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DECRET
243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació.
Okvlcp›cpv"gn"Fgetgv"3:814229."fg"4:"fÓciquv."gu"xc"tgguvtwevwtct"gn"Fgrctvcogpv"
fÓKpvgtkqt."Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"k"Rctvkekrcek„."nngxcv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"
Rtgxgpek„."Gzvkpek„"fÓKpegpfku"k"Ucnxcogpvu."swg"gu"xc"hgt"okvlcp›cpv"gn"Fgetgv"
183/2007, de 28 d’agost, per tal de facilitar el funcionament intern del nou Deparvcogpv"k"ictcpvkt"wpc"rtguvcek„"fg"ugtxgku"oﬁu"gÝec›"k"gÝekgpv0
Aquestes estructuracions pretenien, entre altres objectius, enfortir la Secretaria
Igpgtcn."fg"nc"swcn"rcuucxgp"c"fgrgpftg" odkvu"vcp"korqtvcpvu"eqo"nc"rtqvgeek„"
civil i la prevenció, extinció d’incendis i salvaments, incrementar la capacitat de la
Secretaria de Seguretat en la direcció de les polítiques públiques de seguretat i policia
i en l’àmbit estrictament policial, com també adequar les funcions de la Secretaria
de Relacions Institucionals als nous reptes que té plantejats, principalment pel que
fa al desplegament estatutari i al desenvolupament de les actuacions necessàries
per recuperar i reivindicar la memòria històrica de la lluita per la democràcia i el
foment de la pau.
Ckz "ocvgkz."nÓkpetgogpv"fg"nÓcevkxkvcv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtgxgpek„."
Extinció d’Incendis i Salvaments i l’augment del personal del cos de bombers
fg"nc"Igpgtcnkvcv"gzkikc"nÓcfgswcek„"fgnu"”ticpu"cfokpkuvtcvkwu"cnu"tgswgtkogpvu"
dimensionals i funcionals actuals necessaris per al desenvolupament correcte de
les funcions encomanades.
FÓcnvtc"dcpfc."gu"xc"qticpkv¦ct"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqvgeek„"Ekxkn."fqvcpv/nc"
d’una estructura moderna i operativa per tal de donar resposta a les necessitats i
requeriments que demanda actualment la ciutadania.
Paral·lelament a l’aprovació de la nova organització departamental, el Parlament
fg"Ecvcnwp{c"xc"crtqxct"nc"Nngk";14229."fg"52"fg"lwnkqn."fgn"Egpvtg"fÓCvgpek„"k"Iguvk„"
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, i la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que ha entrat en vigor amb posterioritat als
decrets d’estructura esmentats.
Cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"fkurquct"gp"wp"¿pke"vgzv"pqtocvkw"fg"vqvc"nÓguvtwevwtc"fgn"
Fgrctvcogpv"rgt"vcn"fg"tgwpkÝect"nc"swg"chgevc"cnu"equuqu"qrgtcvkwu"cfuetkvu"cn"
Departament, instruments personals indispensables per a la prestació dels serveis
de seguretat i d’emergències, així com de la resta de personal adscrit a aquest Departament, actualitzat d’acord amb les lleis esmentades, i de facilitar la tasca dels
qrgtcfqtu"lwt fkeu."gu"eqpukfgtc"eqpxgpkgpv"wpkÝect"q"egpvtcnkv¦ct"gp"wpc"¿pkec"
disposició normativa l’organització departamental.
Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
fÓqticpkv¦cek„."rtqegfkogpv"k"tﬂiko"lwt fke"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv."
a proposta del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, d’acord
cod"gn"Iqxgtp.
DECRETO:
Article 1
Estructura del Departament
1.1 El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, sota
la direcció de la persona que n’és titular, s’estructura en les unitats directives següents:
c+" Nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn0
b) La Secretaria de Seguretat.
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c) La Secretaria de Relacions Institucionals i Participació.
1.2 Resten adscrits al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Servei Català de Trànsit
k"nÓGpvkvcv"Cwv”pqoc"fg"Lqeu"k"Crquvgu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0"Cswguv"fqu"¿nvkou"gp"gnu"
termes que preveu aquest Decret.
1.3 Els organismes regulats a l’apartat 1.2 d’aquest Decret es regeixen per les
ugxgu"pqtogu"gurge Ýswgu0
1.4 El/la titular del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació exerceix les funcions de la presidència rotatòria de la Comissió Bilateral
Igpgtcnkvcv/Guvcv."fg"rtgukfﬂpekc"fg"nc"tgrtgugpvcek„"ecvcncpc"c"nc"Eqokuuk„"Okzvc"
fg"Vtcpuhgtﬂpekgu"Guvcv/Igpgtcnkvcv"k"fg"nc"Eqokuuk„"Okzvc"Igpgtcnkvcv/Clwpvcogpv"
de Barcelona.
Article 2
Consell de Direcció del Departament
Presidit pel/per la conseller/a, el Consell de Direcció del Departament assisteix
el/la conseller/a en les funcions de coordinació general i seguiment de l’activitat del
Departament. Del Consell de Direcció, en formen part els titulars d’òrgans directius
amb nivell orgànic de secretari general o de director general del Departament, els
cnvtgu"e ttgeu"swg"gn1nc"eqpugnngt1c"fgvgtokpk"k"gn1nc"ecr"fgn"Icdkpgv"fgn"Eqpugnngt."
que actua com a secretari/ària.
Article 3
Unitat d’assistència i suport al/a la conseller/a
503" Nc"wpkvcv"fÓcuukuvﬂpekc"k"uwrqtv"cn1c"nc"eqpugnngt1c"ﬁu"gn"Icdkpgv"fgn1fg"nc"
Conseller/a.
504" Gn"Icdkpgv"fgn1fg"nc"Eqpugnngt1c"vﬁ"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) Coordinar el seguiment i la preparació de la informació per a les iniciatives
del Parlament de Catalunya en allò que pertoca al Departament i dels informes solnkekvcvu"rgn"U pfke"fg"Itgwigu."eqo"vcodﬁ"gn"ugiwkogpv"fg"nÓcevkxkvcv"rctncogpv tkc"
fg"ngu"Eqtvu"Igpgtcnu"k"fÓcnvtgu"eqowpkvcvu"cwv”pqogu0
b) Assistir amb el/la conseller/a a les sessions parlamentàries que es determini
i a aquells actes públics relacionats amb les seves funcions.
c) Coordinar i supervisar l’organització de les activitats del/de la conseller/a.
d) Coordinar les relacions amb els mitjans de comunicació i supervisar la
informació generada, així com l’anàlisi del contingut informatiu dels mitjans de
comunicació i la seva repercussió en el Departament.
e) Qualsevol altra funció que li encomanin.
505" Fgn"Icdkpgv"fgn1fg"nc"Eqpugnngt1c"fgrgpgp<
c+" NÓQÝekpc"fg"Rtqvqeqn0
d+" NÓQÝekpc"fg"Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu0
c) La Secretaria del/de la Conseller/a.
f+" Gn"Icdkpgv"fg"Eqowpkecek„0
506" NÓQÝekpc"fg"Rtqvqeqn"vﬁ"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) Coordinar les invitacions rebudes i actes previstos amb les activitats del/de la
conseller/a i, si escau, dels alts càrrecs del Departament, i assessorar en tot el que
fa referència a protocol.
b) Assistir amb el/la conseller/a als actes públics que escaigui.
c) Assessorar en qüestions de protocol per a l’organització d’actes, congressos,
simposis i jornades del Departament, i gestionar-ne la infraestructura.
d) Qualsevol altra funció que li encomanin.
507" NÓQÝekpc"fg"Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"vﬁ"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) Assessorar el/la conseller/a en matèria de relacions institucionals en l’àmbit
de les competències del Departament, i establir la coordinació necessària amb
els diferents organismes i institucions públiques i privades per tal de mantenir les
tgncekqpu"cfkgpvu"cod"nc"Ýpcnkvcv"fÓceqpugiwkt"qdlgevkwu"eqowpu0
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b) Donar assistència tècnica i assessorament en allò referent a les qüestions
parlamentàries en l’àmbit de les competències del Departament.
c) Donar suport a l’organització de les activitats del/de la conseller/a, amb assistència als actes públics que pertoquin per raó de la matèria.
d) Fer el seguiment i preparar la informació per a les iniciatives del Parlament de
Catalunya en el que pertoca al Departament i dels informes sol·licitats pel Síndic de
Itgwigu."eqo"vcodﬁ"gn"ugiwkogpv"fg"nÓcevkxkvcv"rctncogpv tkc"fg"ngu"Eqtvu"Igpgtcnu"
i d’altres comunitats autònomes.
e) Qualsevol altra funció que li encomanin.
3.6 La Secretaria del/de la Conseller/a té les funcions següents:
a) Assistir la persona titular del Departament en l’organització de la seva
cigpfc"fÓcevkxkvcvu."gp"eqqtfkpcek„"cod"gn"Icdkpgv"fg"Eqowpkecek„"k"nÓQÝekpc"
de Protocol pel que fa a les compareixences públiques no parlamentàries, i
tenir cura de la preparació de les reunions i entrevistes de la persona titular
del Departament.
b) Dirigir la Secretaria del/de la conseller/a i la coordinació del suport administratiu.
c) Qualsevol altra funció que li encomanin.
509" Gn"Icdkpgv"fg"Eqowpkecek„"vﬁ"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) Coordinar i promoure les relacions amb els mitjans de comunicació.
b) Elaborar i transmetre notes de premsa.
c) Preparar les entrevistes i les rodes de premsa.
f+" Igpgtct"nc"kphqtocek„0
e) Analitzar el contingut informatiu dels mitjans de comunicació i la seva repercussió en el Departament.
f) Assessorar el/la conseller/a sobre la matèria que li és pròpia.
g) Qualsevol altra funció que li encomanin.
50:" Gn"Icdkpgv"fgn1fg"nc"Eqpugnngt1c"k"ngu"wpkvcvu"swg"gp"fgrgpgp"u„p"qewrcvu"rgt"
personal subjecte al règim eventual, d’acord amb el que estableix el Decret 2/2005,
d’11 de gener, pel qual es regulen determinats aspectes del règim del personal
gxgpvwcn"cn"ugtxgk"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
Article 4
Secretaria General
4.1 El/la secretari/ària general, com a segona autoritat del Departament, exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
rtqegfkogpv"k"tﬂiko"lwt fke"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."ngu"
altres que li assigni la resta de la normativa vigent i les encomanades per delegació
de la persona titular del Departament.
604" Rgt"c"nÓgzgtekek"fg"ngu"ugxgu"hwpekqpu."nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"uÓguvtwevwtc"gp"
els òrgans següents:
a) La Direcció de Serveis.
b) L’Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 19 de
febrer.
e+" Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fgn"Lqe"k"fÓGurgevcengu0
f+" Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqvgeek„"Ekxkn0
g+" Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtgxgpek„."Gzvkpek„"fÓKpegpfku"k"Ucnxcogpvu0
605" NÓGpvkvcv"Cwv”pqoc"fg"Lqeu"k"Crquvgu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"tguvc"cfuetkvc"cn"
Fgrctvcogpv."okvlcp›cpv"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fgn"Lqe"k"fÓGurgevcengu0
606" Gn"Ugtxgk"Ecvcn "fg"Vt pukv"tguvc"cfuetkv"cn"Fgrctvcogpv"okvlcp›cpv"nc"
Ugetgvctkc"Igpgtcn0
4.5 Els serveis territorials del Departament d’Interior, Relacions Institucionals
k"Rctvkekrcek„"fgrgpgp"qti pkecogpv"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"k"hwpekqpcnogpv"
d’aquesta i de les secretaries sectorials i de les direccions generals corresponents
en funció de l’àmbit competencial respectiu.
