suport als comandaments regionals i la coordinació de les actuacions de 
les oficines de suport de les ABP, en relació amb polítiques comunes d’actuació de la regió policial.

3.2. La Comissaria General d’Investigació Criminal

Corresponen a la Comissaria General d’Investigació Criminal les funcions relacionades amb la 
investigació i la persecució de les activitats criminals, especialment en els àmbits de la delinqüència 
especialitzada i organitzada, i la investigació de delictes d’especial rellevància. 

Pertany també a aquesta comissaria la interlocució operativa en matèria d’investigació criminal 
amb altres cossos policials, organismes i institucions de caràcter nacional o internacional. 

3.3. La Comissaria General de recursos operatius 

La Comissaria General de Recursos Operatius disposa de recursos humans i materials propis per 
tal de donar suport a les regions policials i a les ABP. Aquesta comissaria és l’encarregada de la 
prestació del serveis especialitzats en matèria de seguretat ciutadana i ordre públic. 

Aquests recursos propis encarregats de prestar aquesta ajuda són coneguts com a serveis cen-
trals. S’estructuren en diferents àrees que comprenen, entre altres, el servei d’escortes, el grup 
especial d’intervenció, la brigada mòbil i la desactivació d’artefactes explosius.

En aquesta comissaria s’organitzen també els serveis centrals de suport operatiu, que consis-
teixen en unitats especialitzades en la utilització de diferents mitjans que requereixen igualment 
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una capacitació específica, com són l’ensinistrament de gossos per a la recerca de persones; la 
detecció d’explosius i de substàncies estupefaents (unitat canina); les actuacions policials que es 
desenvolupen en el subsòl o en entorns de similars característiques, condicions i dificultats (unitat 
de subsòl); les tasques de seguretat preventives i reactives en activitats subaquàtiques i les que 
requereixen el suport de mitjans aeris.

3.4. L’Àrea Tècnica de Coordinació i suport

Aquest servei es configura com una oficina de suport especialment qualificada per a la realització 
de les funcions corresponents a la persona titular de la Subdirecció Operativa de la Policia.

És el servei que elabora els diferents projectes, plans i programes de caràcter operatiu que se li 
encomanin, en coordina la implementació i n’avalua l’aplicació. 

Elabora i coordina els estudis i informes tècnics sobre el funcionament i l’activitat dels serveis 
policials propis de la Subdirecció Operativa de la Policia.

L’acompliment de les funcions assignades a aquest servei comporta la realització d’estadístiques, 
estudis i informes, de gran complexitat tècnica, orientats a avaluar l’acompliment dels objectius 
dels diferents serveis policials de caràcter operatiu.

3.5. La sala Central de Comandament

Aquesta àrea coordina i supervisa les operacions i les actuacions de les diferents sales de co-
mandament. Aquesta funció de coordinació l’habilita per proposar els procediments de treball que 
s’han d’aplicar a les sales de comandament i per definir les necessitats orientades a la millora 
dels processos de treball propis de les sales de comandament, especialment en els aspectes 
organitzatius i tecnològics.

Aquest servei és l’enllaç operatiu, en l’àmbit funcional de la Subdirecció Operativa de la Policia, 
amb els diferents operadors dels serveis d’emergències i amb la resta de forces i cossos de se-
guretat, funció que permet centralitzar i gestionar de manera immediata qualsevol incidència que 
requereixi la intervenció de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra. 

Finalment, cal fer esment que la Sala Central de Comandament coordina la instal·lació de sales 
de comandament avançat en situacions de crisi o en altres circumstàncies que així ho requereixin.

4. La Comissaria General de Planificació i organització

És responsabilitat d’aquesta comissaria donar suport en les seves funcions directives a la persona 
titular de la Direcció General de la Policia i als titulars de la prefectura de la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra. 

Corresponen a aquesta comissaria, entre altres funcions, el suport a la Direcció General de la 
Policia en la planificació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra; la revisió i l’avaluació 
permanent de les estructures, els processos i els procediments policials per tal de cercar la seva 
major eficàcia i eficiència; així com proposar l’estudi i la implantació dels sistemes de direcció i 
dels programes de qualitat que cal aplicar a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.
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5. La Divisió d’Informació

Corresponen a aquesta divisió la investigació i la persecució d’organitzacions criminals les activitats 
de les quals no persegueixin una finalitat econòmica i que comportin una amenaça per a l’exercici 
individual o col·lectiu de les llibertats, la seguretat de les persones, la pau o la cohesió social. 

6. La Divisió d’afers Interns

Correspon a aquesta divisió el suport a la Subdirecció Operativa de la Policia, i a les comissaries 
generals supervisar la instrucció dels expedients disciplinaris i la investigació d’aquelles activitats 
presumptament il·lícites exercides per personal funcionari o en pràctiques de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra. 

IDEEs força

1. Podem definir, en l’àmbit policial, la seguretat ciutadana com la reducció dels riscos i de les 
sensacions d’inseguretat entre la ciutadania, mitjançant l’organització dels recursos humans i 
materials, així com els dispositius policials necessaris que permetin el lliure exercici dels drets 
i les llibertats de tots els ciutadans.

2. Es pot definir la prevenció policial com el conjunt d’accions que la policia pot dur a terme amb 
doble finalitat; d’una banda, evitar la comissió d’actes il·lícits i, de l’altra, que els ciutadans 
esdevinguin víctimes.

3. La reacció policial és la resposta davant la constatació de la comissió d’un delicte o la seva 
imminent perpetració, la seva investigació, la recerca i la detenció de les persones implicades, 
així com assegurar els instruments o les proves del delicte.

4. Entenem per funció assistencial el conjunt d’actuacions que du a terme la policia amb l’objectiu 
d’atendre i protegir la ciutadania. 

5. Correspon a la Direcció General de la Policia el comandament directe del cos de Mossos 
d’Esquadra i la direcció, coordinació operativa i inspecció dels seus serveis.

6. De la Direcció General de la Policia depenen la Subdirecció Operativa de la Policia, la Comis-
saria General de Planificació i Organització, la Divisió d’Informació i la Divisió d’Afers Interns.

7. La Subdirecció Operativa de la Policia està formada per la Comissaria General Territorial 
(CGTER), encarregada de vetllar per l’assoliment dels objectius generals de la PG-ME en els 
àmbits de la seguretat ciutadana i l’ordre públic i la seguretat viària, la Comissaria General 
d’Investigació Criminal (CGIC), encarregada de la investigació de la delinqüència de grups or-
ganitzats, la Comissaria General de Recursos Operatius (CGRO), encarregada de la protecció 
de persones i béns que requereixin una protecció específica, l’Àrea Tècnica de Coordinació i 
Suport (ATCS), encarregada dels informes i estudis tècnics de caràcter operatiu, i la Sala Central 
de Comandament (SCC), enllaç operatiu i interlocutor corporatiu de coordinació interpolicial.
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GLossarI

actes il·lícits

Desemparament

Dispositius policials

Dissuadir

Inseguretat

Mecanismes constitutius del fet delictiu

recursos humans

recursos materials

requeriment

seguretat ciutadana

servei públic de policia

Tipologies delictives

Víctima
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Tema C.7.

La funció policial en la investigació de delictes

1. El concepte d’investigació

2. El marc legal de la investigació

3. funcions de les unitats d’investigació

4. Tècniques i mitjans d’investigació criminal

5. Tipologia delictiva

5.1. Delictes d’homicidi i les seves formes

5.2. Delictes contra el patrimoni

5.3. Delictes contra la salut pública

5.4. Delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals

6. La formació en l’àmbit de la investigació criminal
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Tema C.7.

La funció policial en la investigació de delictes

1. El concepte d’investigació

Podem definir la investigació criminal com el conjunt d’actuacions dirigides per l’autoritat judicial 
o el Ministeri Fiscal i dutes a terme per aquests i per la policia judicial per comprovar, descobrir i 
detenir, si s’escau, els responsables d’una infracció penal, i aportar els mitjans de prova suficients 
que demostrin els fets, les seves circumstàncies i qui va ser l’autor o els autors, per tal que es 
pugui jutjar i que la sentència sigui condemnatòria.

Els investigadors fan servir diferents tècniques i mètodes per poder donar resposta a les següents 
qüestions:

a) Què ha succeït?

b) On ha succeït?

c) Quan ha succeït?

d) Com s’ha dut a terme?

e) Qui n’ha estat l’autor?

f) Qui n’ha estat la víctima?

g) Per què ha succeït?

2. El marc legal de la investigació

A més del desenvolupament normatiu que afecta la totalitat de les organitzacions policials, hi ha 
un marc legal específic per a la investigació. En aquest sentit, cal destacar:

a) La Constitució espanyola: l’article 126. 

b) L’Estatut d’autonomia de Catalunya: l’article 164.5 defineix les funcions de la policia 
autonòmica.

c) La Llei d’enjudiciament criminal de 1882: els articles 282 al 298 tracten de la policia judicial.

d) La Llei orgànica 6/1985, del poder judicial: els articles 547 al 550 parlen de les funcions 
i la dependència.

e) La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra: els 
articles 12, 13, 14 i 15.
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f) La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat: especial refe-
rència als articles 29 al 36.

g) El Reial decret 769/1987, de 19 de juny, sobre regulació de la policia judicial, i la modi-
ficació pel Reial decret 54/2002, de 18 de gener.

3. funcions de les unitats d’investigació

La Constitució espanyola estableix a l’article 126 les funcions genèriques de la policia judicial: “La 
policia judicial depèn dels jutges, tribunals i del Ministeri fiscal, en les seves funcions d’esbrinament 
del delicte, i descobriment i assegurament del delinqüent, en els termes que les lleis estableixin.”

La Llei de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra recull a l’article 12 que el cos de Mos-
sos d’Esquadra, com a policia ordinària i integral, exerceix les funcions que l’ordenament jurídic 
atribueix a les forces i els cossos de seguretat. Concretament duu a terme les funcions de policia 
judicial per mitjà dels serveis ordinaris del cos o de les seves unitats orgàniques de policia judicial, 
a iniciativa pròpia o a requeriment de les autoritats judicials o del Ministeri Fiscal.

El Departament de Governació i Relacions Institucionals pot crear unitats de policia judicial for-
mades per membres del cos de Mossos d’Esquadra instruïts a aquest efecte. Aquestes unitats de 
policia judicial poden ser adscrites a determinats jutjats i tribunals, i al Ministeri Fiscal.

4. Tècniques i mitjans d’investigació criminal

Un dels elements més importants en la investigació són les persones que formen els equips de 
treball, la seva compenetració a l’hora de treballar, la seva formació i, en molts casos, la seva 
dedicació i professionalitat, però cal destacar que han de comptar amb el suport, en tot moment, 
dels mitjans tècnics necessaris per poder dur a terme la seva tasca.

Les vigilàncies i els seguiments esdevenen una tècnica operativa de primer ordre. Les vigilàncies 
i els seguiments no són només una bona tècnica d’investigació, sinó que un equip d’investigació no 
pot obviar-los si vol tenir èxit en gestions policials posteriors com ara els interrogatoris. L’estudi de 
les zones on s’han de dur a terme i la seva adequació són cabdals per poder-los plantejar amb èxit. 

Les intervencions telefòniques o de la correspondència postal són altres tècniques utilitzades 
amb caire restrictiu, atès que estan supeditades a l’autorització judicial prèvia, la qual es dóna en 
supòsits força motivats, i atenent criteris de necessitat i proporcionalitat.

La fotografia i videografia són també tècniques en què l’agent de policia s’ha d’instruir i ha de 
dominar-ne la tècnica i l’operativa.

Els reconeixements en roda i els reconeixements fotogràfics són també mitjans freqüentment 
utilitzats pel que fa a la identificació del delinqüent. 

L’entrevista i l’interrogatori són altres tècniques d’obtenció d’informació. 

L’entrada i la perquisició tenen per objecte recollir les proves i els indicis del delicte. 

Tècniques com la de l’agent encobert estan definides a la legislació vigent, si bé el seu ús esdevé 
força restrictiu i normalment es limita a unitats especialitzades dins l’estructura policial.
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Finalment, cal esmentar igualment tots aquells mitjans que en l’àmbit dels laboratoris de la poli-
cia científica esdevenen una ajuda per als investigadors. Així podem parlar dels bancs de dades 
d’empremtes dactilars, els laboratoris de balística, documentoscòpia, grafologia, ADN i altres.

La participació dels agents investigadors en altres tècniques i mètodes de l’esfera pròpiament 
judicial, com ara les autòpsies o la diligència de reconstrucció de fets, pot aportar noves 
informacions i, per tant, línies de treball.

No es pot obviar l’eina que representen els diversos bancs de dades i arxius policials (DNI, es-
trangeria, antecedents, etc.) o aliens (registres de la propietat, seguretat social, etc.).

5. Tipologia delictiva 

5.1. Delictes d’homicidi i les seves formes

5.1.1. Inducció al suïcidi 

La investigació d’aquests fets cerca descartar la participació de tercers, bé com a inductors, bé 
com a cooperadors en el fet. Els equips d’investigació busquen, mitjançant els testimonis del cercle 
de coneixences de la víctima, així com de l’examen del seu àmbit sentimental, familiar, laboral i 
social, descartar aquestes possibles participacions. És cabdal la inspecció ocular realitzada pels 
equips de la policia científica, així com la cerca i l’estudi de la documentació que es pugui trobar 
en el domicili de la víctima.

5.1.2. Homicidi imprudent

En les morts accidentals és necessari fer les gestions d’investigació necessàries per descartar que 
s’hi pugui amagar una mort homicida. Un cop es determini que es tracta d’una mort accidental, 
caldrà comprovar si hi ha hagut responsabilitat de tercers i quin ha estat el grau de responsabilitat.

En aquest sentit, és primordial l’elaboració d’un reportatge fotogràfic complet del lloc dels fets, 
així com la recollida de tots aquells elements d’interès per a la futura investigació. Atès que sovint 
aquestes morts es produeixen en el desenvolupament d’activitats esportives, de risc, etc., cal 
l’estudi de la legislació que les regula, així com l’assessorament de tècnics en la matèria.

5.1.3. Els homicidis i assassinats

Són fets en què la bona coordinació policial és transcendental. Sovint són les unitats de seguretat 
ciutadana les que arriben primer al lloc dels fets. D’elles depèn que es respecti i es protegeixi 
l’escenari, i que s’identifiquin les persones que puguin aportar informació.

Les unitats de la policia científica s’encarreguen de la pràctica de la inspecció ocular, que ha d’incloure 
el reportatge fotogràfic de l’indret i la recollida de tots aquells indicis i/o proves que siguin d’interès.

L’equip investigador pren declaració als testimonis i efectua una inspecció dirigida a la recollida 
d’altres elements d’interès per a la investigació (documentació, fotografies, etc.).

Una vegada identificada la víctima, la investigació s’encamina en dues direccions. D’una banda, 
en la reconstrucció regressiva de la vida de la víctima (últimes persones amb qui va estar i últims 
moviments, amistats, relacions, etc.). I de l’altra, en la cerca d’un mòbil que ens doni sentit als fets.

A grans trets podem determinar dos tipus de mòbils que conduiran a investigacions diferents. En 
primer lloc, aquells mòbils en què el fet de la mort guarda una relació directa amb la persona de 
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la víctima (venjances, enemistats, problemes sentimentals, etc.). L’objectiu de la investigació, en 
un primer terme, ha de ser la mateixa víctima. Com més coses en sapiguem, més ens aproparem 
a l’autor.

Una segona tipologia de mòbil ve definida per aquelles morts que són conseqüència d’una 
activitat delictiva prèvia (per exemple, atracaments en què per ometre dades s’acaba assassinant 
la víctima o algun testimoni). No hi ha una relació prèvia entre la víctima i l’autor. 

L’objectiu de la investigació s’ha de centrar en aquells grups que es dediquen a aquella activitat, 
i a estudiar-ne els possibles canvis de comportament, fugida de la zona, etc.

No hem d’oblidar mai que no n’hi ha prou amb el fet de saber qui és l’autor, sinó que la nostra 
responsabilitat és provar-ne, i de manera contundent, l’autoria. Aquesta ha de ser la finalitat de la 
investigació.

5.2. Delictes contra el patrimoni

5.2.1. Els robatoris a domicilis i establiments

D’acord amb les estadístiques, juntament amb els furts, són els delictes més nombrosos i, per 
tant, aquells als quals més esforços es dediquen des de les unitats d’investigació.

La investigació s’inicia amb la inspecció ocular efectuada pels equips de policia científica, que 
entre d’altres determinen el modus operandi. A partir d’aquest, els equips d’investigació han de 
traçar les primeres línies de treball. 

Factors com l’objecte del robatori, el volum, el nombre d’autors, les franges horàries i altres ele-
ments, aniran perfilant les possibles investigacions, les quals cal complementar amb la recerca 
de testimonis i l’aportació d’informacions policials.

Aquest tipus de delicte pot ser efectuat per bandes o grups organitzats especialitzats en esta-
bliments concrets (joieries, òptiques, polígons industrials). En aquests casos, la investigació es 
complementa amb l’estudi pròpiament del grup. Ja no serà suficient provar la participació d’una 
persona en algun robatori concret, sinó que cal descobrir la interrelació entre els membres d’un 
grup, la infraestructura que utilitzen (domicilis, vehicles, destí dels objectes), etc.

5.2.2. Els robatoris amb violència i/o intimidació

Els establiments més exposats a aquest tipus de delicte són aquells que tenen diners en efectiu. 
En destaquen les entitats bancàries, de canvi de moneda, joieries, benzineres i altres botigues o, 
fins i tot, vianants, sovint en el moment de sortir d’un caixer automàtic.

Atès que el modus operandi del delicte implica un contacte entre l’autor i la víctima, l’inici de la 
investigació se situarà en la seva declaració. La descripció física donada per la víctima, així com 
l’entorn on s’ha produït el fet, ofereix una via d’inici per a la unitat d’investigació.

Aquest tipus de delicte duu implícit l’ús d’una arma, sovint una arma de foc o simulada, així com 
qualsevol estri intimidatori (navalles, xeringues, pals, tornavisos o altres). Un dels objectius de la 
unitat d’investigació, a més d’esbrinar-ne l’autoria, és retirar de la circulació aquests instruments 
perillosos.

5.2.3. Les falsedats i les estafes

En l’àmbit de les estafes, tot i que perduren tècniques tradicionals, emergeixen amb força les 
varietats vinculades a l’ús fraudulent de les targetes de crèdit.
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Així, ens trobem des del simple robatori de documentació i ús posterior de la targeta en peatges, 
benzineres, etc., fins a formes tan depurades com la duplicació de les bandes magnètiques o la 
falsificació integral de les targetes.

La investigació en aquests casos se centra a cercar aquell punt on es va efectuar la duplicació, 
l’anomenat punt de compromís, així com a efectuar un seguiment de les compres realitzades, que 
de vegades esdevindran punts de connivència. Un element que dificulta la investigació és la gran 
mobilitat amb què aquests grups actuen.

Altres delinqüents s’han especialitzat en l’obtenció, mitjançant manipulacions dels caixers auto-
màtics, de les targetes de crèdit, així com de la col·locació de dispositius que capturen el número 
d’identificació personal. D’aquesta manera, un cop la víctima abandona el caixer, efectuen reinte-
graments del compte associat.

5.3. Delictes contra la salut pública

Es tracta d’un àmbit delictiu molt dinàmic, no només per la innovació en les substàncies il·lícites, 
sinó també per l’evolució que es produeix en l’àmbit de la jurisprudència, sobretot pel que fa a 
diferenciar la tinença per consum propi (que no esdevé conducta penal) d’aquella destinada al 
tràfic de drogues. 

La quantitat en la tinença constitueix un dels elements que determinen la consideració de delicte 
contra la salut pública. Jurisprudencialment, però, es tenen en compte altres elements per valorar 
aquesta destinació al tràfic, elements com ara la preparació individualitzada de les dosis, el lloc 
on es troben, el fet que la persona porti diferents tipus de droga, l’addicció virtual del portador, la 
possessió de diners fraccionats junt amb les drogues, i altres.

La investigació que realitzen els equips d’investigació té com a objectiu acreditar aquest tràfic de 
drogues, és a dir, els actes de venda, però també la participació en altres aspectes com ara el 
transport, l’emmagatzematge, etc.

Tècniques com ara els seguiments i les vigilàncies dels sospitosos, juntament amb intervencions 
telefòniques i el registre dels domicilis, en determinats casos, són les vies que habitualment se 
segueixen per acreditar aquestes conductes.

5.4. Delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals

Des del punt de vista de la investigació, és fonamental determinar si hi havia relació prèvia autor-
víctima. Si hi existia relació, la investigació ha d’apuntar a demostrar que s’han comès els fets, i 
en cas que no hi hagi cap tipus de relació entre víctima i autor, cal en primer lloc identificar l’autor 
i en segon lloc demostrar els fets denunciats.

En els casos que no hi ha cap tipus de relació, ens podem trobar l’autor esporàdic, aquell que 
actua únicament una sola vegada aprofitant-se de la situació i que generalment no reincideix; i 
també tenim els autors multireincidents o en sèrie, que serien aquells que busquen, planifiquen i 
prenen moltes mesures de seguretat per cometre el delicte. Aquests acostumen a reincidir i el seu 
modus operandi és fonamental per a l’agrupació de fets i investigacions posteriors.

Dins d’aquesta tipologia hi trobem, entre altres delictes: les agressions sexuals, els abusos sexuals 
i l’assetjament sexual.
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6. La formació en l’àmbit de la investigació criminal

Un agent del cos de Mossos d’Esquadra rep una formació bàsica en l’àmbit de la investigació 
criminal en ingressar a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Aquesta formació permet fo-
namentalment situar l’agent de policia en el marc legal on es durà a terme la seva feina, així com 
introduir-lo en els procediments, els mètodes i les eines amb què treballarà en el cas d’ingressar 
en una unitat d’investigació.

Posteriorment, aquells agents i comandaments que ingressen en els equips d’investigació, reben 
una primera formació especialitzada.

Aquest primer nivell anomenat bàsic incideix especialment en els procediments operatius i pri-
meres actuacions de quasi la totalitat de la tipologia delictiva amb la qual un agent es pot trobar 
en la seva tasca quotidiana.

Aquest primer nivell de formació el segueix un segon nivell que pretén dotar l’investigador de co-
neixements que li permetin resoldre aquells fets delictius de complexitat elevada. 