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Article 5
Direcció de Serveis
5.1 A la Direcció de Serveis li corresponen les funcions següents:
a) Coordinar l’administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals
del Departament, sota la direcció del/de la secretari/ària general, i la coordinació
dels serveis que porten a terme els organismes que en depenen.
d+" RncpkÝect"k"korwnuct"ceekqpu"cftg›cfgu"c"nc"kpvgitcek„."c"nc"tgpfkdknkv¦cek„"k"
a l’optimització màximes de les actuacions de les diferents unitats del Departament.
c) Dirigir iniciatives que condueixin a la millora de la gestió en els diferents
àmbits del Departament.
d) Mantenir relacions funcionals amb altres departaments quan li ho encarregui
el/la secretari/ària general.
e) Coordinar la preparació de l’avantprojecte de pressupost del Departament en
col·laboració amb els altres òrgans del Departament.
f) Coordinar i gestionar els assumptes relatius al personal adscrit als diferents
òrgans del Departament, sens perjudici de les funcions d’altres unitats directives.
g) Supervisar la gestió pressupostària, la comptabilitat, la gestió patrimonial,
les contractacions, les obres i el seu manteniment, sens perjudici de les funcions
d’altres unitats directives.
h) Dirigir les polítiques de relacions laborals i de prevenció de riscos i salut
laboral.
k+" RncpkÝect"k"fktkikt"ngu"cevwcekqpu"gp"ocvﬂtkc"fg"ukuvgogu"fÓkphqtocek„"k"vgenologies de la informació i la comunicació del Departament, relacionar-se amb
les empreses proveïdores i coordinar-se amb els organismes competents en aquest
àmbit.
j) Dirigir iniciatives que condueixin a la millora dels sistemes de gestió, de la
swcnkvcv"gp"nc"rtguvcek„"fgnu"ugtxgku"k"c"nc"rncpkÝecek„"k"nÓcxcnwcek„"fg"nc"iguvk„"k"
l’organització en els diferents àmbits del Departament.
m+" Eqqtfkpct"nc"rncpkÝecek„"gp"kphtcguvtwevwtgu"k"nc"uwrgtxkuk„"fg"ngu"cevwcekqpu"
necessàries per dur-les a terme, així com la seguretat i el manteniment preventiu i
correctiu de les instal·lacions i immobles del Departament.
l) Dirigir i coordinar les unitats que en depenen i també coordinar la resta de
serveis administratius del Departament.
m) Qualsevol altra funció que li encomanin.
5.2 De la Direcció de Serveis depenen els òrgans següents:
c+" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"k"Tgncekqpu"Ncdqtcnu0
d+" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Iguvk„"Geqp”okec"k"Eqpvtcevcek„0
e+" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ukuvgogu"fÓKphqtocek„"k"Vgngeqowpkecekqpu0
f+" Gn"Icdkpgv"Vﬂepke0
g+" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ucnwv"Ncdqtcn"k"Rtgxgpek„"fg"Tkuequ0
Article 6
Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals
803" Eqttgurqpgp"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"k"Tgncekqpu"
Laborals les funcions següents:
a) Assistir a la Direcció de Serveis en la implantació de les polítiques generals
en matèria de personal i en la coordinació de la gestió del personal d’administració
i serveis dels centres directius del Departament.
b) Mantenir les relacions ordinàries del Departament amb els òrgans competents
en matèria de recursos humans i relacions laborals.
e+" Ictcpvkt"nÓcfgswcek„"fg"nc"iguvk„"k"nÓcfokpkuvtcek„"fgn"rgtuqpcn"fÓcfokpkuvtcek„"
i serveis del Departament a la normativa vigent.
f+" Korwnuct."eqqtfkpct"k"wpkÝect"gnu"rtqeguuqu"gp"ocvﬂtkc"fg"rncpkÝecek„"fg"
tot el personal adscrit al Departament i els procediments en matèria de gestió del
personal d’administració i serveis.
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e) Coordinar la gestió del capítol 1 del pressupost i fer el seguiment de la seva
execució.
f) Administrar el règim interior i la gestió dels serveis generals.
g) Impulsar i coordinar els plans de formació del personal d’administració i
serveis del Departament.
h) Assessorar en matèria de recursos humans els òrgans del Departament.
i) Executar la política de relacions laborals del Departament i participar en les
pgiqekcekqpu"k"gp"nc"tguqnwek„"fgnu"eqpÞkevgu"swg"gu"rwiwkp"rtqfwkt"cod"gn"rgtuqpcn"
del Departament i amb el personal laboral adscrit als diferents centres directius i
organismes del Departament.
j) Qualsevol altra funció que li encomanin.
804" Fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"k"Tgncekqpu"Ncdqtcnu"gp"
depenen els òrgans següents:
a) El Servei de Règim Interior i Documentació.
b) El Servei de Personal.
e+" Gn"Ugtxgk"fg"RncpkÝecek„"fg"Tgewtuqu"Jwocpu0
d) L’Àrea de Formació.
e) L’Àrea de Relacions Laborals.
Article 7
Servei de Règim Interior i Documentació
7.1 Corresponen al Servei de Règim Interior i Documentació les funcions
següents:
a) Elaborar, proposar i supervisar el règim interior de la seu central del Departament.
d+" RncpkÝect."eqqtfkpct."uwrgtxkuct"k"eqpvtqnct"gn"ocpvgpkogpv."nc"ugiwtgvcv"k"
el suport logístic de les dependències centrals del Departament i els seus serveis
generals.
c) Coordinar els serveis de recepció, d’atenció telefònica i presencial dels ciutadans de la seu del Departament, així com impulsar que s’apliquin criteris comuns
i fer el seguiment sobre la qualitat d’aquets serveis, en coordinació amb la resta
d’unitats del Departament que tenen funcions en aquests àmbits.
d) Coordinar i supervisar el registre d’entrada i sortida de documents i la correspondència de la seu central del Departament, així com l’establiment de criteris
funcionals i les actuacions de suport que es duguin a terme a la resta de registres.
e) Coordinar i gestionar el parc mòbil dels serveis generals i responsabilitzar-se
del seu manteniment.
f) Organitzar les funcions de majordomia.
i+" RncpkÝect"k"uwrgtxkuct"nc"iguvk„"fg"nÓctzkw"egpvtcn"k"nc"eqqtfkpcek„"fgnu"ctzkwu"
semiactius del Departament.
h) Divulgar i promoure els criteris d’arxiu de la documentació generada al
Departament.
i) Assistir i donar suport als arxius de gestió de les unitats administratives de la
seu central del Departament i col·laborar amb les unitats que elaboren processos i
circuits documentals.
j) Qualsevol altra funció que li encomanin.
7.2 Del Servei de Règim Interior i Documentació en depenen els òrgans següents:
a) La Secció de Règim Interior, Informació i Registre.
d+" Nc"Ugeek„"fg"Iguvk„"Fqewogpvcn"k"Ctzkw0
Article 8
Secció de Règim Interior, Informació i Registre
Corresponen a la Secció de Règim Interior, Informació i Registre les funcions
següents:
a) Organitzar i gestionar el registre general d’entrades i sortides de la seu central
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del Departament, i controlar la distribució i la comunicació de la correspondència
registrada.
d+" Fqpct"gn"uwrqtv"vﬂepke"pgeguuctk"c"ngu"qÝekpgu"fg"tgikuvtg"igpgtcn"fg"ngu"fkxgtugu"
seus del Departament.
c) Fer el seguiment i portar a terme l’administració de l’aplicatiu informàtic del
registre.
f+" Iguvkqpct"gnu"ukuvgogu"fÓcvgpek„"k"fÓkphqtocek„"cn"ekwvcf "uqdtg"gnu"ugtxgku"
del Departament, proposar la modernització dels sistemes d’informació al ciutadà
i donar suport en la seva implementació.
g+" Iguvkqpct"gnu"ugtxgku"fg"eqttgwu."tgrtqitcÝc."okuucvigtkc."eqpugtigtkc"k"swcnsevol altra funció logística interna.
f) Fer el seguiment i gestionar els serveis de recepció i l’atenció telefònica i
presencial dels ciutadans a la seu del Departament.
i+" Iguvkqpct"ngu"vcuswgu"fg"pgvglc"k"ocpvgpkogpv"nqi uvke"gp"igpgtcn"fg"nc"ugw"
central del Departament.
h) Elaborar propostes de millora de la qualitat dels serveis comuns i col·laborar
en la implementació de programes interdepartamentals del seu àmbit d’actuació.
i) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 9
Secció de Gestió Documental i Arxiu
Eqttgurqpgp"c"nc"Ugeek„"fg"Iguvk„"Fqewogpvcn"k"Ctzkw"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) Fer el seguiment i el control de la gestió de la documentació del Departament,
serveis territorials i organismes que en depenen.
b) Implantar el sistema de gestió documental al territori.
c) Elaborar, aplicar i mantenir els elements del sistema de gestió de la documentació
del Departament i dels serveis territorials i organismes que en depenen: manual de
iguvk„"fg"nc"fqewogpvcek„."swcftg"fg"encuukÝecek„"k"kpxgpvctku0
d) Dissenyar els continguts i programar i supervisar la formació en arxivística
del Departament i dels serveis territorials i organismes que en depenen.
e) Elaborar i aplicar les taules d’accés, avaluació i tria de la documentació de
l’arxiu central, dels arxius semiactius i dels arxius de gestió.
f) Participar i col·laborar en els grups de treball de coordinació de les actuacions
fg"oknnqtc"fg"nc"iguvk„"fg"nc"fqewogpvcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
g) Donar suport a les unitats del Departament que dissenyen circuits documentals,
programes, bases de dades, documents normalitzats i impresos.
h) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 10
Servei de Personal
10.1 Corresponen al Servei de Personal les funcions següents:
a) Coordinar i supervisar la gestió i administració del personal del Departament,
d’acord amb la normativa vigent.
b) Donar suport en les convocatòries de selecció i accés a cossos de funcionaris
i laborals propis del Departament.
c) Controlar i gestionar la tramitació dels expedients relatius a les situacions
administratives del personal del Departament i en matèria d’incompatibilitats.
d) Controlar i gestionar la tramitació dels expedients relatius a la mobilitat del
personal del Departament i a les diferents formes de provisió dels llocs de treball.
e) Controlar i gestionar la tramitació dels expedients relatius al reconeixement
de serveis, triennis, grau personal i d’altres incidències del personal del Departament.
f) Impulsar, coordinar i, si s’escau, gestionar els processos de provisió de llocs
singulars i de llocs de comandament del Departament.
g) Impulsar, coordinar i, si s’escau, gestionar les convocatòries de canvi de
destinació i de nou accés del personal laboral.
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h) Coordinar i supervisar els expedients de contractació de personal laboral i de
nomenament de personal interí.
i) Supervisar la tramitació dels expedients de retencions judicials.
j) Donar suport tècnic a la tramitació dels expedients disciplinaris que s’incoïn
al personal d’administració i serveis del Departament.
k) Custodiar i gestionar els expedients personals i el registre de personal del
Departament.
l) Supervisar la correcta aplicació de la normativa vigent en matèria de personal.
m) Coordinar i supervisar la implantació i l’ús del portal Epoca.
n) Qualsevol altra funció que li encomani el/la seu/seva superior jeràrquic/a.
10.2 Del Servei de Personal depenen els òrgans següents:
c+" Nc"Ugeek„"fg"Iguvk„"fg"Rgtuqpcn0
b) La Secció de Retribucions.