A més de la formació reglada, els investigadors poden complementar la seva formació a través 
de seminaris, conferències i jornades d’intercanvi d’experiències amb d’altres cossos policials. 

L’especialització de la delinqüència obliga a una actualització constant de la policia, tant pel que fa 
al coneixement dels nous procediments, com en la dotació de capacitats que permetin afrontar-la. 
És per això que el procés formatiu del policia s’estén a la totalitat de la seva carrera professional.

IDEEs força

1. La investigació en l’àmbit policial és aquella activitat que ens permet, a partir d’uns mètodes i 
eines de treball particulars, analitzar una activitat delictiva per tal d’esbrinar les circumstàncies 
i les persones implicades en aquell fet.

2. La Constitució espanyola estableix a l’article 126 les funcions genèriques de la policia judicial.

3. Les principals tècniques i mitjans emprats pels equips de policia judicial són: les vigilàncies 
i el seguiment, les intervencions telefòniques o de la correspondència postal, la fotografia i 
videografia, els reconeixements en roda, l’interrogatori, l’entrada i la perquisició i les tècniques 
pròpies de la policia científica.

4. L’especialització de la delinqüència obliga a una actualització constant de la policia, tant pel 
que fa al coneixement dels nous procediments, com en la dotació de capacitats que permetin 
afrontar-la.
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Tema C.8.

La funció policial en seguretat viària i trànsit

1. La normativa bàsica sobre trànsit: el reial decret legislatiu 339/1990

1.1. Introducció a la normativa de trànsit

1.2. Aspectes que regula la Llei de trànsit i seguretat viària

2. El reglament general de circulació

2.1. Aspectes principals que regula el Reglament general de circulació

2.2. La normativa del Reglament de circulació en relació amb les causes d’accidents 

3. El reglament general de conductors

3.1. Autoritzacions administratives: categories de permisos de conducció i llicències

3.2. Edat requerida per a l’obtenció de permisos de conducció o llicència de conducció

4. El reglament general de vehicles

5. El reglament del procediment sancionador

5.1. Notificació de les denúncies

5.2. Presumpció de veracitat de les denúncies dels agents de l’autoritat 

5.3. Competència per sancionar

5.4. Prescripció de les infraccions
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Tema C.8.

La funció policial en seguretat viària i trànsit

1. La normativa bàsica sobre trànsit: el reial decret legislatiu 339/1990

1.1. Introducció a la normativa de trànsit

El fenomen del trànsit afecta diàriament la majoria dels ciutadans i, per tant, es pot considerar 
com un element totalment integrat a la nostra societat. 

Els avantatges d’una col·lectivitat motoritzada són evidents i en certs aspectes són indicadors del 
nivell de desenvolupament d’una societat. Però també hi ha aspectes negatius, com poden ser els 
problemes de saturació circulatòria i aspectes mediambientals relacionats amb la contaminació 
de diferents tipus (atmosfèrica, de residus, acústica, etc.), que troben el seu màxim exponent en 
els accidents de trànsit, els quals, en si mateixos, representen un alt cost per a la societat i tenen 
conseqüències de tipus personal que sens dubte es poden qualificar de tragèdies humanes.

És per tant obligat per part dels poders públics establir un marc legal on s’articulin les normes 
reguladores de l’activitat del trànsit amb l’objectiu de garantir la seguretat viària en totes les seves 
dimensions.

El punt de partida d’aquest marc normatiu el trobem a la Llei 18/1989, de 25 de juliol, de bases 
sobre trànsit i circulació de vehicles de motor i seguretat viària, que autoritzava el Govern perquè 
aprovés un text articulat com a instrument normatiu idoni i així dotar de rang legal les disposicions 
en matèria de circulació de vehicles.

Així doncs, es va aprovar el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el 
text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, però la com-
plexitat de les qüestions relacionades amb el trànsit (distribució de competències, normes sobre 
circulació, sobre el comportament dels usuaris, sobre aspectes tècnics dels vehicles, un reglament 
sancionador específic...), va comportar el desenvolupament de la llei mitjançant quatre reglaments: 
Reglament general de circulació, Reglament general de conductors, Reglament general de vehicles 
i Reglament del procediment sancionador.

Amb l’entrada en vigor de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, i 
dels reglaments que la desenvolupen, es va anar actualitzant de manera progressiva l’antic Codi 
de circulació de 1934, fins a la seva total derogació amb el Reial decret 818/2009, de 8 de maig, 
d’aprovació del Reglament general de conductors.

Tant la Llei de seguretat viària com els reglaments que la desenvolupen es van actualitzant per 
donar una resposta adequada a les noves necessitats de la circulació.
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1.2. aspectes que regula la Llei de trànsit i seguretat viària

La Llei de trànsit i seguretat viària regula els sis aspectes següents: qüestions competencials, 
normes de circulació, elements de seguretat, criteris de senyalització de les vies, autoritzacions 
administratives i infraccions.

1.2.1. Qüestions competencials

La competència sobre trànsit i circulació de vehicles de motor correspon a l’Administració de l’Es-
tat. Tanmateix, i d’acord amb l’article 150.2 de la Constitució espanyola, l’Estat pot transferir a les 
comunitats autònomes facultats de titularitat estatal que per la seva naturalesa siguin susceptibles 
de transferència.

Per tant, és possible la transferència de la facultat d’execució de la legislació de l’Estat i aquest és el 
cas de la Comunitat Autònoma de Catalunya, que amb la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, 
va assumir les competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor.

Dins del procés d’assumpció de competències per part de la Generalitat, hi va haver una sèrie de 
facultats que no van ser objecte de traspàs, com són la facultat d’expedició de permisos i llicències 
de conducció i la facultat d’intervenció o suspensió per sanció. Igualment no van ser transferides 
les facultats de matriculació i expedició dels permisos de circulació i, en conseqüència, les au-
toritzacions de les transferències, els duplicats de permisos, les baixes de vehicles i la resta de 
tràmits vinculats amb aspectes documentals. 

Dins de les facultats transferides trobem, entre d’altres: la vigilància i el control del trànsit en les 
vies públiques interurbanes (excepcionalment també en algunes vies urbanes), la facultat de de-
nunciar i sancionar les infraccions i la investigació sobre accidents de circulació.

L’assumpció de les funcions de vigilància del trànsit per la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra es va iniciar l’any 1998 a la demarcació de Girona, l’any 1999 a la de Lleida i l’any 2000 
a Barcelona i Tarragona.

1.2.2. Les normes de circulació 

Les normes de circulació afecten tant les persones conductores com els vehicles, els vianants i 
la circulació amb animals, i estableixen els drets i les obligacions de totes les persones usuàries 
de les vies d’ús comú.

1.2.3. Els elements de seguretat

Es fixen les condicions tècniques dels vehicles i de les activitats industrials així com els elements 
de seguretat activa i passiva i el seu règim d’utilització. 

1.2.4. Els criteris de senyalització de les vies

Es determinen les normes generals de senyalització, les prioritats entre els senyals, el format del 
senyals, l’idioma, el manteniment i la retirada o substitució.

1.2.5. Les autoritzacions administratives

L’Administració ha d’atorgar les autoritzacions (per exemple, permisos de conduir) que s’han d’acre-
ditar abans de fer activitats relacionades amb la circulació de vehicles i, en especial, els de motor. 
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1.2.6. Les infraccions

L’incompliment de la normativa que afecta el trànsit ha de tenir una resposta punitiva que ha de 
ser regulada i determinada de forma reglamentària, així com el procediment sancionador que és 
d’aplicació.

2. El reglament general de circulació

La Llei de seguretat viària es desenvolupa mitjançant reglaments. Amb el Reial decret 1428/2003, 
de 21 de novembre, s’aprova el Reglament general de circulació, per a l’aplicació i el desenvolu-
pament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Aquest Reglament té una importància especial perquè, entre d’altres qüestions, regula les nor-
mes a què s’ha de sotmetre el trànsit de vianants, vehicles (de motor o no) i animals per les vies 
i terrenys utilitzats per la circulació comuna.

2.1. aspectes principals que regula el reglament general de circulació

2.1.1. Les normes generals de comportament en la circulació 

El Reglament fa referència tant a aspectes de tipus general (senyalització d’obstacles, prevenció 
d’incendis...) com específics, entre d’altres, la disposició de la càrrega, tipus de transports (mer-
caderies, viatgers), normes sobre begudes alcohòliques i estupefaents, etc. 

2.1.2. Circulació de vehicles

En especial la normativa sobre velocitat, prioritat de pas, canvis de direcció, avançaments, atu-
rada i estacionament, vehicles i transports especials, incorporació a la circulació, passos a nivell, 
utilització d’enllumenat, advertències a les persones conductores, entre d’altres.

2.1.3. Altres normes de circulació

L’ús de cinturó i casc i altres elements de seguretat, temps de conducció i descans, circulació de 
vianants i d’animals, comportaments en cas d’emergències...

2.1.4. La senyalització

Fa referència als tipus i significats dels senyals de circulació i les marques viàries, així com dels 
senyals en els vehicles.

2.2. La normativa del reglament general de circulació en relació amb les causes d’accidents

La normativa del Reglament general de circulació està estretament relacionada amb els factors que 
influeixen en els accidents. D’entre aquests factors n’hi ha dos d’especialment rellevants, els quals 
no només estan previstos per la normativa administrativa, sinó que en els casos més greus poden 
suposar infringir la normativa penal: la conducció sota els efectes de l’alcohol i l’excés de velocitat.

2.2.1. L’alcoholèmia

L’alcoholèmia es troba regulada tant en l’àmbit administratiu com en l’àmbit penal. La realització 
de les proves d’alcoholèmia així com les persones obligades a realitzar-les estan recollides al 
Reglament general de circulació. Les taxes d’alcoholèmia es poden mesurar de dues maneres 
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diferents: grams per litre de sang i mil·ligrams per litre d’aire espirat. La Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra utilitza la mesura de mil·ligrams per litre d’aire espirat.

Administrativament és sancionable conduir si se superen les taxes següents:

Pel que fa al Codi penal, està tipificada la conducció de vehicles de motor o ciclomotors sota la 
influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicòtropes o begudes alcohòliques, i 
també la conducció amb una taxa superior a 0,60 mg/litre en aire espirat.

Persones obligades a sotmetre’s a les proves

 a) Usuari de la via o persona conductora de vehicle implicat directament com a possible 
responsable en un accident de circulació.

 b) Qui condueixi qualsevol vehicle amb símptomes evidents que ho fa sota la influència de 
begudes alcohòliques.

 c) Les persones conductores que siguin denunciades per la comissió d’alguna de les infrac-
cions a les normes del Reglament general de circulació.

 d) Les persones conductores de vehicles que siguin requerides pels agents en controls pre-
ventius d’alcoholèmia.

Conseqüències de la negativa a sotmetre’s a les proves

La negativa per part de les persones conductores de sotmetre’s a les proves legalment establer-
tes per a la comprovació de les taxes d’alcoholèmia, està únicament prevista com a delicte al Codi 
penal.

0,15 mg/l d’aire espirat

Persones conductores novelles (dos anys següents a l’obtenció del 
permís o llicència de conduir).

Persones que condueixin vehicles destinats a:
- Transport de mercaderies amb una càrrega màxima autoritzada 
superior a 3.500 kg.
- Transport de viatgers de més de 9 places.
- Servei públic.
- Transport escolar i de menors.
- Transport de mercaderies perilloses.
- Transport de servei d’urgència.
- Transports especials.

0,25 mg/l d’aire espirat
Persones conductores de la resta de vehicles (no previstos en el 
quadre superior) i de bicicletes.
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2.2.2. La velocitat

La velocitat és un altre factor decisiu en la gravetat dels accidents, en la lesivitat dels ferits i en 
la seguretat viària. Per aquest motiu, la superació dels límits de velocitat genèrics suposa una 
infracció administrativa, i pot esdevenir infracció penal en els casos més greus.

Límits genèrics de velocitat fora de poblat per a turismes i motocicletes:

a) Autopistes i autovies: 120 km/h.

b) Carreteres convencionals senyalitzades com a vies per a automòbils i carreteres conven-
cionals amb voral pavimentat d’1,5 m o superior, o més d’un carril per algun dels sentits 
de circulació: 100 km/h.

c) Resta de vies fora de poblat: 90 km/h.

Quant a la infracció penal, constitueix delicte conduir un vehicle de motor o un ciclomotor a una 
velocitat superior a la permesa per reglament en 60 km/h en via urbana o en 80 km/h en via in-
terurbana.

3. El reglament general de conductors

El Reglament general de conductors determina: l’obligació de les persones conductores de tenir i 
portar a sobre el permís o llicència de conducció corresponent a la categoria i ús del vehicle amb 
què circulin; les proves a realitzar per comprovar els coneixements, aptituds i comportaments neces-
saris per conduir vehicles de motor i ciclomotors; la vigència dels permisos, i també estableix quins 
permisos d’altres països són vàlids per conduir dins del territori nacional i els criteris de bescanvi.

En aquest punt nosaltres ens centrarem només en les categories de permisos de conducció i llicèn-
cies, així com en l’edat requerida per obtenir-los. Ja que configuren el nucli essencial del Reglament, 
i a més de rellevància administrativa, els casos més greus estan recollit com a delicte al Codi penal. 
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3.1. autoritzacions administratives: els permisos de conduir 

Classes de permisos de conducció:

CLassEs EsPECIfICaCIoNs

Ciclomotors aM Ciclomotors de 2 o 3 rodes i quadricicles lleugers.

Motocicletes

a 1
Cilindrada màxima de 125 cm3, potència màxima d’11 kW.
Tricicles de motor de potència màxima de 15 kW.

a 2 Motocicletes amb una potència màxima de 35 kW.

a
Motocicletes i tricicles de motor. 
[Cal ser titular d’un permís de la classe A 2 amb 2 anys d’antiguitat com a 
mínim.]

Turismes B

Automòbils amb MMA no superior a 3.500 kg i 9 seients inclòs el del/de la 
conductor/a. 
Poden portar un remolc la MMA del qual no excedeixi de 750 kg.
Poden portar un remolc de MMA superior a 750 kg si el conjunt no supera 
3.500 kg. 
[Si es passen unes proves específiques, el conjunt permès podria ser de 
4.250 kg.]
Tricicles i quadricicles de motor.
Les persones titulars del B amb més de 3 anys d’antiguitat tenen 
autoritzada la conducció de motocicletes que autoritza a conduir l’A 1 dins 
del territori nacional.

Vehicles 
prioritaris, 
transport 
escolar, 
transport 
públic de 
viatgers

BTP

Només té validesa dins del territori nacional i autoritza a conduir vehicles 
amb MMA no superior a 3.500 kg i un nombre de seients inclòs el del/de la 
conductor/a no superior a 9, que siguin:
- Vehicles prioritaris quan circulin en servei urgent.
- Vehicles que realitzin transport escolar quan transportin escolars.
- Vehicles destinats al transport públic de viatgers en servei d’aquesta 
naturalesa.

Transport de 
mercaderies

C 1
Automòbils de MMA superior a 3.500 kg i que no superin 7.500 kg, poden 
portar fins a 8 passatgers més el/la conductor/a i un remolc de MMA que 
no superi 750 kg.

C
Els automòbils que habilita el permís C 1 i els que superin 7.500 kg de 
MMA, poden portar fins a 8 passatgers més el/la conductor/a i un remolc 
que no excedeixi de 750 kg.

Transport de 
viatgers

D 1
Automòbils de fins a 16 passatgers més el/la conductor/a, i d’una longitud 
no superior a 8 m. Poden portar enganxat un remolc de fins a 750 kg.

D
Els automòbils que habilita el permís D 1 i els de més de 8 m i/o de més 
de 16 passatgers a més a més de la persona conductora. 
Poden portar un remolc que no excedeixi de 750 kg.

remolc de 
més de 750 
kg

B + E
Conjunts de vehicles acoblats formats per un vehicle tractor dels que 
autoritza a conduir el B i un remolc o semiremolc de MMA no superior a 
3.500 kg.

C 1 + E

Conjunts de vehicles acoblats de MMA no superior a 12.000 kg formats per 
un vehicle tractor dels que autoritzen a conduir:
- El permís C 1 i un remolc o semiremolc de MMA superior a 750 kg.
- El permís B i un remolc o semiremolc de MMA superior a 3.500 kg. 

C + E
Conjunt de vehicles acoblats formats per un vehicle tractor dels que autoritza 
a conduir el C i un remolc o semiremolc de MMA superior a 750 kg.

D + E
Conjunt de vehicles acoblats formats per un vehicle tractor dels que 
autoritza a conduir el D i un remolc de MMA superior a 750 kg.
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Classes de llicències de conducció:

Quant a infracció penal, constitueix delicte:

– El fet de conduir un vehicle de motor o ciclomotor en els casos de pèrdua de vigència del 
permís o llicència per pèrdua total dels punts assignats legalment.

– La conducció de vehicles després d’haver estat privat cautelarment o definitivament del 
permís o la llicència per decisió judicial. 

– Conduir un vehicle de motor o ciclomotor sense haver obtingut mai el permís o la llicència 
de conducció.

3.2. Edat requerida per a l’obtenció de permisos de conducció o llicència de conducció

(*) El permís AM no autoritza a portar passatgers fins a 18 anys complerts.
La llicència de vehicles per a persones de mobilitat reduïda no autoritza a portar passatgers 

fins a 16 anys complerts.
El permís A i B: fins a 21 anys no autoritzen a conduir tricicles de motor amb una potència 

superior a 15 kW.

CLassEs EsPECIfICaCIoNs

Llicència per conduir vehicles per a 
persones de mobilitat reduïda

No és exigible si el/la conductor/a té el permís de la classe A 1 
o B.

Llicència per conduir vehicles 
especials agrícoles i els seus 
conjunts

La MMA o les dimensions no poden excedir les dels vehicles 
ordinaris; si les excedeix, la velocitat no pot superar 45 km/h.
No és exigible a les persones conductores que tinguin el 
permís de la classe B.

A 1 16 anys
A 2 18 anys
A (*) 20 anys 
B (*)

18 anys
BTP
B + E
C 1
C 1 + E
C

21 anysC + E
D 1
D

24 anys
D + E

Llicència Edat mínima 

Llicència vehicles per a persones de 
mobilitat reduïda

14

Llicència vehicles especials agrícoles 16
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4. El reglament general de vehicles

En el concepte del trànsit i la circulació de vehicles de motor no es troben afectades només les 
condicions relatives a la circulació sinó també les condicions tant tècniques com administratives 
que han de complir els vehicles que circulen. 

El Reglament general de vehicles és, en definitiva, un reglament executiu que desenvolupa i com-
plementa en aquest aspecte el text articulat de la Llei de seguretat viària. Tanmateix, la normativa 
tècnica és tan extensa que fa del tot inviable en aquest resum normatiu fer referències concretes a 
determinats aspectes d’aquest Reglament. En qualsevol cas, sí que detallem els aspectes genèrics 
de què tracta aquest Reglament:

a) Autoritzacions dels vehicles per circular, matriculacions, plaques de matrícula, canvis 
de titularitat i baixes.

b) Homologacions i inspeccions tècniques dels vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.

c) Ciclomotors, cicles, vehicles de tracció animal i tramvies.

5. El reglament del procediment sancionador

El Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, aprova el Reglament de procediment sancionador en 
matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Aquest Reglament regula en 
el seu àmbit d’aplicació els procediments de sanció per a les infraccions als preceptes sobre la 
legislació de trànsit. En relació amb aquest Reglament, es detallen a continuació algunes qüestions 
que poden tenir una rellevància especial.

5.1. Notificació de les denúncies

Com a norma general, les denúncies efectuades pels agents de l’autoritat encarregats de la vigilància 
del trànsit s’han de notificar a l’acte als denunciats. Si no es notifiquen a l’acte, aquestes denúncies 
no són vàlides, excepte que no s’especifiquin de forma concreta les causes per les quals no es va 
poder fer la notificació. També es pot notificar la denúncia en un moment posterior a la infracció quan 
s’hagi tingut coneixement dels fets a través de mitjans de captació i reproducció d’imatges (denúncies 
de velocitat amb utilització de fotografia amb radar o filmades amb càmeres de vídeo).

5.2. Presumpció de veracitat de les denúncies dels agents de l’autoritat

Les denúncies efectuades pels agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del trànsit tenen 
valor probatori respecte dels fets denunciats, sens perjudici de les proves de descàrrec que pugui 
aportar la persona denunciada. Per tant, la persona denunciada, per evitar la possible sanció, ha 
de provar la seva falta de responsabilitat i, en cas que no ho faci, es dóna per vàlida la versió de 
l’agent denunciant.

5.3. Competència per sancionar

La competència per sancionar, en el marc del que disposa la Llei de reforma del text articulat, i 
a les comunitats autònomes que tenen transferides les competències executives en matèria de 
trànsit, correspon als òrgans designats pels consells de govern respectius.
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5.4. Prescripció de les infraccions

D’acord amb la reforma de la Llei, el termini de prescripció de les infraccions previstes a la Llei de 
trànsit és de tres mesos per a les infraccions lleus, sis mesos per a les infraccions greus i un any 
per a les infraccions molt greus.

IDEEs força

1. El fenomen del trànsit afecta diàriament la majoria dels ciutadans i, per tant, es pot considerar 
com un element totalment integrat a la nostra societat. És per tant obligat per part dels poders 
públics establir un marc legal on s’articulin les normes reguladores de l’activitat del trànsit amb 
l’objectiu de garantir la seguretat viària en totes les seves dimensions.

2. La Llei de trànsit i seguretat viària regula els sis aspectes següents: qüestions competencials, 
normes de circulació, elements de seguretat, criteris de senyalització de les vies, autoritzaci-
ons administratives i infraccions.

3. La Llei de seguretat viària es desenvolupa mitjançant reglaments.

4. El Reglament general de circulació està estretament relacionat amb els factors que influeixen 
en els accidents. D’entre aquests factors n’hi ha dos d’especialment rellevants, els quals no 
només estan previstos en la normativa administrativa, sinó que en els casos més greus poden 
suposar infringir la normativa penal: la conducció sota els efectes de l’alcohol i l’excés de velo-
citat. El Reglament general de conductors desenvolupa el text articulat de la Llei sobre trànsit 
en aquells aspectes que fan referència a la normativa que afecta les persones conductores 
en relació amb l’obtenció i validesa de les autoritzacions administratives.