Article 11
Secció de Gestió de Personal
Eqttgurqpgp"c"nc"Ugeek„"fg"Iguvk„"fg"Rgtuqpcn"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) La tramitació dels expedients referents a les situacions administratives, permisos, llicències, vacances, reconeixement de serveis previs, venciment de triennis,
tgeqpgkzgogpv"fg"itcw"rgtuqpcn."rtqxkuk„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn."egtvkÝecekqpu"k"cnvtgu"
incidències del personal del Departament.
b) La preparació i gestió de les convocatòries per a la provisió de llocs singulars
i llocs de comandament del Departament.
e+" Nc"rtgrctcek„"k"nc"vtcokvcek„"fg"ngu"rwdnkecekqpu"cn"FQIE"fg"ngu"tguqnwekqpu"
de les convocatòries de provisió o d’accés a cossos de funcionaris i laborals propis
del Departament.
d) L’actualització i manteniment del registre informàtic del personal i l’actualització i manteniment de l’arxiu documental de personal del Departament.
e) Preparar i tramitar els expedients sobre les ofertes públiques d’ocupació.
f) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 12
Secció de Retribucions
Corresponen a la Secció de Retribucions les funcions següents:
a) Elaborar i fer el seguiment del capítol 1 del pressupost anual del Departament.
b) Elaborar la nòmina del personal del Departament.
c) Supervisar els procediments de la Seguretat Social i d’altres règims de previsió
social que són d’aplicació al personal del Departament.
d) Supervisar el pagament de les dietes, assistències i indemnitzacions i fer-ne
el seguiment pressupostari.
e) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 13
Ugtxgk"fg"RncpkÝecek„"fg"Tgewtuqu"Jwocpu
Eqttgurqpgp"cn"Ugtxgk"fg"RncpkÝecek„"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"ngu"hwpekqpu"uggüents:
a) Supervisar l’actualització permanent de la relació de llocs de treball del
Departament.
b) Elaborar les descripcions dels llocs de treball per a la seva incorporació al
Manual d’Organització del Departament.
c) Elaborar estudis sobre les necessitats quantitatives i qualitatives de recursos
humans del Departament, analitzar les necessitats detectades i contrastar amb les
fkurqpkdknkvcvu"kpvgtpgu"k"kfgpvkÝect"ngu"ceekqpu"pgeguu tkgu"rgt"eqdtkt"ngu"fkhgtﬂpekgu"
entre les necessitats detectades i les disponibilitats existents.
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f+" Eqnáncdqtct"gp"nc"fgÝpkek„"fg"ngu"ectcevgt uvkswgu"fgnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"k"ngu"
condicions per a l’exercici de les tasques, atenent els requisits d’idoneïtat de les
persones respecte dels llocs de treball.
e) Col·laborar en els processos de gestió del coneixement que la Direcció del
Departament promogui, sobretot quan incideixen en l’acompliment de les funcions
que les persones tenen assignades i amb el seu desenvolupament
h+" Eqnáncdqtct"gp"nc"fgÝpkek„."nÓkorwnu"k"nÓgzgewek„"fg"ngu"rqn vkswgu"gp"ocvﬂtkc"fg"
iguvk„"fgn"tgpfkogpv"cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"fkurquct"fÓwp"ukuvgoc"hqtocn"fÓcxcnwcek„"
del rendiment.
g) Elaborar estudis referents a les necessitats de creixement professional del
personal d’acord amb el seu potencial, fomentar els aprenentatges necessaris per
c"nÓ”rvko"tgpfkogpv"fg"ngu"ugxgu"eqorgvﬂpekgu"k"rgt"c"nc"eqttgevc"fgÝpkek„"fgnu"
corresponents itineraris de carrera professional.
h) Dissenyar, impulsar i executar, quan sigui convenient, el desenvolupament
de projectes en execució de les polítiques d’administració i recursos humans, en
col·laboració amb la resta d’òrgans del Departament.
i) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 14
Àrea de Formació
Eqttgurqpgp"c"nÓÉtgc"fg"Hqtocek„."eqpÝiwtcfc"eqo"c" tgc"hwpekqpcn."ngu"hwpcions següents:
c+" Rtqrquct."eqpugpuwct."rncpkÝect."fkhqpftg"k"cxcnwct"ngu"cevkxkvcvu"hqtocvkxgu"
del personal d’administració i els serveis del Departament.
b) Representar el Departament en les comissions i grups de treball de responsables de
hqtocek„"rgt"eqpvtkdwkt"c"nc"korncpvcek„"fgn"oqfgn"fg"hqtocek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
c) Proposar i fer el seguiment del pla de formació del Departament.
d) Dinamitzar i impulsar noves metodologies aplicades a la formació.
e) Fer-se càrrec dels aspectes organitzatius i de gestió de les activitats de formació.
h+" Hgt"fÓgpnnc›"gpvtg"nÓGueqnc"fÓCfokpkuvtcek„"R¿dnkec"k"ngu"wpkvcvu"fgn"Fgrctvcogpv"
per a la difusió de les activitats formatives i per a la canalització de les demandes.
g) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 15
Àrea de Relacions Laborals
Eqttgurqpgp"c"nÓÉtgc"fg"Tgncekqpu"Ncdqtcnu."eqpÝiwtcfc"eqo"c" tgc"hwpekqpcn."
les funcions següents:
c+" Eqnáncdqtct"gp"nc"fgÝpkek„"fg"ngu"rqn vkswgu"fg"tgncekqpu"ncdqtcnu"fgn"Fgrcttament.
b) Impulsar i participar en els òrgans de representació i negociació del personal
dels cossos de funcionaris i laborals propis del Departament.
c) Assistir i substituir, si s’escau, el/la subdirector/a general en les reunions
fÓ”ticpu"fg"pgiqekcek„"ukpfkecn"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
d) Assistir i representar el Departament en les reunions dels diferents comitès
de Seguretat i Salut Laboral del Departament.
e) Donar suport i assessorament a les unitats del Departament en les qüestions
relatives a la representació i participació sindical.
f) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 16
Subdirecció General de Gestió Econòmica i Contractació
3803" Eqttgurqpgp"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Iguvk„"Geqp”okec"k"Eqpvtcevcek„"
les funcions següents:
a) Dirigir i supervisar l’actuació de les unitats administratives que depenen
d’aquest òrgan.
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b) Desenvolupar els programes generals del Departament en matèria economicoadministrativa.
c) Preparar i estudiar l’avantprojecte de pressupost del Departament i controlarne l’execució.
d) Dirigir i controlar la gestió econòmica, pressupostària i comptable del Departament.
e) Dirigir i controlar la gestió patrimonial dels béns mobles i dels béns immobles
adscrits al Departament.
f) Impulsar i supervisar la tramitació dels expedients de subministraments i
compres i la prestació de serveis de logística del Departament.
g) Impulsar i supervisar la tramitació dels expedients de contractació d’obres,
serveis i subministraments i els convenis del Departament.
j+" Rtqrquct"kpfkecfqtu"fÓcxcnwcek„"fg"nÓgÝe ekc."nÓgÝekﬂpekc"k"nc"swcnkvcv"gp"nÓ odkv"
d’administració econòmica.
i) Dissenyar i impulsar indicadors per a l’anàlisi de la gestió de les compres i els
subministraments, la proposta de mesures per a la seva homogeneïtzació i millora,
així com l’anàlisi de costos per a la seva optimització.
j) Supervisar i analitzar el compliment dels aspectes econòmics dels contractesprograma dels organismes autònoms i entitats adscrites al Departament.
k) Qualsevol altra funció que li encomanin.
3804" Fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Iguvk„"Geqp”okec"k"Eqpvtcevcek„"gp"fgrgpgp"
els òrgans següents:
c+" Gn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"Geqp”okec0
b) El Servei de Contractació i Patrimoni.
c) L’Àrea de Compres i Logística.
Article 17
Servei de Gestió Econòmica
3903" Gn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"Geqp”okec"vﬁ"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) Participar en la preparació de l’avantprojecte de pressupost del Departament.
b) Efectuar el seguiment del pressupost del Departament.
c) Controlar i efectuar la comptabilitat interna de les operacions de la gestió
pressupostària i dels documents comptables.
d) Coordinar totes les qüestions relacionades amb els ingressos i les despeses
del Departament.
e) Tramitar i fer el seguiment dels expedients d’ajuts gestionats per les diferents
unitats del Departament.
f) Controlar les habilitacions i subhabilitacions del Departament i el fons de
maniobra.
g) Establir els criteris i fer el seguiment de l’elaboració d’estudis sobre el càlcul
fgn"equv"fgnu"ugtxgku"rtguvcvu"rgn"Fgrctvcogpv."gp"eqqtfkpcek„"cod"gn"Icdkpgv"
Tècnic.
h) Coordinar la realització d’estudis i informes en matèria econòmica i assessorar
les unitats directives del Departament.
i) Qualsevol altra funció que li encomanin.
3904" Fgn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"Geqp”okec"gp"fgrgpgp"ngu"ugeekqpu"ugi¯gpvu<
c+" Nc"Ugeek„"fg"Iguvk„"Rtguuwrquv tkc0
b) La Secció d’Anàlisi Econòmica.
Article 18
Secció de Gestió Pressupostària
C"nc"Ugeek„"fg"Iguvk„"Rtguuwrquv tkc"nk"eqttgurqpgp"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) Revisar i preparar la documentació necessària per a la confecció de l’avantprojecte de pressupost del Departament.
b) Col·laborar en la gestió del pressupost anual del Departament, en concret, pel
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swg"hc"c"nÓgncdqtcek„"k"nc"vtcokvcek„"fgnu"gzrgfkgpvu"fg"oqfkÝecek„"rtguuwrquv tkc"
i la gestió administrativa de les despeses.
c) Elaborar i tramitar els documents comptables.
d) Efectuar les operacions relacionades amb la tramitació de despeses.
e) Realitzar les activitats de caràcter econòmic relacionades amb les subvencions
concedides pel Departament.
f) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 19
Secció d’Anàlisi Econòmica
A la Secció d’Anàlisi Econòmica li corresponen les funcions següents:
a) Participar en la preparació de l’avantprojecte de pressupost de despeses del
Departament i la tramesa d’instruccions referents a la seva gestió i tramitació
d’expedients econòmics a les diferents unitats directives.
b) Realitzar estudis i informes en matèria econòmica d’interès per al Departament.
c) Informar i assessorar els diferents serveis en matèria pressupostària.
d) Efectuar anàlisis estadístiques del grau d’execució del pressupost del Departament.
e) Elaborar estudis i propostes per a la millora de la gestió econòmica del Departament.
f) Controlar els resums pressupostaris periòdics relatius a l’evolució i execució
del pressupost anual.
i+" Igpgtct"kpfkecfqtu"fg"equvqu"fgnu"fkhgtgpvu"ugtxgku"fgn"Fgrctvcogpv0
h) Fer l’anàlisi i seguiment del compliment dels objectius i programes de caràcter
econòmic del Departament.
i) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 20
Servei de Contractació i Patrimoni
20.1 El Servei de Contractació i Patrimoni té les funcions següents:
a) Estudiar i coordinar les propostes de tramitació d’expedients de contractació
efectuades per les diferents unitats directives del Departament.
b) Coordinar l’elaboració i la tramitació de tots els expedients de contractació
que siguin competència del Departament.
e+" Iguvkqpct"ngu"eqpxqecv”tkgu"k"nc"tgcnkv¦cek„"fg"nkekvcekqpu0
d) Controlar la tramitació dels expedients d’adquisició, cessió, arrendament de les
Ýpswgu."gnu"gfkÝeku"q"gnu"nqecnu"rgt"c"nc"kpuvcnáncek„"fgnu"ugtxgku"fgn"Fgrctvcogpv0
e) Administrar els béns immobles adscrits al Departament.
f) Coordinar actuacions en matèria d’assegurances.
g) Coordinar i gestionar l’inventari dels béns mobles del Departament.
h) Controlar l’adquisició de béns inventariables i no inventariables i la seva
distribució.
i) Formar part de les meses de contractació.
j) Assessorar les unitats del Departament en els temes de la seva competència.
k) Qualsevol altra funció que li encomanin.
20.2 Del Servei de Contractacions i Patrimoni depenen els òrgans següents:
a) La Secció de Contractació.
d+" Nc"Ugeek„"fg"Iguvk„"Rcvtkoqpkcn0
Article 21
Secció de Contractació
A la Secció de Contractació li corresponen les funcions següents:
a) Tramitar i supervisar els expedients de contractació administrativa.
b) Participar en les meses de contractació, comissió de subministraments i en
qualsevol òrgan del Departament relacionat amb les seves competències.
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c) Elaborar els plecs de clàusules administratives, així com els informes en
matèria de contractació administrativa que se’n puguin derivar.
d) Estudiar i redactar els documents contractuals, així com fer el seguiment de
nc"ugxc"cfgswcek„"c"ngu"oqfkÝecekqpu"fg"nc"pqtocvkxc"crnkecdng0
e) Assessorar i donar suport en matèria de contractació administrativa a les
unitats adscrites al Departament.
f) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 22
Secció de Gestió Patrimonial
C"nc"Ugeek„"fg"Iguvk„"Rcvtkoqpkcn"nk"eqttgurqpgp"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) Tramitar els expedients relatius a l’adquisició, la cessió o l’arrendament de
béns immobles per a la instal·lació dels serveis corresponents.
b) Confeccionar l’inventari dels béns mobles.
c) Mantenir l’inventari dels béns immobles adscrits al Departament.
f+" Iguvkqpct"k"ocpvgpkt"nÓcuugiwtcogpv"fgnu"dﬁpu"fgn"Fgrctvcogpv0
e) Tramitar les revisions de renda i controlar i administrar els béns.
h+" Iguvkqpct"gn"tgikuvtg"fg"nc"rtqrkgvcv"kpvgnángevwcn"k"cnvtgu"fqokpku"fgn"Fgrcttament.
g) Tramitar els convenis gestionats per les diferents unitats del Departament.
h) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 23
Àrea de Compres i Logística
A l’Àrea de Compres i Logística, assimilada orgànicament a servei, li corresponen
les funcions següents:
a) Iniciar els expedients relatius als subministraments de tot tipus de béns i
serveis del Departament.
d+" FgÝpkt"ngu"pqtogu"k"guvtcvﬂikgu"fg"eqortc"fgn"Fgrctvcogpv0
e+" Iguvkqpct"egpvtcnkv¦cfcogpv"ngu"eqortgu"citgicfgu"fgn"Fgrctvcogpv0
f+" FgÝpkt"gn"ecv ngi"fg"ugtxgku"rgt"c"nc"iguvk„"fg"ngu"eqortgu"fg"dﬁpu"k"ugtxgku<"
proveïdors, prospecció de mercats de subministraments, productes homologats.
g+" Iguvkqpct"nc"rtguvcek„"fgnu"ugtxgku"nqi uvkeu"rgt"c"nÓgoocicv¦gocvig"k"fkuvtkbució dels subministraments.
f) Coordinar les fases de distribució, gestió de comandes, reposicions de materials i informes de consums.
g) Recerca de la informació sobre productes i serveis per conèixer l’evolució
dels segments de mercat en què opera el Departament.
j+" RncpkÝect"nÓcfswkukek„"fg"rtqfwevgu"k"ugtxgku"c"rctvkt"fg"nc"fgvgeek„"fg"pgegusitats efectuada per les unitats directives del Departament.
i) Coordinar la gestió dels magatzems i/o punts de distribució de les unitats
directives del Departament.
j) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 24
Subdirecció General de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions
4603" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ukuvgogu"fÓKphqtocek„"k"Vgngeqowpkecekqpu"
dirigeix i coordina les actuacions transversals de caràcter tècnic del Departament
que s’indiquen en les funcions següents:
a) Alinear les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els
objectius estratègics del Departament.
d+" Gncdqtct"gn"Rnc"fktgevqt"fg"VKE"fgn"Fgrctvcogpv"eqo"c"kpuvtwogpv"fg"fgÝpkek„"
i de coordinació dels sistemes d’informació, de l’arquitectura tecnològica i de les
comunicacions que ha de donar suport a l’activitat, a la gestió i a la informació de
tot el Departament.
e+" KfgpvkÝect"k"cxcnwct"ngu"pgeguukvcvu"kphqto vkswgu"k"fg"vgngeqowpkecekqpu"fgn"
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Fgrctvcogpv."fgÝpkt/pg"nc"rncpkÝecek„."eqqtfkpct/pg"nÓgzgewek„"k"tgcnkv¦ct/pg"gn"
seguiment pressupostari.
f+" Iguvkqpct"gn"rtguuwrquv"cuukipcv."korwnuct"gnu"rtqeguuqu"fg"eqpvtcevcek„"
corresponents, assegurar el manteniment de l’inventari d’actius informàtics i de
telecomunicacions i realitzar el seguiment tècnic i econòmic dels acords de nivells
de servei contractats.
e) Relacionar-se amb els subministradors externs de TIC en els termes contracvwcnu"xkigpvu"c"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0
f) Coordinar les relacions dels òrgans de gestió TIC de les diferents unitats
directives amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per
optimitzar els recursos disponibles.
i+" Crnkect"gp"gn"Fgrctvcogpv"gn"rtqitcoc"fÓcevwcek„"fgn"Iqxgtp"fÓkorncpvcek„"
de nous projectes interdepartamentals d’informació i comunicació en l’àmbit de
les noves tecnologies.
j+" FgÝpkt"k"iguvkqpct"nc"rqn vkec"fg"ugiwtgvcv"fgnu"ukuvgogu"fÓkphqtocek„"k"eqordinar-se amb els organismes que es relacionin amb el Departament en aquesta
matèria.
k+" Ictcpvkt"nc"rtgugtxcek„"fgn"eqpgkzgogpv"guvtcvﬂike"k"hwpekqpcn"fg"ngu"VKE"fg"
vqv"gn"Fgrctvcogpv"eqo"wp"cevkw"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
j) Coordinar les actuacions necessàries per cobrir les necessitats d’informació i
anàlisi a nivell estadístic i de gestió.
k) Qualsevol altra funció que li encomanin.
4604" Fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ukuvgogu"fÓKphqtocek„"k"Vgngeqowpkecekqpu"
depenen les unitats següents:
a) Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
d+" QÝekpc"fg"Eqqtfkpcek„"fg"nc"Zctzc"TGUECV0
c) Àrea d’Explotació de Dades.
d) Servei de Suport Administratiu.
Article 25
Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
25.1 Corresponen a l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
(Àrea TIC) les funcions següents:
a) Assessorar i donar suport tecnològic per a l’elaboració, la implantació, el
desplegament i l’actualització del Pla director i d’actuacions del TIC.
b) Coordinar la implantació dels programes i projectes corporatius.
c) Proposar el pressupost i la priorització de les actuacions TIC.
d) Executar i fer el seguiment de les actuacions TIC del Departament derivades
del Pla director i vetllar per la qualitat dels productes i dels serveis rebuts pels
subministradors externs.
e) Adoptar i difondre en el Departament mètodes de desenvolupament, normes,
estàndards i protocols sobre les TIC, de manera coordinada amb la política corpotcvkxc"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0
f) Qualsevol altra funció que li encomanin.
25.2 L’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions és dirigida
pel/per la coordinador/a del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Kphqtocek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."cod"fgrgpfﬂpekc"hwpekqpcn"fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ukuvgogu"fÓKphqtocek„"k"Vgngeqowpkecekqpu"fgn"Fgrctvcogpv"
pel que fa a les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament,
i dependència funcional del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Inforocek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"rgn"swg"hc"c"ngu"vgepqnqikgu"fg"nc"kphqtocek„"
k"eqowpkecekqpu"eqtrqtcvkxgu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
25.3 L’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions presta les
seves funcions en els àmbits funcionals següents:
a) Infraestructures informàtiques i de telecomunicacions.
b) Desenvolupaments informàtics.
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c) Seguiment tècnic de projectes.
d) Seguretat dels sistemes informàtics i de les telecomunicacions.
Article 26
Àmbit d’infraestructures informàtiques i de telecomunicacions
26.1 Corresponen a l’àmbit d’infraestructures informàtiques i de telecomunicacions les funcions següents:
c+" KfgpvkÝect"guvtcvﬂikgu"fÓgxqnwek„"gp"nÓ odkv"vgepqn”ike"fg"ngu"kphtcguvtwevwtgu"
informàtiques i de telecomunicacions, estudiar la viabilitat tècnica i econòmica i
fgekfkt/pg"nc"korncpvcek„."fÓceqtf"cod"nc"rqn vkec"eqtrqtcvkxc"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
d+" Iguvkqpct"nÓgzrnqvcek„"k"gn"ocpvgpkogpv"fg"ngu"kpuvcnáncekqpu"kphqt/o vkswgu"
i de telecomunicacions i donar l’assistència tècnica necessària per a la seva utilització.
e+" Ictcpvkt"nc"rtgugtxcek„"fgn"eqpgkzgogpv"guvtcvﬂike"k"hwpekqpcn"fg"ngu"VKE"fgn"
Fgrctvcogpv"eqo"wp"cevkw"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
d) Qualsevol altra funció que li encomanin.
26.2 L’àmbit d’actuació serà el del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació amb les excepcions de la xarxa de ràdio RESCAT i de les
competències de l’Àrea TIC policial.
Article 27
Àmbit de desenvolupaments informàtics
27.1 Corresponen a l’àmbit de desenvolupaments informàtics les funcions
següents:
a) Recollir les necessitats funcionals del Departament a integrar en els sistemes
d’informació.
d+" KfgpvkÝect"guvtcvﬂikgu"fÓgxqnwek„"c"pkxgnn"hwpekqpcn."guvwfkct"nc"xkcdknkvcv"vﬂepkec"
i econòmica i l’aplicabilitat d’innovacions tecnològiques i decidir-ne la implantació,
fÓceqtf"cod"nc"rqn vkec"eqtrqtcvkxc"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
e+" Ictcpvkt"nc"rtgugtxcek„"fgn"eqpgkzgogpv"guvtcvﬂike"k"hwpekqpcn"fg"ngu"VKE"fgn"
Fgrctvcogpv"eqo"wp"cevkw"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
d) Qualsevol altra funció que li encomanin.
27.2 L’àmbit d’actuació serà el del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació amb l’excepció de les competències de l’Àrea TIC policial.