5. El Reglament general de vehicles és un reglament executiu que desenvolupa i complementa 
el text articulat de la Llei de seguretat viària en referència a les condicions tècniques que han 
de complir els vehicles.

GLossarI 

Bescanvi

Condicions tècniques i administratives

Denúncies

factor de l’accidentalitat 

Homologacions

Inspeccions tècniques

Lesivitat. Notificacions

Proves de descàrrec

sanció

saturació circulatòria

senyalització

Termini de prescripció

Valor probatori

Vigència
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Tema C.9. 

El Codi deontològic policial 

1. La deontologia policial

2. El Codi europeu d’ètica de la policia

3. El marc deontològic dels principis bàsics d’actuació 

3.1. Dignitat, integritat i imparcialitat

3.2. Corrupció

3.3. Secret professional

3.4. Ús de la força i de les armes de foc

3.5. Oportunitat, congruència i proporcionalitat

3.6. Detenció

3.7. Tortura

4. La Carta de rotterdam. Una policia per a una societat multiètnica
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Tema C.9. 

El Codi deontològic policial

1. La deontologia policial

La deontologia professional és el conjunt de principis i regles ètiques que regulen i guien una 
activitat professional. Aquestes normes determinen els deures mínimament exigibles als profes-
sionals en l’acompliment de la seva activitat. Per aquest motiu, solen sorgir del mateix col·lectiu 
professional, el qual s’encarrega de recollir-los per escrit en els codis deontològics.

Un codi de deontologia policial és un enunciat de principis i ideals als quals els agents d’un servei 
de policia es comprometen. El Codi de deontologia policial és una garantia per al ciutadà, però tam-
bé per al mateix agent de policia, que entén i accepta les regles amb les quals ha de treballar i les 
assimila com a pròpies.

La policia té una deontologia particular. En un estat democràtic, la policia ha de vetllar per la protec-
ció dels drets humans de totes les persones. I perquè això sigui així, la policia no solament ha de 
complir i fer complir la llei, sinó que, a més, ha de mostrar respecte cap als drets de les persones. 

Els principals organismes internacionals coincideixen a considerar la deontologia policial d’acord 
amb les declaracions internacionals dels drets humans i amb la convicció que, en un sistema 
democràtic, l’estat i la policia no només han de respectar els drets humans, sinó que n’han de 
ser els garants i protectors.

2. El Codi europeu d’ètica de la policia

El Consell de Ministres d’Europa, en la Recomanació Rec (2001) 10 sobre el Codi europeu d’ètica 
de la policia adoptada el 19 de setembre de 2001, recomana que els governs dels estats membres 
basin la seva legislació, les pràctiques internes i els seus codis de conducta en matèria de policia 
en els principis recollits en el Codi europeu d’ètica de la policia, amb vista a la seva implantació 
progressiva i a donar la major difusió possible d’aquest text.

Aquest Codi intenta promoure la cooperació internacional sobre les qüestions referides a l’ètica 
policial i els aspectes relacionats amb els drets humans, atès que l’objectiu de la policia és la de-
fensa dels drets i les llibertats fonamentals dels ciutadans com recull la Convenció europea dels 
drets humans. Així mateix, el Codi es basa en el principi de la protecció de l’estat de dret com a 
base de tota veritable democràcia, i en la consideració que la policia, juntament amb el sistema 
penal, desenvolupen un paper determinant en aquesta protecció.

Aquest Codi s’aplica a les forces públiques de seguretat tradicionals o serveis de policia, o a al-
tres òrgans autoritzats i/o controlats pels poders públics el primer objectiu dels quals consisteix a 
garantir el manteniment de l’ordre en la societat civil, i que estan autoritzats per l’estat a utilitzar 
la força i/o poders especials per assolir aquest objectiu.
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Mitjançant la Resolució INT/1828/2004, de 14 de juny, es va aprovar la Instrucció per a la incor-
poració i l’aplicació del Codi europeu d’ètica de la policia en relació amb l’actuació i la intervenció 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’esquadra, per tal que els membres del cos de Mossos 
d’Esquadra procurin adequar-se en la seva actuació i en el compliment de les seves funcions als 
principis, bases i criteris establerts en el Codi ètic citat, d’acord amb les funcions que els atribueix 
l’ordenament jurídic.

3. El marc deontològic dels principis bàsics d’actuació

3.1. Dignitat, integritat i imparcialitat

En la mesura que la missió dels policies és protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats per 
mandat constitucional, la policia ha d’actuar dignament, íntegrament i imparcialment.

L’article 10 de la Constitució espanyola (CE) reconeix que la dignitat de les persones és un fona-
ment de l’ordre polític i de la pau social. 

La integritat es materialitza quan s’actua amb rectitud en l’acompliment dels seus deures cap als 
altres i alhora és incorruptible. 

L’article 14 de la CE ens diu que tots els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui haver-hi 
discriminació de cap tipus. Així doncs, aquest concepte també obliga no només la policia, sinó tota 
l’Administració. Respectar el principi d’igualtat garanteix la imparcialitat en les actuacions policials.

Tractar tothom de la mateixa manera en la tasca diària del policia forma part de la seva feina, tot 
i que es pot trobar sotmès a situacions en què una part dels ciutadans el pressionin perquè actuï 
d’una manera parcial. Per tant, la imparcialitat ha de regir tota actuació policial.

3.2. Corrupció

El Codi de conducta de les Nacions Unides, en el comentari de l’article 7, reconeix que la defini-
ció de corrupció ha d’estar sotmesa al dret nacional de cada país, i ens diu què cal entendre per 
corrupció:

(...) la comissió o l’omissió d’un acte per part del policia, en el desenvolupament de 
les seves funcions, i en el qual s’aprofita del seu càrrec per acceptar béns, promeses 
o avantatges exigits o acceptats, o el fet de rebre’ls indegudament, una vegada consi-
derat realitzat l’acte. 

La Secretaria General de les Nacions Unides va elaborar un document que va ser presentat al 
Vuitè Congrés de les Nacions Unides sobre Prevenció del Delicte i Tractament del Delinqüent, 
sobre mesures pràctiques contra la corrupció. Aquest document és prou ampli per tractar des de 
les mínimes infraccions que pugui fer un funcionari (emportar-se material a casa, anar a fer la 
compra en hores de feina, utilitzar l’ordinador per qüestions personals o fer trucades telefòniques 
particulars), fins a l’enriquiment del funcionari abusant del seu càrrec.

El comentari oficial de l’article 7 del Codi de conducta de les Nacions Unides es manifesta rotun-
dament:

Qualsevol acte de corrupció, de la mateixa manera que qualsevol abús d’autoritat, és 
incompatible amb la professió de funcionari encarregat de fer complir la llei. Cal apli-
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car la llei amb tot el rigor a qualsevol funcionari encarregat de fer complir la llei que 
cometi un acte de corrupció, ja que els governs no poden pretendre fer complir la llei 
als seus ciutadans si no poden, o no volen, aplicar-la contra els seus propis agents o 
en els seus organismes.

als principis d’actuació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de la resolució 
INT/1828/2004, el punt 3.2 estableix: “els membres de la policia de la Generalitat - mossos 
d’esquadra han de rebutjar i oposar-se amb fermesa a qualsevol forma de corrupció policial 
i denunciar-ne qualsevol indici.”

3.3. secret professional

Els funcionaris públics també han de mantenir secret professional del que coneguin per raó de 
la seva feina. Aquesta obligació també està recollida extensament al Codi penal. 

L’obligació de guardar secret rigorós d’allò que és conegut per raó de la feina és reconeguda 
internacionalment. La confidencialitat exigida als policies està recollida de manera semblant a la 
totalitat de convenis, acords i declaracions que tracten de la policia i la seva feina. L’obligació de 
secret professional no es pot traduir mai en un encobriment d’un fet delictiu ni, en cap cas, en una 
inhibició davant la possibilitat d’un delicte.

La Llei 10/1994, de la policia de Generalitat - Mossos d’Esquadra, a l’article 11, diu sobre 
els principis d’actuació: “Pel que fa al secret professional, els membres del Cos de Mossos 
d’Esquadra han de guardar secret rigorós respecte a totes les informacions que coneguin 
per raó o en ocasió del compliment de llurs funcions.”

3.4. Ús de la força i de les armes de foc

Internacionalment es considera que, en un país democràtic, la policia ha de vetllar per la protecció 
dels drets humans de totes les persones. Aquesta protecció només es pot exercir amb un absolut 
respecte pels seus drets.

L’Estat, com a màxima institució política, és l’únic que en determinades circumstàncies pot fer ús de 
la força. La policia és qui aplica aquesta mesura excepcional seguint els principis de congruència, 
oportunitat i proporcionalitat.

Així doncs, la policia ha d’actuar amb tota determinació, sense recórrer mai a la força més enllà del 
que sigui raonable. El Codi de les Nacions Unides, en lloc de parlar de “raonable", empra l’espe-
cificació "únicament quan sigui estrictament necessari", i en el comentari posterior introdueix el 
factor de proporcionalitat. 

En relació amb l’ús de les armes, aquest comentari precisa:

a) L’ús d’armes de foc és una mesura extrema.

b) S’haurien de prendre totes les mesures per excloure l’ús d’armes de foc, de manera molt 
especial contra els nens.

c) No s’ha de recórrer a les armes de foc si no és que un presumpte delinqüent oposa resis-
tència armada o, de qualsevol altra manera, posa en perill la vida d’altres.

d) Cada vegada que s’hagi utilitzat una arma de foc, s’ha d’informar ràpidament les autoritats 
competents sobre el cas.
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El Vuitè Congrés de les Nacions Unides sobre la Prevenció del Delicte i el Tractament del Delin-
qüent va aprovar els principis bàsics d’actuació sobre l’ús de la força i d’armes de foc per part dels 
funcionaris encarregats de fer complir la llei. 

La Instrucció 5/2008, sobre l’ús d’armes de foc per part dels funcionaris del cos de la policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra, en el punt 4, estableix que es pot utilitzar l’arma de foc en 
els casos següents:

– En cas d’atac armat i imminent contra la vida i la integritat física del policia o altres persones.

– Quan un presumpte delinqüent ofereixi resistència armada, posant en perill la pròpia vida 
del policia o la d’altres persones, i no es pugui reduir ni detenir fent servir mesures menys 
extremes.

– En defensa pròpia o d’altres persones, quan hi hagi un perill imminent de mort o de lesions 
greus.

– Per refusar un atac amb arma de foc, imminent i violent contra les persones, els edificis i les 
instal·lacions que estiguin sota custòdia o la vigilància la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra.

– Per evitar la utilització d’explosius, armes de foc o altres objectes perillosos que amenacin 
la vida i la integritat física de les persones.

– Es preveu l’ús d’armes de foc contra animals perillosos, malferits i/o agonitzants quan re-
presentin un perill directe o indirecte per a les persones, sempre que no sigui factible que, 
en un temps prudencial i sense que es comprometi la seguretat ni s’allarguin els patiments 
o l’agonia de l’animal, un professional especialitzat pugui fer-se’n càrrec (veterinaris, agents 
forestals, personal de caneres, etc.), o bé que per les circumstàncies del lloc i del moment 
sigui l’única opció viable (perill imminent d’atac a persones o altres animals, perill per a la 
circulació de vehicles, perllongament innecessari del patiment de l’animal...).