Article 28
Àmbit de seguiment tècnic de projectes
Corresponen a l’àmbit de seguiment tècnic de projectes les funcions següents:
a) Realitzar el seguiment dels projectes d’informàtica i telecomunicacions i
facilitar-ne la visibilitat a la direcció informàtica del Departament.
b) Donar suport metodològic als projectes.
e+" Ictcpvkt"nc"fkurqpkdknkvcv"fg"ngu"gkpgu"k"gnu"rtqegfkogpvu"swg"rgtogvkp"gn"
manteniment del coneixement estratègic i funcional de les TIC del Departament
eqo"wp"cevkw"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
d) Donar suport en la selecció de les solucions tecnològiques i funcionals que
donin resposta als requeriments de negoci.
e) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 29
Àmbit de seguretat dels sistemes informàtics i de telecomunicacions
Corresponen a l’àmbit de seguretat dels sistemes informàtics i de telecomunicacions les funcions següents:
a) Proposar la política de seguretat dels sistemes informàtics i de telecomunicacions, la seva recuperació i continuïtat.
b) Proposar polítiques d’accés a la informació.
e+" Ictcpvkt"nc"kpxkqncdknkvcv"fgnu"ukuvgogu0
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f+" Ictcpvkt"nc"eqttgevc"kfgpvkÝecek„"fgnu"wuwctku0
g+" Ictcpvkt"k"crnkect"nc"ngikuncek„"fg"ugiwtgvcv"fg"Ývzgtu"k"fcfgu0
f) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 30
QÝekpc"fg"Eqqtfkpcek„"fg"nc"Zctzc"TGUECV
Eqttgurqpgp"c"nÓQÝekpc"fg"Eqqtfkpcek„"fg"nc"Zctzc"TGUECV."swg"gu"eqpÝiwtc"
com una àrea funcional, les funcions següents:
a) Seguiment de les tecnologies de la xarxa i de les aplicacions.
b) Elaborar les propostes i projectes de millora de les unitats operatives.
c) Relacions tècniques amb els usuaris i agències integrades a la xarxa.
d) Seguiment de les prestacions i del compliment dels nivells de serveis de la
xarxa RESCAT.
g+" RncpkÝecek„"k"fgugpxqnwrcogpv"fg"nc"zctzc"k"fg"ngu"ugxgu"crnkecekqpu0
h+" Crqtvct"wpc"iguvk„"gÝec›"fgnu"tgewtuqu"vgepqn”ikeu."gurgekcnogpv"vgngeqownicacions amb suport en RESCAT.
i+" Iguvk„"fgnu"tgewtuqu"geqp”okeu<"kpxgtukqpu."fgurgugu"k"kpitguuqu0
h) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 31
Àrea d’Explotació de Dades
Eqttgurqpgp"c"nÓÉtgc"fÓGzrnqvcek„"fg"Fcfgu."swg"gu"eqpÝiwtc"eqo"c" tgc"hwpcional, les funcions següents:
a) Assegurar tot allò que sigui necessari per al bon funcionament de les bases
de dades del Departament.
d+" Iguvkqpct"gn"ocpvgpkogpv"fg"ngu"dcugu"fg"fcfgu"k"nc"ugxc"gzrnqvcek„"cod"nc"Ýpclitat de posar a disposició de les estructures directives i operatives del Departament
la major i millor quantitat d’informació estructurada, tot garantint la consistència i
gn"eqornkogpv"fg"nc"pqtocvkxc"tgurgevg"c"eqpÝfgpekcnkvcv"k"ugetgv"guvcf uvke0
c) Vetllar per la qualitat en la utilització dels aplicatius i l’alimentació de les bases
de dades, ja siguin propis o externs.
d) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 32
Servei de Suport Administratiu
Corresponen al Servei de Suport Administratiu les funcions següents:
a) Tramitar els expedients de contractació de les unitats de la Subdirecció en
relació amb els òrgans de gestió econòmica i contractació del Departament i amb
les empreses subministradores.
b) Seguiment de l’execució del pressupost de l’àmbit d’actuació funcional de la
Subdirecció a tot el Departament.
c) Mantenir l’inventari d’actius informàtics del Departament.
d) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 33
Gabinet Tècnic
5503" Cn"Icdkpgv"Vﬂepke."cod"tcpi"qti pke"fg"uwdfktgeek„"igpgtcn."nk"eqttgurqpgp"
les funcions següents:
a) Elaborar i difondre la informació general sobre el Departament i, en conetgv."gncdqtct."rncpkÝect"k"eqqtfkpct"nc"fkhwuk„"fgnu"kphqtogu."ngu"rwdnkecekqpu"k"
els estudis econòmics, estadístics i socials en matèries que són competència del
Departament.
b) Coordinar i executar les actuacions relacionades amb la programació i l’avaluació tècnica i econòmica dels projectes estratègics del Departament.
c) Dissenyar, coordinar, implementar i avaluar els projectes de control de gestió,
indicadors i quadres de comandament del Departament.
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d) Fer el seguiment del quadre de comandament del Departament, del Pla de
Iqxgtp"gp"nÓ odkv"fgn"Fgrctvcogpv"k"rtgrctct"nÓkphqtog"cpwcn"fg"iguvk„"fÓceqtf"
amb els criteris que s’estableixin.
e) Dissenyar, implementar i coordinar, en col·laboració amb la Subdirecció
Igpgtcn"fg"Iguvk„"Geqp”okec"k"Eqpvtcevcek„."guvwfku"fÓcp nkuk"uqdtg"gnu"equvqu"fgn"
Departament.
f) Assessorar en matèria d’organització administrativa i relacionar-se amb els
”ticpu"eqorgvgpvu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"gp"cswguvc"ocvﬂtkc0
g) Coordinar la implantació en el Departament de les polítiques de modernització
fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv."gp"gurgekcn"fÓcswgnngu"swg"hcp"tghgtﬂpekc"c"nc"
millora de la qualitat dels serveis (cartes de serveis, sistemes de queixes i suggeriments, etc.) i a la millora dels sistemes de gestió.
j+" Gncdqtct"k"eqqtfkpct"ngu"ceekqpu"cftg›cfgu"c"nc"eqowpkecek„"kpvgtpc"k"gzvgtpc"
del Departament, especialment la que es porta a terme a través dels nous canals
relacionats amb l’ús de les noves tecnologies.
k+" RncpkÝect."eqqtfkpct"k"uwrgtxkuct"ngu"cevwcekqpu"fg"pqtocnkv¦cek„"nkpi¯ uvkec"
i documental.
l+" Iguvkqpct"gn"Egpvtg"fg"Fqewogpvcek„"k"Dkdnkqvgec"k"eqqtfkpct"nÓgfkek„"fg"
publicacions del Departament.
k) Qualsevol altra funció que li encomanin.
5504" Fgn"Icdkpgv"Vﬂepke"fgrgpgp"gnu"”ticpu"ugi¯gpvu<
a) L’Àrea d’Avaluació i Estudis.
b) L’Àrea d’Organització i Qualitat.
c) El Servei de Difusió.
Article 34
Àrea d’Avaluació i Estudis
C"nÓÉtgc"fÓCxcnwcek„"k"Guvwfku."swg"gu"eqpÝiwtc"eqo"wpc" tgc"hwpekqpcn."nk"eqtresponen les funcions següents:
a) Preparar la programació econòmica a mitjà i llarg termini del Departament.
d+" Cpcnkv¦ct"ngu"hqpvu"fg"Ýpcp›cogpv"fgn"Fgrctvcogpv"k"nc"ugxc"gxqnwek„."k"rtqposar i avaluar alternatives.
c) Implementar instruments per sistematitzar el control de costos i analitzar
periòdicament els corresponents resultats, en coordinació amb la Subdirecció
Igpgtcn"fg"Iguvk„"Geqp”okec"k"Eqpvtcevcek„0
d) Elaborar i executar propostes per a l’optimització de la gestió de recursos.
g+" RncpkÝect"k"eqqtfkpct"nc"kphqtocek„"tgncvkxc"c"ngu"guvcf uvkswgu"fgn"Fgrctvcment.
f) Elaborar altres estudis tècnics, econòmics i estadístics en matèries pròpies
del Departament.
i+" Fqpct"uwrqtv"c"nc"Fktgeek„"fg"Ugtxgku"gp"nc"rncpkÝecek„"k"cp nkuk"fgnu"rtqlgevgu"
estratègics del Departament, proporcionant eines i mètodes per a l’avaluació de
resultats i la presa de decisions.
h) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 35
Àrea d’Organització i Qualitat
C"nÓÉtgc"fÓQticpkv¦cek„"k"Swcnkvcv."swg"gu"eqpÝiwtc"eqo"wpc" tgc"hwpekqpcn."nk"
corresponen les funcions següents:
c+" Guvwfkct"k"gncdqtct"rtqrquvgu"fg"etgcek„."oqfkÝecek„"k"qrvkokv¦cek„"fg"ngu"guvtwetures orgàniques i funcionals del Departament i la seva implementació i avaluació.
b) Analitzar, avaluar i fer propostes de racionalització de processos, circuits i
documentació administrativa i les propostes d’adaptació necessàries de les tecnologies de la informació i comunicació.
c) Estudiar i elaborar propostes d’implementació i de millora de la qualitat dels
serveis i dels sistemes de gestió.
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d) Assessorar i donar suport a les unitats directives en l’elaboració i gestió de les
cartes de serveis, dels sistemes de queixes i suggeriments, en l’àmbit de les seves
competències.
e) Elaborar i/o informar sobre propostes de normativa interna i circulars, d’acord
cod"nÓgpvqtp"qticpkv¦cvkw"k"gnu"etkvgtku"fg"ukornkÝecek„"fg"nc"iguvk„"fqewogpvcn0
f) Estudiar i elaborar sistemes d’indicadors de gestió i estratègics que permetin
l’avaluació dels serveis i la presa de decisions.
g) Elaborar i fer el seguiment del quadre de comandament com a instrument de
rncpkÝecek„"guvtcvﬂikec"gp"gn"octe"fg"nÓcevwcek„"fg"nÓceek„"fg"Iqxgtp0
h) Col·laborar en el disseny i la implementació de plans i programes interdepartamentals del seu àmbit d’actuació.
i) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 36
Servei de Difusió
Al Servei de Difusió li corresponen les funcions següents:
a) Supervisar i coordinar la gestió dels webs del Departament, de la intranet, de
bases de dades en entorn multimèdia i de les bases de dades d’informació corporativa destinades a l’atenció ciutadana.
b) Vetllar perquè el personal que atén el públic, presencialment o per telèfon,
disposi de la informació que necessita.
c) Col·laborar en els projectes relacionats amb la prestació de serveis en línia.
d) Donar suport a les àrees de comunicació de les unitats directives del Deparvcogpv"k"cn"Icdkpgv"fg"Eqowpkecek„"cfuetkv"cn"Icdkpgv"fgn1fg"nc"Eqpugnngt1c0
e) Coordinar i executar les actuacions en matèria de política lingüística del
Departament, incloses les de normalització documental i les relacionades amb
nÓcrnkecek„"k"gn"fgugpxqnwrcogpv"fg"nc"kocvig"it Ýec"eqtrqtcvkxc0
f) Coordinar l’edició i la distribució de les publicacions del Departament.
g) Elaborar la memòria anual d’activitats del Departament i altres publicacions
de naturalesa anàloga.
j+" Iguvkqpct"gn"hqpu"fqewogpvcn"k"dkdnkqit Ýe"fgn"Fgrctvcogpv."k"eqnáncdqtct"gp"
els projectes de gestió del coneixement.
i) Informar les unitats directives sobre les iniciatives i els programes derivats de
les institucions europees que els concerneixen i propiciar l’actuació internacional
del Departament dins d’Europa.
j) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 37
Subdirecció General de Salut Laboral i Prevenció de Riscos
5903" C"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ucnwv"Ncdqtcn"k"Rtgxgpek„"fg"Tkuequ"nk"eqtresponen les funcions següents:
c+" RncpkÝect."fktkikt"k"eqqtfkpct"ngu"cevwcekqpu"swg"uÓjcikp"fg"fwt"c"vgtog"cn"
Departament en matèria de salut laboral i prevenció de riscos laborals.
d+" Kphqtoct"gnu"”ticpu"fgn"Fgrctvcogpv"uqdtg"nc"rncpkÝecek„"fg"ngu"cevwcekqpu"
que s’hagin de portar a terme en matèria de salut laboral i de prevenció de riscos
laborals en el Departament.
c) Aplicar i coordinar els plans i programes d’actuació preventiva que aprovi el Departament per tal de millorar les condicions de seguretat i salut del seu personal.
d) Informar, consultar i garantir la participació dels treballadors i de les treballadores a través de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos i dels Comitès
de Seguretat i Salut.
e) Impulsar, proposar i coordinar les activitats de formació, informació i comunicació en matèria de salut laboral i prevenció de riscos laborals en col·laboració
amb les unitats del Departament que tenen competència en aquests àmbits.
h+" RncpkÝect"k"eqqtfkpct"ngu"cevwcekqpu"swg"gu"tgcnkv¦kp"cod"cnvtgu"kpuvkvwekqpu"
alienes al Departament en matèria de seguretat i salut.
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g) Representar el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals i en la Comissió de
Coordinació de Riscos Laborals.
h) Qualsevol altra funció que li encomanin.
5904" Fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ucnwv"Ncdqtcn"k"Rtgxgpek„"fg"Tkuequ"gp"
depenen els serveis següents:
a) Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
d+" Ugtxgk"fg"Iguvk„"k"Eqqtfkpcek„"fg"Tgewtuqu"k"Oguwtgu"Rtgxgpvkxgu0
e+" Icdkpgv"Cuukuvgpekcn0
Article 38
Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Al Servei de Prevenció de Riscos Laborals li corresponen les funcions següents:
a) Executar la política preventiva del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, així com elaborar i executar els plans i els programes de les
gurgekcnkvcvu"swg"eqpÝiwtgp"nc"rtgxgpek„"fg"tkuequ"ncdqtcnu0
b) Determinar els procediments d’avaluació dels factors de risc que puguin
afectar la salut i la seguretat dels treballadors.
c) Promoure activitats de formació, informació, investigació, estudi i divulgació
en matèria de prevenció de riscos laborals.
d) La investigació i el seguiment de l’accidentalitat laboral del personal del
Departament.
e) La coordinació de l’activitat empresarial en matèria de riscos laborals.
f) Formar part dels comitès de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació: mossos d’esquadra, bombers i personal
d’administració i tècnic.
g) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 39
Servei de Gestió i Coordinació de Recursos i Mesures Preventives
Cn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"k"Eqqtfkpcek„"fg"Tgewtuqu"k"Oguwtgu"Rtgxgpvkxgu"nk"eqttguponen les funcions següents:
c+" Iguvkqpct"k"eqqtfkpct"gn"fgugpxqnwrcogpv"fgnu"rncpu"fÓcxcnwcek„"k"hgt"gn"ugiwkment de les actuacions preventives que es portin a terme en el Departament.
b) Establir els procediments d’actuació per facilitar l’execució i seguiment de les
mesures preventives proposades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
c) Coordinar les actuacions preventives de seguiment de les unitats de les direccions generals operatives i dels serveis territorials per tal de garantir la coherència
de les actuacions que es portin a terme en matèria de salut laboral i de prevenció
de riscos laborals en el Departament.
d) Formar part, de manera estable i permanent, dels comitès de Seguretat i Salut
Laboral del Departament.
e) Coordinar i impulsar els acords i les actuacions dels comitès de Seguretat i
Salut Laboral del Departament.
f) Elaborar i facilitar la informació als/a les delegats/ades de prevenció en els
òrgans de participació en matèria de riscos laborals.
i+" Iguvkqpct."korwnuct"k"hgt"gn"ugiwkogpv"fg"ngu"cevwcekqpu"kphqtocvkxgu"k"hqtocvkxgu"uqdtg"rtgxgpek„"fg"tkuequ"ncdqtcnu"rncpkÝecfgu"rgn"Fgrctvcogpv0
h) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 40
Gabinet Assistencial
Eqttgurqpgp"cn"Icdkpgv"Cuukuvgpekcn."cuukokncv"qti pkecogpv"c"ugtxgk."ngu"hwpcions següents:
a) Donar l’assistència mèdica al personal del Departament, complementària a
la xarxa sanitària d’accés públic.
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b) Analitzar les baixes i accidents dels que sigui coneixedor, col·laborant amb el
Servei d’Avaluació i Seguiment i amb la Unitat de Vigilància de la Salut del Servei
de Prevenció de Riscos Laborals.
c) Assessorar i col·laborar amb la Unitat de Vigilància de la Salut en les activitats
d’elaboració de plans d’emergència i organització de primers auxilis i, en general,
en aquelles tasques de suport de l’activitat preventiva des del vessant mèdic per
aquelles que pugui ser requerit per l’òrgan titular del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals.
d) Assessorar i col·laborar amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la
confecció de les propostes d’adopció de mesures adaptatives del lloc de treball o
de les condicions de prestació del treball.
e) Col·laborar i donar suport, quan escaigui, a les unitats que correspongui de la
Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"k"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtgxgpek„."Gzvkpek„"fÓKpegpfku"
i Salvaments en l’assistència psicològica als membres del cos de mossos d’esquadra
i del cos de bombers en situacions de crisi i col·laborar amb les estructures de suport
psicològic als afectats en cas de grans catàstrofes o accidents multitudinaris.
f) Assessorar psicològicament davant de demandes individuals del personal
del Departament, realitzar el corresponent diagnòstic i derivar, en cas necessari,
el funcionari a la xarxa assistencial competent; crear una base de dades professional sobre els problemes detectats i la seva etiologia, analitzar les problemàtiques
detectades i avaluar possibles necessitats formatives o de suport a les estructures
de comandament que en deriven.
g) Exercir qualsevol altra funció que li sigui encomanada relacionada amb el
seu àmbit competencial.
h) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 41
Assessoria Jurídica
6303" NÓCuuguuqtkc"Lwt fkec."cod"pkxgnn"qti pke"fg"uwdfktgeek„"igpgtcn."gu"eqpÝgura d’acord amb el que estableix l’article 14 del Decret 57/2002, de 19 de febrer, de
oqfkÝecek„"fgn"Fgetgv"47913;;9."fg"52"fg"ugvgodtg."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Tgincogpv"
fgnu"ugtxgku"lwt fkeu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0
41.2 L’Assessoria Jurídica estructura un comitè tècnic de gestió del coneixement
jurídic, que es considerarà transversal a tots els serveis i organismes del Departament que realitzin tasques d’assessorament i assistència jurídica, que tindrà com
a objectius principals:
a) L’assoliment de la coordinació.
b) La millora dels procediments.
c) L’anàlisi de les metodologies.
d) L’homogeneïtzació de les actuacions i presa de decisions.
41.3 D’aquest comitè tècnic en formaran part els responsables jurídics de les
diferents unitats directives i organismes adscrits al Departament, els quals han
d’actuar amb subjecció a les directrius jurídiques de l’advocat o advocada en cap
de l’Assessoria Jurídica del Departament.
41.4 Les funcions d’assessorament en dret que la Llei 7/1996, de 5 de juliol,
i el Decret 57/2002, de 19 de febrer, reserven als advocats que integren el cos de
nÓcfxqecekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"jcp"fg"ugt"gzgtekfgu."gp"vqv"ecu."rgt"
aquests advocats o advocades.
Article 42
Direcció General del Joc i d’Espectacles
6403" C"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fgn"Lqe"k"fÓGurgevcengu."eqo"c"”ticp"fktgevkw"k"fg"rtqgramació en matèria de joc i d’espectacles, li corresponen les funcions següents:
a) Concedir les autoritzacions necessàries per gestionar i explotar els jocs, les
apostes, la realització d’espectacles, activitats recreatives de lleure i oci, d’acord
amb la normativa d’aplicació.
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b) La supervisió de la inscripció i el registre de persones, empreses i entitats titulars
de jocs, apostes, espectacles i activitats recreatives, com també dels establiments o
locals on es practiqui l’activitat, d’acord amb la normativa vigent.
c) L’elaboració dels plans d’inspecció en matèria de jocs i espectacles i la coorfkpcek„"cod"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"rgt"cn"fgugpxqnwrcogpv"fgnu"rncpu"
esmentats.
d) La gestió administrativa i el control dels òrgans administratius, d’inspecció i
tècnics per tal d’exercir les competències i funcions que en matèria de joc i espectacles estableix la normativa vigent.
e) L’estudi, l’elaboració i la proposta de disposicions de caràcter general sobre
la matèria que s’hagin d’elevar a l’òrgan que disposi de la potestat reglamentària o
legislativa corresponent.
f) L’emissió d’informes tècnics de les matèries sobre les quals té competència la
Fktgeek„"Igpgtcn"k"nc"tguqnwek„"fg"ngu"eqpuwnvgu"swg"gnu"hqtownkp"gnu"”ticpu"uwrgtkqtu"
fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
g) La direcció i el control del Registre de persones que tenen prohibida l’entrada
a les sales de joc a Catalunya,
h) La resolució, quan escaigui, dels expedients sancionadors i dels recursos o la
tramitació a l’òrgan competent per tal que siguin resolts, d’acord amb la legislació
de joc i d’espectacles.
6404" Fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fgn"Lqe"k"fÓGurgevcengu"gp"fgrgpgp"gnu"”ticpu"
següents:
c+" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Iguvk„"k"Eqpvtqn0
d+" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Vﬂepkec"k"fg"Rtqlgevgu0
c) L’Observatori del Joc.
Article 43
Subdirecció General de Gestió i Control
6503" C"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Iguvk„"k"Eqpvtqn"nk"eqttgurqpgp"ngu"hwpekqpu"
següents:
a) Revisar dels expedients per a la concessió d’autoritzacions d’instal·lació,
d’obertura i funcionament de casinos, bingos, salons recreatius i de joc i de totes
aquelles modalitats de joc i d’espectacles previstes en la normativa, com també per a
la constitució d’empreses explotadores de les diverses modalitats de joc i l’atorgament
dels documents professionals relatius a les activitats de joc i d’espectacles.
d+" Tgxkuct"gnu"kphqtogu"fg"tgpqxcek„."ecfwekvcv."oqfkÝecek„"q"tgxqecek„"tgncvkwu"
als jocs, empreses i personal a què fa referència l’apartat a) d’aquest article.
c) Coordinar i supervisar l’actuació dels serveis territorials del Joc i d’Espectacles
i establir criteris de coordinació funcionals, d’acord amb les instruccions del/de la
director/a general.
f+" Fqpct"uwrqtv"vﬂepke"c"nc"fktgeek„"igpgtcn"rgt"c"nc"rncpkÝecek„"fg"ngu"kpurgeekqpu"
territorials en matèria de jocs i espectacles.
e) Coordinar els expedients sancionadors derivats de les actes d’inspecció i
informatives en matèria de jocs i espectacles.
f) Assessorar, col·laborar i donar suport tècnic en matèria d’espectacles als
ajuntaments, quan aquests ho sol·licitin.
g) Supervisar i fer el seguiment de l’exercici de les competències delegades als
ens locals en matèria d’espectacles.
h) Controlar i mantenir el Registre de persones que tenen prohibida l’entrada a
les sales de joc a Catalunya.
i) Col·laborar en l’elaboració de les disposicions normatives sobre la matèria en
swﬂ"rctvkekrk"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
j) Controlar i avaluar el compliment de les instruccions dictades per la Direcció
Igpgtcn0
k) La Secretaria del Consell Assessor d’Espectacles i Activitats Recreatives.
l) Qualsevol altra funció que li encomanin.
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6504" Fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Iguvk„"k"Eqpvtqn"fgrgpgp"gnu"”ticpu"uggüents:
a) El Servei de Joc i Apostes.
b) El Servei de Control del Joc i Espectacles.
Article 44
Servei de Joc i Apostes
44.1 Al Servei de Joc i Apostes li corresponen les funcions següents:
a) Elaborar informes sobre qüestions relatives al joc i les apostes previstos en
el catàleg de joc i apostes autoritzats a Catalunya i proposar les corresponents
oqfkÝecekqpu"k"cfcrvcekqpu0
b) Examinar i controlar el compliment dels requisits establerts en les reglamenvcekqpu"gurge Ýswgu"gp"ocvﬂtkc"fg"ecukpqu."lqeu"k"crquvgu"rgt"c"nc"eqpeguuk„"fg"ngu"
corresponents autoritzacions i permisos administratius.
c) Organitzar la recollida i analitzar i canalitzar les dades referents a matèries
rt”rkgu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
f+" Gncdqtct"kphqtogu"uqdtg"nÓcrnkecek„"k"gzrnqvcek„"fg"lqeu"k"crquvgu"okvlcp›cpv"
sistemes informàtics o telemàtics, com també el compliment dels requisits i de les
mesures de seguretat per part dels operadors autoritzats.
e) Supervisar la gestió dels registres de models de màquines recreatives i d’atzar
i d’empreses de màquines recreatives i d’atzar.
f) Informar en relació amb els expedients referents a l’homologació dels aparells
i material de joc.
g) Controlar la gestió i autoritzacions de casinos, bingos, salons de joc, salons
recreatius, rifes, tómboles, combinacions aleatòries i altres activitats i aparells
relacionats amb el joc.
h) Qualsevol altra funció que li encomanin.