3.5. oportunitat, congruència i proporcionalitat

L’oportunitat es refereix a l’adequació que s’ha d’establir entre l’acció policial i els elements sub-
jectius –subjectes passius i persones involucrades– i els objectius –temps i lloc– que emmarquin 
el supòsit del fet. 

oportunitat: la utilització d’un mitjà, encara que sigui idoni, pot no ser necessari.

La congruència és un concepte derivat de la combinació dels principis d’oportunitat i de propor-
cionalitat. Una actuació pot ser oportuna (necessària) pel que fa al fi que justifica l’acció, però no 
pel que fa als mitjans emprats en l’acció, i pot esdevenir desproporcionada.

Congruència: significa que la policia ha d’actuar i ha de fer servir el mitjà més adequat 
d’acord amb la necessitat.

La proporcionalitat és el fonament principal de les actuacions policials, tal com preveu la Llei or-
gànica 2/1986 pel que fa a les possibles coaccions materials susceptibles de produir danys físics 
o d’altres que representin un perjudici dels drets i les llibertats.

Proporcionalitat: comporta que els mitjans empleats s’han de correspondre amb els resultats 
perseguits. No s’ha de fer un grau de força desproporcionat a l’objectiu legítim. 
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3.6. Detenció

La detenció és l’acte pel qual es priva una persona de la llibertat, amb caràcter provisional. El 
punt primer de l’article 17 de la Constitució espanyola diu que:

(...) ningú no pot ser detingut, sinó amb l’observança (...) i en els casos i en la forma 
previstos en la llei.

Els punts segon i tercer de l’article 17 de la CE recullen aspectes fonamentals relatius a la forma 
de la detenció, que afecten especialment la deontologia professional. El punt segon estableix el 
temps màxim de la detenció (72 hores) i en cas de terrorisme (5 dies), però advertint que la pri-
vació de llibertat provisional "no pot durar més temps del que sigui estrictament necessari per fer 
les indagacions per aclarir els fets". El punt tercer enumera els drets de les persones detingudes.

A la persona detinguda se l’ha d’informar i se li han de posar en coneixement de manera compren-
sible els drets que li són reconeguts, i ha de ser immediatament conduïda del lloc de la detenció 
al centre de detinguts, on s’han de practicar les diligències d’atestat i, si s’escau, la declaració. La 
persona detinguda té el dret a l’assistència d’advocat durant les diligències policials. La presència 
del professional de la llei en les actuacions de la policia és una forma de garantir la correcció de 
les actuacions que es practiquen. També representa una garantia per al policia que les practica.

L’article 520 (i 520 bis) de la Llei d’enjudiciament criminal incideix en el fet que la detenció s’ha de 
practicar “en la forma que menys perjudiqui la persona, la reputació i el patrimoni del detingut o el pres.” 

Drets de la persona detinguda:

a) Dret a guardar silenci no declarant si no vol fer-ho, a no contestar alguna o algunes 
de les preguntes que li formulin o a manifestar que només declararà davant del jutge.

b) Dret a no declarar contra si mateix i a no declarar-se culpable.

c) Dret a designar advocat i a sol·licitar-ne la presència perquè assisteixi a les diligències 
policials i judicials de declaració i intervingui en tot reconeixement d’identitat de què sigui 
objecte. si el detingut o pres no designa un advocat, se n’hi ha de designar un d’ofici. 

d) Dret que s’assabenti el familiar o la persona que vulgui del fet de la detenció i del lloc 
de custòdia en què es trobi en cada moment. Els estrangers tenen dret que les circum-
stàncies anteriors es comuniquin a l’oficina consular del país.

e) Dret a ser assistit gratuïtament per un intèrpret, quan es tracti d’un estranger que no 
comprengui o no parli el castellà.

f) Dret que el reconegui el metge forense o el seu substitut legal i, si no n’hi ha, el de la 
institució en què es trobi, o qualsevol altre que depengui de l’Estat o d’altres adminis-
tracions públiques.

3.7. Tortura

El 9 de desembre de 1975 s’aprovà la Declaració sobre la protecció de totes les persones contra 
la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants.

El 17 de desembre de 1979 es va aprovar el Codi de conducta per a funcionaris encarregats de 
fer complir la llei que fa referència a la tortura.
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El 10 de desembre de 1984 s’aprova a Nova York la Convenció contra la tortura i altres tractes o penes 
cruels, inhumans o degradants. A l’article 1 es defineix què s’entén per tortura i dóna una protecció 
més àmplia del que deia la Declaració de 1975. És la definició més completa:

A l’efecte d’aquesta Convenció, s’entén pel terme tortura tot acte pel qual s’apliquin intencionadament 
a una persona dolors o sofriments greus, tant si són físics o mentals, amb la finalitat d’obtenir d’ella 
o d’un tercer informació o una confessió, o de castigar-la per un acte que hagi comès o se sospiti 
que ha comès, o d’intimidar o coaccionar aquesta persona o altres, o per qualsevol raó basada en 
qualsevol tipus de discriminació, quan aquests dolors o sofriments siguin aplicats per un funcionari 
públic o una altra persona en l’exercici de funcions públiques, a instigació seva o amb el seu consen-
timent o aquiescència. No es consideren tortures els dolors o sofriments que siguin conseqüència 
únicament de sancions legítimes o que li siguin inherents o incidentals.

4. La Carta de rotterdam. Una policia per a una societat multiètnica 

La Unió Europea dedica els seus esforços a combatre el racisme, la xenofòbia i l’antisemitisme i 
està facultada, des de la signatura del Tractat d’Amsterdam, per adoptar les mesures necessàries 
per combatre qualsevol discriminació basada en el sexe, l’origen ètnic, la religió i les creences, la 
discapacitat, l’edat i l’orientació sexual.

La Carta de Rotterdam es va presentar per primera vegada l’any 1996 a la ciutat que li dóna nom. 
Des d’aleshores diversos països d’Europa l’han subscrita i traduïda als seus idiomes respectius. En 
relació amb el nostre país, el compromís adquirit el 12 de març de 1998 esdevé una clara mostra 
de la voluntat d’avançar en l’adequació a la realitat cada vegada més pluricultural que configura 
la societat catalana. La Carta de Rotterdam és el marc de referència en l’àmbit europeu en relació 
amb els principis bàsics que han de regir la pràctica policial en una societat multicultural. Un dels 
aspectes que tracta és la necessitat d’una formació policial adequada al creixent multiculturalisme 
i d’establir vincles entre les minories ètniques, les ONG i la policia. 

Un dels processos de canvi més significatius del nostre temps és el fet que les societats urbanes, 
en particular, cada cop són més multiculturals. Aquesta diversitat cultural és una característica 
d’aquestes societats. Els ciutadans i les institucions es troben davant del repte d’afrontar noves 
maneres d’orientació en una societat que canvia constantment pel que fa a la seva composició 
ètnica i cultural.

En aquest procés, la policia hi té un paper singular. La policia és un garant del principi d’igualtat, i 
ha d’intervenir en situacions de conflicte en potència d’una manera professional, oportuna i objec-
tiva. Aquest és el tema clau de La Carta de Rotterdam. Una policia per a una societat multiètnica. 

Una societat multiètnica requereix determinades coses en l’organització policial. Com a conse-
qüència, la policia ha d’acceptar la necessitat d’adaptar el seu professionalisme, la qualitat del 
servei i les seves àmplies responsabilitats legals a les necessitats d’una població en canvi cons-
tant. L’objectiu és proporcionar els serveis que són aplicables i accessibles a tots els ciutadans, 
independentment del seu origen ètnic.

La Carta és un document que determina el tipus d’actuacions que s’han d’adoptar si, arreu d’Eu-
ropa, la policia per a una societat multiètnica ha de ser una realitat. Tracta temes com la formació 
sobre qüestions ètniques, la contractació i la retenció d’agents de les minories, l’aplicació de la llei 
pertinent, les associacions amb les comunitats ètniques minoritàries i la gestió de les estadístiques 
sobre la delinqüència ètnica. La seva singularitat rau en el fet que aporta una visió general de tot 
el ventall d’activitats que s’han d’introduir.
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relació cronològica dels principals esdeveniments relacionats amb la deontologia policial

La deontologia policial que avui coneixem en l’àmbit mundial, i especialment en l’àmbit Europeu, 
deriva de l’aplicació dels textos següents:

1948 (10 de desembre)  Declaració universal dels drets humans.

1950 (4 de novembre)  Conveni europeu dels drets humans (CEDH).

1966 (16 de desembre)  Pacte internacional de drets civils i polítics a l’ONU.

 Pacte internacional de drets econòmics socials i culturals a 
l’ONU.

1978 Constitució espanyola.

1979 Resolució 690/1979, de 8 de maig, relativa a la declaració sobre 
la policia, aprovada per l’Assemblea Parlamentària del Consell 
d’Europa.

1979  Resolució 34/169, de 17 de desembre, per la qual l’Assemblea 
General de les Nacions Unides aprova el Codi de conducta per a 
funcionaris encarregats de fer complir la llei.

1984 Convenció contra la tortura i altres tractes o penes cruels, 
inhumans o degradants.

1986 Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de 
seguretat (article 5, principis bàsics d’actuació).

1989 (24 de maig)  Directrius per a l’aplicació efectiva del Codi de conducta per 
a funcionaris encarregats de fer complir la llei (15a sessió 
plenària).

1991 Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya 
(article 10).

1994 Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra (article 11).

1996 La Carta de Rotterdam. Una policia per a una societat 
multiètnica: principis, pràctica i associació.

2000 Projecte Pavement (Unesco), per combatre la discriminació 
múltiple dins i fora de la policia.

2001 Recomanació Rec (2001) 10 sobre el Codi europeu d’ètica de la 
policia del Consell d’Europa.

 Resolució INT/1828/2004, de 14 de juny, per la qual s’aprova 
la Instrucció per a la incorporació i aplicació del Codi europeu 
d’ètica de la policia en relació amb l’actuació i la intervenció de 
la policia de la Generalitat - mossos d’esquadra.

2007 Decret 230/2007, de 16 d’octubre, pel qual es crea el Comitè 
d’Ètica de la Policia de Catalunya.
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IDEEs força

1. En un sistema democràtic, l’estat i la policia no només han de respectar els drets humans, 
sinó que n’han de ser els garants i protectors.

2. El Consell d’Europa, en la Recomanació Rec (2001) 10, aconsella als seus estats membres 
seguir el Codi europeu d’ètica de la policia. Aquest Codi intenta promoure la cooperació inter-
nacional sobre les qüestions referides a l’ètica policial i els aspectes relacionats amb els drets 
humans.

3. La policia ha d’actuar dignament, íntegrament i imparcialment.

4. S’entén per corrupció la comissió o l’omissió d’un acte per part del policia, en el desenvolupa-
ment de les seves funcions i en el qual s’aprofita del seu càrrec per acceptar béns, promeses 
o avantatges exigits o acceptats, o el fet de rebre’ls indegudament, una vegada considerat 
realitzat l’acte. 

5. Els funcionaris públics han de mantenir secret professional del que coneguin per raó de la 
seva feina. L’obligació de secret professional mai no pot traduir-se en un encobriment d’un fet 
delictiu ni, en cap cas, en una inhibició davant la possibilitat d’un delicte.

6. L’Estat com a màxima institució política és l’única que en determinades circumstàncies pot 
fer ús de la força. La policia és qui aplica aquesta mesura excepcional seguint els principis de 
congruència, oportunitat i proporcionalitat.

7. La detenció és l’acte pel qual es priva una persona de la llibertat, amb caràcter provisional.

8. La Carta de Rotterdam és el marc de referència en l’àmbit europeu en relació amb els principis 
bàsics que han de regir la pràctica policial en una societat multicultural.
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La construcció d’un espai de seguretat, justícia i llibertat:
els acords internacionals

Tema C.10. 

La construcció d’un espai de seguretat, justícia i llibertat: 

els acords internacionals

1. La cooperació policial internacional: la Interpol i l’Europol

1.1. La Interpol

1.2. L’Europol

2. Els acords internacionals en matèria de seguretat: 

el sistema d’Informació schengen (sIs)

2.1. Objectius del SIS

2.2. Estructura del SIS

2.3. Funcionament del SIS

2.4. El tractament de les dades informàtiques del SIS

2.5. Competències de l’oficina SIRENE
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Tema C.10. 

La construcció d’un espai de seguretat, justícia i llibertat: 

els acords internacionals

1. La cooperació policial internacional: la Interpol i l’Europol

Un dels grans reptes als quals s’enfronta la societat actual és la globalització del crim organitzat, 
és a dir, la delinqüència transnacional implicada en la producció i distribució il·legal de substàncies 
estupefaents, blanqueig de capitals, immigració il·legal, tràfic il·lícit de vehicles, terrorisme, etc. 

Aquesta nova forma de criminalitat implica que el comportament delictiu passi de ser una activitat 
local, patrimoni exclusiu d’uns quants, a ser-ho d’organitzacions delictives amb mitjans materials i 
tecnològics poderosos (sobretot amb la lliure circulació de persones i béns dins de l’àmbit comuni-
tari). Cada país aconseguirà els seus propis objectius en la lluita contra la delinqüència mitjançant 
l’intercanvi d’informació i la cooperació internacional entre cossos policials de diferents països.

1.1. La Interpol

La Interpol és una organització policial d’àmbit mundial que presta suport a les organitzacions, 
autoritats i serveis que tenen com a missió prevenir, detectar i combatre el delicte.

Els orígens de la Interpol cal situar-los l’any 1914, quan juristes i policies de 14 països es van 
reunir a Mònaco a fi i efecte, entre d’altres, de crear un fitxer criminal internacional centralitzat i 
unificar criteris en els procediments d’extradició. Sorgeix la idea de crear unes oficines policials 
a cada país que serveixin com a punt d’intercanvi d’informació i de coordinació en el creixent 
desenvolupament cientificopolicial. 

L’any 1923 té lloc a la ciutat de Viena (Àustria) el Segon Congrés Internacional de Policia Judicial, 
on es crea la Comissió Internacional de Policia Criminal. Serà l’any 1946 quan s’adopti el nom 
d’Interpol, que passa posteriorment, l’any 1956, a anomenar-se definitivament Organització Inter-
nacional de Policia Criminal - Interpol (OIPC-Interpol). Actualment formen part de la Interpol 188 
països i ha adquirit l’estatut d’observador a l’Organització de Nacions Unides (ONU). 

1.1.1. Objectius de la Interpol

L’article 2 de l’Estatut de la Interpol estableix els objectius generals de l’organització:

a) Aconseguir i desenvolupar, dins del marc de les lleis dels diferents països i el respecte 
a la Declaració universal dels drets humans, l’assistència recíproca entre les autoritats de 
policia criminal.

b) Establir i desenvolupar tota una sèrie d’institucions per contribuir a la prevenció i repressió 
de les diferents infraccions de dret comú.
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L’article 3 de l’Estatut estableix que l’OIPC-Interpol no ha d’intervenir en assumptes de caràcter 
polític, militar, religiós o racial.

1.1.2. Estructura de la Interpol

Assemblea General

Òrgan polític amb delegats dels estats membres. És l’òrgan superior de l’organització. Les seves 
atribucions són: orientació sobre les activitats de l’organització, regulació dels mitjans utilitzats per 
a la cooperació internacional, mètodes de treball, finançament i designació de les personalitats 
dirigents. Les decisions de l’Assemblea s’aproven per majoria simple i cada estat membre té un vot.

Comitè Executiu

Està format per 13 personalitats escollides per l’Assemblea General entre els delegats dels estats 
membres. Entre les seves funcions destaquen executar les decisions de l’Assemblea, aprovar el 
programa de treball i el projecte de pressupost.

Secretaria General

Òrgan executiu permanent que s’encarrega de l’administració i el funcionament permanent de la 
cooperació policial internacional. L’Oficina d’Enllaç Europea depèn directament de la Secretaria 
General. Executa les decisions de l’Assemblea i el Comitè Executiu, dirigeix i coordina la lluita contra 
la delinqüència internacional, centralitza la informació criminal i s’encarrega de les relacions amb 
les autoritats nacionals i internacionals. Està dirigida per un secretari general.

1.1.3. Funcionament de la Interpol

Cada país membre disposa d’una oficina central nacional que s’encarrega de mantenir l’enllaç 
amb els diversos serveis de policia de l’estat respectiu, amb les oficines centrals nacionals dels 
altres països i amb la Secretaria General de l’organització. L’oficina central nacional (OCN) es 
compon de funcionaris de l’estat que actuen sempre dins del marc de la legislació nacional. Les 
seves funcions són:

a) Centralitzar les informacions i documentacions sobre delinqüència recollides dins del 
propi país i que tinguin interès per a la cooperació policial internacional i transmetre-les a 
les diferents OCN i a la Secretaria General.

b) Executar, dins del propi país, les operacions i actuacions policials sol·licitades per altres 
països membres de l’organització a través de les respectives OCN.

c) Rebre les sol·licituds d’informació, verificacions, etc. provinents d’altres OCN i enviar les 
respostes a l’OCN interessada.

d) Transmetre a les OCN les peticions judicials o policials del seu propi país a fi i efecte 
de ser executades.

e) El cap de l’OCN forma part de les delegacions nacionals a l’Assemblea General de l’or-
ganització i és el responsable de l’aplicació de les resolucions aprovades.

A l’Estat espanyol, l’Oficina Central Nacional funciona des de l’any 1929.

La cooperació policial afecta els delictes o les faltes que presentin un caràcter internacional, so-
bretot: delictes de violència contra les persones, delictes contra la propietat, ús d’armes de foc i 
explosius amb un fi delictiu, identificació de víctimes de catàstrofes, delinqüència organitzada i 
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terrorisme, lluita contra el terrorisme internacional, actes il·lícits contra la seguretat aèria, fraus 
econòmics, falsificacions i moneda falsa, i tràfic il·lícit de drogues.

1.2. L’Europol

Europol és la sigla que correspon a Oficina Europea de Policia. Els principals motius per a la 
creació de l’Europol van ser la lliure circulació de persones, béns i serveis, la desigualtat dels 
sistemes legals, les barreres culturals i lingüístiques en la cooperació, la dificultat de coordinar 
recursos, així com l’absència d’una visió europea del crim organitzat. El 7 de febrer de l’any 1992 
es va signar el Tractat de Maastricht sobre la Unió Europea, i es va considerar necessari crear 
una oficina europea de policia per superar aquestes dificultats. L’Europol neix amb la idea d’asso-
lir una millora en la cooperació policial contra el terrorisme, el tràfic il·lícit de drogues i altres tipus 
de delinqüència internacional, mitjançant l’intercanvi d’informació permanent.

El 3 de gener de 1994 va iniciar la seva activitat la Unitat de Drogues de l’Europol (EDU) amb seu a 
l’Haia (Països Baixos). Posteriorment, l’any 1995 se’n van ampliar les competències a altres àmbits 
delinqüencials. L’1 d’octubre de 1998 es va signar el Conveni de l’Europol, però no va ser fins a l’1 de 
juliol de 1999 que l’organització policial va iniciar les seves activitats (l’EDU és absorbida per l’Europol).

1.2.1. Objectius de l’Europol

L’Europol té com a objectius millorar l’eficàcia i la cooperació entre les autoritats policials dels 
estats membres a fi i efecte de prevenir i lluitar contra el terrorisme, el tràfic il·lícit d’estupefaents, 
de material radioactiu i nuclear, el tràfic d’éssers humans, de vehicles, la immigració il·legal i el 
blanqueig de diners, sempre que hi hagi una estructura delictiva organitzada i que dos o més 
estats membres se’n vegin afectats.

1.2.2. Funcionament de l’Europol

Les funcions principals de l’Europol són:

a) Facilitar l’intercanvi d’informació entre els països membres.

b) Recollir i analitzar informació i dades.

c) Comunicar als serveis competents dels estats membres, mitjançant les unitats estatals 
de l’Europol, les dades que els afectin i la relació entre els actes delictius dels quals han 
tingut coneixement.

d) Facilitar les investigacions dins dels estats membres enviant a les unitats estatals de 
l’Europol tota la informació necessària.

e) Gestionar els sistemes informàtics de recollida de dades amb informació sobre perso-
nes sospitoses de cometre delictes o que hi hagin participat que siguin competència de 
l’Europol, o que hagin estat condemnades per aquests delictes.

f) Gestionar la recopilació de dades relatives a persones perjudicades per delictes o que 
puguin ser considerades com a possibles testimonis en investigacions o en futures causes 
penals.

Cada estat membre designa una unitat que és l’encarregada d’executar les funcions esmentades i 
que és l’únic òrgan d’enllaç entre l’Europol i els organismes i cossos policials dels estats membres.

A l’Estat espanyol, ha estat creada per la Direcció General de la Policia, mitjançant el Servei 
Nacional d’Intel·ligència Criminal - Europol (SNIC-Europol) de la Comissaria General de Policia 
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Judicial. Mitjançant els oficials d’enllaç, aquesta unitat subministra informació i dades a l’Europol; 
recull les sol·licituds d’informació, de dades i d’assessorament provinents de l’Europol per als 
cossos policials competents, així com les que són transmeses a l’Europol; transmet informació 
per a la seva gravació en els sistemes informàtics, i, finalment, vigila la legalitat en cada operació 
d’intercanvi d’informació.

2. Els acords internacionals en matèria de seguretat:  el sistema 
d’Informació schengen (sIs)

El Tractat de Schengen té el seu origen en l’acord signat en aquesta localitat de Luxemburg el 14 
de juny de 1985 pels governs de Bèlgica, els Països Baixos, Luxemburg, França i Alemanya. Així 
es va constituir l’Acord de Schengen, relatiu a la supressió gradual dels controls a les fronteres 
comunes. Posteriorment, van adherir-s’hi Itàlia, Espanya, Portugal, Grècia, Àustria, Dinamarca, 
Suècia, Finlàndia, Islàndia i Noruega. L’objectiu d’aquest Acord fou la creació d’una zona de lliure 
circulació, que implicava la supressió dels controls, tant de persones com de vehicles i mercaderies, 
a les fronteres comunes i l’establiment de tot un seguit de mecanismes i mesures de substitució 
per mantenir i incrementar els nivells de seguretat i control als països integrants. 

El Conveni d’aplicació de l’Acord de Schengen (CAAS) preveu les formes concretes d’actuació 
policial en matèria de cooperació següents:

Cooperació policial (article 39): assistència policial a fi de preveure i investigar fets de-
lictius respectant el dret de l’estat.