44.2 Del Servei de Joc i Apostes en depenen els òrgans següents:
a) La Secció de Registre i Homologació.
b) La Secció d’Autoritzacions.
Article 45
Secció de Registre i Homologació
A la Secció de Registre i Homologació li corresponen les funcions següents:
c+" Iguvkqpct"gnu"tgikuvtgu"fg"oqfgnu"fg"o swkpgu"tgetgcvkxgu"k"fÓcv¦ct"k"fÓgortgugu"
de màquines recreatives i d’atzar.
b) Tramitar i diligenciar els permisos per a rifes, tómboles, combinacions aleatòries i instal·lació d’aparells de joc.
e+" Ghgevwct"gn"eqpvtqn"fg"nÓgzkiﬂpekc."ocpvgpkogpv."uwÝekﬂpekc."fgxqnwek„"k"gzgewek„"fg"ngu"Ýcpegu"c"eqpuvkvwkt"rgt"gortgugu"fgfkecfgu"c"cevkxkvcvu"fg"lqe0
d) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 46
Secció d’Autoritzacions
A la Secció d’Autoritzacions li corresponen les funcions següents:
c+" Iguvkqpct"gnu"gzrgfkgpvu"fÓcwvqtkv¦cek„"cfokpkuvtcvkxc"fÓkpuvcnáncek„."qdgtvwtc."
hwpekqpcogpv."oqfkÝecekqpu."tgpqxcekqpu"k"ecfwekvcv"fÓguvcdnkogpvu"fg"lqe"k"crquvgu."k"fg"
eqpuvkvwek„."oqfkÝecek„"k"gzvkpek„"fÓgortgugu"tgncekqpcfgu"cod"cswguvgu"cevkxkvcvu0
b) Instruir els expedients relatius al personal que presta serveis en els locals
autoritzats per desenvolupar activitats de joc i les apostes.
c) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 47
Servei de Control del Joc i d’Espectacles
47.1 Al Servei de Control del Joc i d’Espectacles li corresponen les funcions
següents:
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a) Supervisar l’exercici de les funcions d’instrucció i tramitació dels expedients
ucpekqpcfqtu"fg"lqe"k"fÓgurgevcengu."kpkekcvu"fÓqÝek"q"c"kpuv pekc"fg"rctv."swg"jcikp"
fg"ugt"tguqnvu"rgt"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"q"rgt"nc"rgtuqpc"vkvwnct"
fgn"Fgrctvcogpv"q"rgn"Iqxgtp0
b) El control de les mesures cautelars i accessòries d’aquests procediments.
c) La sol·licitud i l’emissió dels informes que siguin requerits per altres instàncies
o que hagin de ser coneguts per òrgans superiors, com també la preparació de la
documentació que calgui.
d) Efectuar el seguiment de les actes d’inspecció i control que hagin d’executar-se
gp"eqornkogpv"fg"nc"ngikuncek„"gurge Ýec"fg"lqe"k"fÓgurgevcengu0
e) Controlar el compliment de la normativa vigent en matèria de personal de
control d’accés de determinats establiments d’espectacles i activitats recreatives i
establiments de pública concurrència.
f) Qualsevol altra funció que li encomanin.
47.2 Del Servei de Control del Joc i d’Espectacles depèn la Secció de Sancions.
Article 48
Secció de Sancions
A la Secció de Sancions li corresponen les funcions següents:
a) Fer-se càrrec de la instrucció, la tramitació i l’elaboració de resolucions o
propostes de resolució d’expedients sancionadors de joc i d’espectacles que hagin
de ser resolts pel/per la director/a general, per la persona titular del Departament
q"rgn"Iqxgtp."kpkekcvu"fÓqÝek"q"c"kpuv pekc"fg"rctv."fÓceqtf"cod"gn"rtqegfkogpv"
gurge Ýe0
b) Efectuar el control sobre l’execució i el compliment de les mesures cautelars
i sancions accessòries que adoptin els agents i l’autoritat competent.
c) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 49
Subdirecció General Tècnica i de Projectes
6;03" C"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Vﬂepkec"k"fg"Rtqlgevgu"nk"eqttgurqpgp"ngu"hwpcions següents:
a) Donar suport a la direcció sobre aspectes jurídics en matèria de jocs i d’espectacles que impactin en el desenvolupament de les competències del Departament
en aquest àmbit.
b) Donar suport a la direcció sobre l’exercici de les competències en matèria de
recursos i sancions en temes de jocs i d’espectacles.
c) Donar suport a la direcció sobre la proposta i el desenvolupament de projectes
fg"xcnqtcek„."cp nkuk"k"tgÞgzk„"fg"nÓcevkxkvcv"fgn"Fgrctvcogpv"gp"ocvﬂtkc"fg"lqe"k"
d’espectacles.
d) Coordinar amb altres departaments i entitats la realització de projectes, jorpcfgu."cevgu"fg"tgÞgzk„"k"fgdcv"gp"ocvﬂtkc"fg"lqeu"k"fÓgurgevcengu0
e) Elaborar estadístiques i prospeccions en matèria de jocs, apostes i espectacles.
f) Elaborar estudis sobre la incidència social del joc en relació amb els comportaments dels ciutadans, les persones menors d’edat i el control de les addiccions
al joc.
i+" Eqqtfkpct."rncpkÝect"k"uwrgtxkuct"gn"hwpekqpcogpv."nÓqticpkv¦cek„"k"nc"iguvk„"
fgnu"ugtxgku"igpgtcnu"k"fgnu"tgewtuqu"jwocpu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
h) Establir criteris d’actuació i coordinar els circuits administratius de la Ditgeek„"Igpgtcn0
k+" Eqqtfkpct"gnu"vtgdcnnu"fg"rncpkÝecek„"k"fÓgncdqtcek„"fg"nc"rtqrquvc"fÓcxcpvrtqlgevg"
fg"rtguuwrquv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"gp"eqqtfkpcek„"cod"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn0
j) Supervisar el compliment de les obligacions econòmiques derivades de la
normativa en matèria de jocs i apostes, per part de les empreses autoritzades en
matèria de jocs i apostes.
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k) Coordinar el suport a l’Observatori del Joc i la relació entre les institucions i
els organismes que en formin part.
l) Qualsevol altra funció que li encomanin.
6;04" Fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Vﬂepkec"k"fg"Rtqlgevgu"fgrgpgp"gnu"”ticpu"
següents:
a) El Servei d’Assessorament Jurídic.
b) El Servei de Projectes.
c) La Secció de Secretaria Administrativa.
Article 50
Servei d’Assessorament Jurídic
50.1 Al Servei d’Assessorament Jurídic li corresponen les funcions següents,
que s’han d’exercir amb subjecció a les directrius jurídiques de l’advocat o advocada
en cap de l’Assessoria Jurídica del Departament:
c+" Fqpct"uwrqtv"k"cuuguuqtcogpv"lwt fke"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Lqe"k"fÓGurgetacles.
b) Donar suport i assessorament jurídic als ajuntaments en matèria de jocs i
d’espectacles, quan ho sol·licitin.
c) Elaborar les propostes de resolució dels recursos administratius i de les rexkukqpu"fÓqÝek0
d) Tramitar els expedients relacionats amb les qüestions jurídiques plantejades
c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
e) Elaborar els informes i els dictàmens que se li encomanin i resoldre les consultes que li siguin formulades.
f) Emetre els informes i participar en l’elaboració dels convenis que es formalitzin
en matèria de jocs i d’espectacles.
g) Realitzar el recull de disposicions i el manteniment del fons documental de
eqnángeekqpu"ngikuncvkxgu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
h) Proposar la creació de bases de dades jurídiques i d’altres instruments informàtics i fer-ne la gestió.
i) La Secretaria de les comissions de coordinació amb els ens locals i amb altres
organismes responsables en matèria de joc i d’espectacles, quan se li encomani.
j) Qualsevol altra funció que li encomanin.
50.2 Del Servei d’Assessorament Jurídic en depèn la Secció de Recursos.
Article 51
Secció de Recursos
A la Secció de Recursos li corresponen les funcions següents:
a) Analitzar els expedients en relació amb els quals s’han plantejat qüestions
jurídiques.
b) Tramitar les propostes de resolució dels recursos administratius i de les
tgxkukqpu"fÓqÝek0
c) Emetre els informes sol·licitats per altres entitats en relació amb els expedients
en tramitació.
d) Efectuar l’anàlisi i la valoració jurídica de les resolucions emeses pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i dels jutjats contenciosos administratius dictades
en les resolucions que s’han elaborat.
g+" Cuuguuqtct"gnu"”ticpu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"gp"ocvﬂtkc"fg"tgewtuqu0
f) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 52
Servei de Projectes
Al Servei de Projectes li corresponen les funcions següents:
c+" Fgugpxqnwrct"rtqlgevgu"fg"xcnqtcek„."cp nkuk"k"tgÞgzk„"gp"ocvﬂtkc"fg"lqeu"k"
espectacles.
b) Donar suport administratiu i tècnic a l’Observatori del Joc.
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c) Elaborar i coordinar els estudis, recerca i investigacions que es realitzin en
matèria de joc, joc responsable, oci responsable, i altres que siguin objecte de treball
fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
d) La preparació i la recopilació d’una font de dades d’interès per a la Direcció
Igpgtcn"swg"rgtogvk"fkurquct"fÓkphqtocek„"cevwcnkv¦cfc"rgt"tgurqpftg"swcnugxqn"
consulta.
e) La creació, en coordinació amb la Direcció de Serveis, d’una base de dades
informatitzada que constitueixi un arxiu jurídic, de premsa, administratiu, de
biblioteca i índex de publicacions
f) Redactar informes, documents tècnics, memòries d’activitats, d’altres docuogpvu"c"tgswgtkogpv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
g) Qualsevol altra funció que se li encomani.
Article 53
Secció de Secretaria Administrativa
A la Secció de Secretaria Administrativa li corresponen les funcions següents:
a) Tramitar els assumptes relacionats amb el personal que presta serveis a la
Fktgeek„"Igpgtcn0
b) Tramitar els expedients de contractació i adquisició i gestionar els pagaments.
c) Fer l’arqueig, la venda d’impresos i el cobrament de sancions.
d) Preparar i controlar el procés de tramesa als òrgans de recaptació, de certiÝecvu"fg"fgueqdgtv"eqttgurqpgpvu"c"ucpekqpu"fg"lqe"k"fÓgurgevcengu."fÓceqtf"cod"nc"
documentació dels expedients i l’existència o no de garanties.
e) Realitzar les tramitacions que requereixi, posteriorment, el procediment de
constrenyiment iniciat, relatives a execucions d’avals, suspensions, anul·lacions,
fgxqnwekqpu"fÓkpitguuqu"k"fgxqnwekqpu"fÓcxcnu"gurge Ýeu0
f) Realitzar el seguiment de les incidències del constrenyiment per a cada expedient, controlar els ingressos, les insolvències, les baixes, les minoracions, etc.,
i informar les persones interessades i altres òrgans sobre l’estat dels deutes de joc
i d’espectacles.
g) Atendre el públic i donar entrada a tota la documentació que arribi a la Ditgeek„"Igpgtcn."ckz "eqo"nc"xgtkÝecek„"k"nc"vtcoguc"fg"nc"fqewogpvcek„"c"ngu"wpkvcvu"
corresponents.
h) Fer-se càrrec de la gestió de l’arxiu de la documentació.
i) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 54
Observatori del Joc
Eqttgurqpgp"c"nÓQdugtxcvqtk"fgn"Lqe."eqpÝiwtcv"eqo"c" tgc"hwpekqpcn."ngu"hwpcions següents:
c+" Eqpvtkdwkt"c"nc"fgÝpkek„"fÓguvtcvﬂikgu"fg"fgugpxqnwrcogpv"fgn"lqe."ckz "eqo"
esdevenir referent tècnic per les institucions i entitats que treballen en aquets camp
tot promovent indicacions i recomanacions sobre el joc amb entitats i institucions
públiques i privades del territori.
d+" Gncdqtcek„"fÓguvwfku"c"fgocpfc"fg"nc"rt”rkc"Fktgeek„."okvlcp›cpv"nÓcp nkuk"
de la informació disponible o generant nous continguts a partir de la informació
existent en l’àmbit nacional i internacional.
c) Dissenyar i actualitzar de manera permanent el sistema integrat d’informació,
okvlcp›cpv"nc"tgeqnnkfc."ukuvgocvkv¦cek„"k"kpvgitcek„"fg"nc"kphqtocek„"fkurqpkdng="fcfgu"
i indicadors estadístics i documentals sobre el joc que permetin obtenir indicadors
de qualitat en la matèria.