Vigilància transfronterera (article 40): un cos policial d’un estat Schengen, dins el marc 
d’una investigació judicial, continua en el territori d’un altre estat Schengen una operació 
de vigilància iniciada al seu país.

Persecució transfronterera (article 41): també anomenada “persecució en calent”, consis-
teix en la possibilitat que un cos policial persegueixi una persona que ha comès un delicte 
flagrant dins el territori d’un altre estat Schengen amb el qual té frontera comuna i sense 
que s’hagi pogut avisar prèviament les autoritats del país.

Informació incondicionada (article 46): possibilitat que un estat Schengen comuniqui 
a un altre estat, sense requeriment previ, informació interessant en referència a qualsevol 
aspecte relacionat amb la seguretat i l’ordre.

Lliurament vigilat de substàncies estupefaents (article 73): operacions transfrontereres 
de tràfic de substàncies estupefaents (sotmeses a control judicial o policial) amb la finalitat 
de descobrir o identificar les persones implicades en la comissió de delictes relacionats amb 
aquestes substàncies, o bé cooperació policial amb les autoritats estrangeres implicades 
amb aquesta finalitat.

funcionaris d’enllaç (article 47): possibilitat que determinats funcionaris siguin adscrits 
als serveis de policia d’altres estats Schengen amb la finalitat de promoure i agilitar la 
cooperació policial.

2.1. objectius del sIs

El sistema integrat europeu d’informació d’interès policial té com a finalitat el manteniment d’un 
sistema europeu que permeti identificar persones, vehicles, armes de foc, documents i bitllets de 
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banc i proporcionar als agents que facin les identificacions les conductes que cal seguir en els 
supòsits d’una identificació positiva. La informació recollida al SIS només es pot utilitzar com a 
suport per a la realització de controls policials o duaners i per a l’emissió de visats o permisos de 
residència. No es pot treure informació del SIS per a la realització d’una investigació, ni es poden 
incorporar les dades procedents del SIS a les bases de dades estatals.

2.2. Estructura del sIs

L’estructura del SIS està constituïda per un sistema central comú per a tots els estats integrants, 
un sistema per a cadascun dels estats membres, i tants sistemes locals com oficines d’enllaç 
tingui l’estat membre.

Addicionalment, la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior ha desenvolupat la Base 
de Dades d’Assenyalaments Nacionals (BDSN). La BDSN està dissenyada per emmagatzemar 
també ordres de cerca, assenyalaments vigents de persones, vehicles i objectes que s’hagin de 
compartir entre els cossos policials (Cos Nacional de Policia, Guàrdia Civil, Ertzaintza i Mossos 
d’Esquadra) i no tinguin transcendència europea, amb l’objectiu d’establir l’actuació requerida per 
localitzar-los.

El SIS és un sistema informàtic d’introducció i consulta de dades per a la recerca de persones i 
objectes dins dels estats signants del Conveni d’aplicació de l’Acord de Schengen, integrat per 
un ordinador central situat a Estrasburg (Central Schengen Information System, CSIS) i els sis-
temes estatals d’informació Schengen (National Schengen Information System, NSIS). El SIS és 
l’instrument més eficaç previst al Conveni per resoldre el dèficit de seguretat que es produeix al 
Schengenland o territori Schengen en suprimir-se els controls a les fronteres interiors.

A l’ordinador central i, simultàniament, als diversos NSIS, hi ha registrades les dades de persones 
i objectes per a la seva recerca. En el primer cas per extradir-les, per prohibir-los l’entrada, etc. I 
en el cas dels objectes, per incautar-los.

2.3. funcionament del sIs

El SIS, com a sistema informàtic integrat, permet la introducció de diverses actuacions policials 
en relació amb persones i objectes.

El sistema informàtic integrat relacionat amb persones: detenció a l’efecte d’extradició, destinat 
a les autoritats judicials (article 95 del CAAS); estrangers inclosos a la llista de no admissibles, 
destinat a les autoritats d’estrangeria (article 96); protecció/esbrinament de parador de persones 
desaparegudes o amenaçades, destinat a les autoritats policials i judicials (article 97); esbrinament 
de residència de testimonis o persones inculpades, destinat a les autoritats judicials (article 98), 
i vigilància discreta i control específic de persones i vehicles, destinat a les autoritats policials i 
judicials (article 99).

El sistema informàtic integrat relacionat amb objectes: vehicles de motor amb una cilindrada 
superior a 50 cc, remolcs i caravanes, armes de foc, documents d’identitat expedits (passaports, 
documents d’identitat i permisos de conduir), bitllets de banc enregistrats.
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2.4. El tractament de les dades informàtiques del sIs

2.4.1. Dades relatives a la detenció preventiva a l’efecte d’extradició

La introducció de la descripció d’una persona al SIS equival a una ordre internacional de detenció 
del Conveni europeu d’extradició. La verificació dels requisits d’extradició es fa a priori, per facili-
tar les extradicions i la utilització eficient del sistema. Aquesta funció és competència de l’Oficina 
SIRENE, que compta amb un equip jurídic especialitzat per portar a terme aquesta funció.

L’estat que rep la petició d’extradició pot denegar la recerca de l’individu, de forma provisional o 
permanent, fonamentant-ho en l’existència de raons jurídiques o d’oportunitat, i que comportarà 
sempre com a mesura alternativa l’esbrinament del domicili i la localització del reclamat.

No tota persona en recerca per un òrgan judicial s’ha d’introduir al SIS. Són els jutges els que 
han de decidir si ordenen la recerca dins un nou àmbit: el territori Schengen (és a dir, un àmbit 
intermedi entre les recerques nacionals i les internacionals).

2.4.2. Dades relatives a estrangers no admissibles

En relació amb els estrangers no admissibles, es preveuen dos tipus diferents d’actuacions:

a) Prohibir l’accés al territori Schengen d’aquells ciutadans extracomunitaris introduïts a 
la llista de persones no admissibles. Els serveis de control de fronteres exteriors han de 
denegar l’accés de l’estranger al territori Schengen, sempre que estigui determinat.

b) Si l’estranger ja es troba al territori Schengen, les administracions corresponents no 
li han de concedir el permís de residència i, en conseqüència, cal procedir a expulsar-lo.

2.4.3. Dades relatives a persones desaparegudes o a aquelles persones que per raons d’ame-
naces hagin de tenir una protecció especial

Al SIS s’introdueixen també les dades de persones desaparegudes, menors, o qualsevol altra 
persona que necessiti una protecció especial. Atenent les diferents situacions, cal procedir a la 
localització de la persona o, en el cas dels menors, cal impedir-ne el desplaçament, sempre que 
aquesta actuació estigui d’acord amb el dret.

2.4.4. Dades relatives a persones que hagin de comparèixer davant els tribunals

Es tracta d’una modalitat d’auxili judicial internacional. En el SIS s’han d’introduir aquelles perso-
nes citades com a testimonis, acusats o per a notificació de sentència penal i només a l’efecte de 
comunicar el lloc de residència. 

2.4.5. Dades relatives a persones i vehicles a l’efecte de vigilància discreta o control específic

Vigilància discreta i control específic són dos conceptes introduïts pel CAAS. Qualsevol actuació 
que es faci seguint una descripció del SIS basada en el supòsit esmentat, s’ha de realitzar segons 
el dret dels estats.

Dins de l’àmbit de la vigilància discreta, s’han d’incloure les accions realitzades per identificar la 
persona, tant sigui en els controls fronterers, com en els controls de policia i duanes a l’interior 
del país. També s’han d’incloure les actuacions dirigides a l’obtenció de dades sobre un vehicle 
així com del seu conductor.
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2.5. Competències de l’oficina sIrENE

Cadascun dels estats signants ha de designar una autoritat que tingui competència en el Sistema 
d’Informació Schengen i que serà el responsable del seu correcte funcionament. A l’Estat espanyol 
aquestes competències són atribuïdes a la Subdirecció Operativa de la Direcció General de la 
Policia (Ministeri d’Interior). Totes les descripcions s’han de fer a través de l’organisme esmentat, 
el qual també ha de trametre informació complementària sobre les persones i els objectes descrits 
al SIS. D’aquí el seu nom, SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry). 
En concret, SIRENE actua:

a) Com a interlocutor de la resta de SIRENE de les parts contractants.

b) Com a enllaç entre tots els serveis que operen dins l’àmbit estatal (autoritats policials, 
administratives, consulars, duaneres i judicials de tot el territori de l’Estat).

Els motius de recerca poden ser els que segueixen:

En relació amb persones

Recerca i detenció per extradició, estranger no admissible dins el territori Schengen, adult desa-
paregut, menor desaparegut, investigació per les autoritats judicials, vigilància discreta, control 
específic, vigilància discreta en matèria de seguretat de l’Estat i control específic en matèria de 
seguretat de l’Estat.

En relació amb vehicles

Vigilància discreta de vehicle, vigilància discreta de vehicle dins del marc de la seguretat de l’Estat, 
control específic de vehicle, control específic de vehicle dins del marc de la seguretat de l’Estat, 
vehicle sostret, segrestat o perdut i vehicle buscat dins del marc d’un procediment judicial.

En relació amb objectes

Objecte sostret, segrestat o perdut i objecte buscat en relació amb un prova d’un procediment judicial

IDEEs força

1. Un dels grans reptes als quals s’enfronta la societat actual és la globalització del crim organitzat.

2. La Interpol és una organització policial d’àmbit mundial que presta suport a les organitzacions, 
autoritats i serveis que tenen com a missió prevenir, detectar i combatre el delicte.

3. Els objectius generals de la Interpol són aconseguir i desenvolupar l’assistència recíproca 
entre les autoritats de policia criminal, i establir i desenvolupar tota una sèrie d’institucions.

4. L’Europol neix amb la idea d’assolir una millora en la cooperació policial contra el terrorisme, 
el tràfic il·lícit de drogues i altres tipus de delinqüència internacional, mitjançant l’intercanvi 
d’informació permanent.

5. L’Europol té com a objectius millorar l’eficàcia i la cooperació entre les autoritats policials dels 
estats membres a fi i efecte de prevenir i lluitar contra el terrorisme, el tràfic il·lícit d’estupe-
faents, de material radioactiu i nuclear, el tràfic d’éssers humans, de vehicles, la immigració 
il·legal i el blanqueig de diners, sempre que hi hagi una estructura delictiva organitzada i que 
dos o més estats membres se’n vegin afectats.
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6. L’objectiu de l’Acord de Schengen fou la creació d’una zona de lliure circulació, que implicava 
la supressió dels controls, tant de persones com de vehicles i mercaderies, a les fronteres 
comunes i l’establiment de tot un seguit de mecanismes i mesures de substitució per mantenir 
i incrementar els nivells de seguretat i control als països integrants.

7. El sistema integrat europeu d’informació d’interès policial té com a finalitat el manteniment d’un 
sistema europeu que permeti identificar persones, vehicles, armes de foc, documents i bitllets 
de banc i proporcionar als agents que facin les identificacions les conductes que cal seguir en 
els supòsits d’una identificació positiva.

GLossarI 

Blanqueig de capital

Ciutadà extracomunitari

Delinqüència transnacional

Detenció preventiva

Extradició

Globalització del crim

Òrgan executiu

Permisos de residència

Persona sospitosa

substància estupefaent

Vigilància transfronterera

Visat