Article 55
Direcció General de Protecció Civil
7703" Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqvgeek„"Ekxkn"gzgtegkz"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
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a) Desenvolupar el sistema de Protecció Civil a Catalunya; els seus recursos i
estructures associades i els dispositius necessàries per a la seva coordinació.
b) Elaborar els estudis i informes necessaris per a l’exercici de les competències
pròpies.
c) Promoure 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.
d) Organitzar, coordinar i supervisar el Centre de Coordinació Operativa de
Catalunya (en endavant CECAT).
e) 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.
f) Organitzar, dirigir i avaluar la pràctica d’exercicis i simulacres dintre del marc
fgnu"rncpu"fg"rtqvgeek„"ekxkn"k"rncpkÝect"k"fktkikt"ngu"zctzgu"fÓcnctogu"k"eqowpkeccions de protecció civil.
g) Impulsar la recerca en matèria de protecció civil i la formació del personal
de les administracions públiques responsable o implicat en la protecció civil i
dels ciutadans en general, en col·laboració amb altres organismes i institucions
competents.
h) Plantejar iniciatives normatives, guies i criteris en matèria d’autoprotecció
k"nc"ugxc"rncpkÝecek„"cuuqekcfc."k"tgcnkv¦ct"guvwfku"k"rtqitcogu"fg"rtqoqek„."fkvulgació i sensibilització a la població relatius a la informació sobre els riscs i
l’autoprotecció.
i) Establir relacions i participar en òrgans autonòmics, estatals o internacionals
en matèria de protecció civil.
j) El seguiment de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, així com l’impuls
de les comissions i grups de treball que se’n derivin, sens perjudici de les facultats
que corresponguin al conseller del Departament.
k) Exercir la direcció del servei d’atenció de trucades d’urgència 112.
l) Promoure iniciatives per fomentar l’organització i el desenvolupament de la participació de la ciutadania en la prevenció i intervenció en situacions d’emergència.
m) El desenvolupament i la coordinació de les mesures necessàries per garantir
l’atenció dels incidents en el mar i l’execució de la legislació vigent en matèria de
salvament marítim i de seguretat nuclear.
n) L’exercici de les corresponents facultats d’inspecció i propostes de sanció en
compliment de la normativa vigent en matèria de protecció civil.
7704" Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqvgeek„"Ekxkn"uÓguvtwevwtc"gp"gnu"”ticpu"uggüents:
c+" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqitcogu"gp"Rtqvgeek„"Ekxkn0
d+" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fÓQrgtcekqpu"gp"Rtqvgeek„"Ekxkn0
c) L’Àrea d’Informació Operativa en Protecció Civil.
d) El Servei d’Administració i Avaluació.
Article 56
Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
7803" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqitcogu"gp"Rtqvgeek„"Ekxkn"gzgtegkz"ngu"
funcions següents:
a) Proposar l’elaboració de normativa i realitzar estudis en matèria de protecció
civil.
b) Coordinar l’elaboració i implantar els plans d’emergència de protecció civil
eqorgvﬂpekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"vqv"eqqtfkpcpv"nc"eqnáncdqtcek„"cod"
altres entitats i organismes.
c) Donar suport en l’àmbit de la protecció civil municipal: previsió del risc,
rtgxgpek„."rncpkÝecek„."kpvgtxgpek„."hqtocek„."kphqtocek„."ugpukdknkv¦cek„."tgjcbilitació i d’altres.
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d) Impulsar l’elaboració i implantació dels plans d’autoprotecció de l’àmbit de
la protecció civil d’acord amb el catàleg d’activitats de la Llei 4/1997, de 4 de maig,
de protecció civil de Catalunya.
e) Dirigir i coordinar l’elaboració, manteniment i revisió del mapa de riscos de
protecció civil de Catalunya.
h+" FgÝpkt"eqpegrvgu"k"etkvgtku"jctoqpkv¦cfqtu"tgncekqpcvu"cod"nc"rtgxkuk„"k"nc"
prevenció de situacions de risc a Catalunya.
g) Dirigir la difusió dels plans, consells i actituds d’autoprotecció a la població
davant dels riscos.
h) Impulsar la realització, col·laboració i participació en fòrums, jornades, seminaris i congressos en matèria de protecció civil.
i) Establir criteris per la regulació del voluntariat de protecció civil.
j) Fer els estudis tècnics i de recerca en matèria de protecció civil.
k) Proposar activitats de formació als òrgans del Departament competents en
aquesta matèria i d’altres entitats o organismes.
n+" Eqqtfkpct."gp"eqnáncdqtcek„"cod"nc"Fktgeek„"fg"Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igneral, el desenvolupament i la implantació dels projectes de sistemes d’informació
gp"nÓ odkv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqvgeek„"Ekxkn0
m) Impulsar activitats de prevenció de riscos greus en el marc de la normativa
gurge Ýec"gp"ecfc" odkv0
n) Donar suport tècnic i administratiu a la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya.
o) Impulsar la creació i el funcionament d’altres comissions de l’àmbit de la
protecció civil.
p) Coordinar les tasques de caràcter tècnic dels serveis territorials en l’execució
dels programes de protecció civil.
s+" Eqnáncdqtct"cod"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fÓQrgtcekqpu"gp"Rtqvgeek„"Ekxkn"gp"
tots els aspectes d’interès per a la gestió de l’emergència així com amb la participació
fg"rgtuqpcn"vﬂepke"gp"nc"Ucnc"fg"Iw tfkc"fgn"EGECV0
r) Qualsevol altra funció que li encomanin.
7804" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqitcogu"gp"Rtqvgeek„"Ekxkn"uÓguvtwevwtc"gp"
les unitats següents:
c+" Ugtxgk"fg"Iguvk„"fgn"Tkue"k"RncpkÝecek„0
b) Servei d’Implantació.
c) Servei de Tecnologia en Protecció Civil.
d) Servei de Sensibilització.
Article 57
Ugtxgk"fg"Iguvk„"fgn"Tkue"k"RncpkÝecek„
7903" Eqttgurqp"cn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"fgn"Tkue"k"RncpkÝecek„"gzgtekt"ngu"hwpekqpu"
següents:
a) Elaborar els plans territorials i especials de protecció civil de competència de
nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"k"vqvu"cswgnnu"cnvtgu"swg"nk"ukiwkp"gpeqocpcvu0
b) Elaborar, pels plans especials, un estudi que reculli aquells mitjans i recursos
que són necessaris per a la seva operativitat.
c) Elaborar guies i criteris i donar suport als municipis per a la redacció dels
plans d’emergència d’àmbit local.
d) Proposar conceptes i criteris per a la previsió i la prevenció de situacions de
risc a Catalunya.
e) Coordinar i uniformitzar els criteris de valoració, amb els serveis territorials,
per elaborar l’informe tècnic dels plans d’emergència d’ens locals i autoprotecció
de l’àmbit de la protecció civil.
h+" Iguvkqpct"nc"vtcokvcek„"rgt"c"nÓjqoqnqicek„"k"crtqxcek„"fgnu"rncpu"fg"rtqvgeek„"
civil.
g) Elaborar i actualitzar el catàleg d’activitats previst a l’article 7 de la Llei 4/1997,
de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
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h) Proposar mitjans, recursos i serveis de la protecció civil d’acord amb els
plans especials i territorials de protecció civil, a incorporar en el Catàleg de
Okvlcpu"k"Tgewtuqu"fg"Ecvcnwp{c"gp"eqnáncdqtcek„"cod"nc"Ucnc"fg"Iw tfkc"fgn"
CECAT.
i) Elaborar i mantenir el Mapa de Riscos de Protecció Civil de Catalunya.
j) Elaborar i mantenir un model de risc realitzat d’acord amb la sinistralitat
jkuv”tkec"k"c"ngu"xctkcdngu"fgÝpkv”tkgu"fgn"tkue"k"tgeqnnkt"ngu"eqttgurqpgpvu"guvkoccions.
m+" Guvwfkct"k"gncdqtct"ogvqfqnqikgu"fÓcp nkuk"fg"tkue"k"eqnáncdqtct"gp"nc"fgÝpkek„"
fÓceekqpu"fg"rtgxgpek„"k"rncpkÝecek„"fcxcpv"fg"ngu"gogtiﬂpekgu0
l) Divulgar tècnicament el coneixement de les propietats de les substàncies
perilloses i el seu tractament en cas d’accident.
m) Participar en la investigació de les emergències.
n) Coordinar amb els serveis territorials de Protecció Civil la programació de
ngu"vcuswgu"fg"rtgxkuk„"k"rncpkÝecek„"rgt"c"nc"ugxc"iguvk„"gp"gn"vgttkvqtk0
o) Participar en la implantació dels plans especials i territorials de protecció civil
i en l’execució d’exercicis i simulacres.
p) Estudiar i proposar acords de col·laboració amb altres entitats i organismes.
q) Col·laborar amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya en l’eladqtcek„"fg"rtqegfkogpvu"fg"nc"Ucnc"fg"Iw tfkc"swg"fgtkxkp"fgnu"rncpu"fg"rtqvgeek„"
civil.
t+" Cuuguuqtct."gp"ecu"fÓgogtiﬂpekc."c"nc"Ucnc"fg"Iw tfkc"fgn"EGECV"swcp"cswguvc"
ho sol·liciti.
s) Qualsevol altra funció que li encomanin.
7904" Gn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"fgn"Tkue"k"RncpkÝecek„"uÓguvtwevwtc"gp"ngu"ugeekqpu"
següents:
a) La Secció de Previsió del Risc.
b) La Secció de Plans d’Emergència.
Article 58
Secció de Previsió del Risc
La Secció de Previsió del Risc exerceix les funcions següents:
a) Coordinar estudis d’anàlisi del risc i divulgar tècnicament el coneixement
del risc.
b) Donar assistència i assessorament a les entitats locals en matèria de riscos.
c) Tramitar i fer el seguiment del Mapa de Protecció Civil de Catalunya.
d) Elaborar els informes que li sol·licitin i realitzar i tramitar tot tipus de projectes i estudis tècnics en matèria de riscos, en especial aquells relacionats amb
nÓwtdcpkuog"k"nc"rncpkÝecek„"fgn"vgttkvqtk"gp"¦qpgu"fg"tkue"k"gp"gn"rtqeﬁu"fg"xcnqtcek„"
de l’impacte ambiental.
e) Participar en l’elaboració dels procediments del CECAT derivats dels plans
de protecció civil.
f) Participar en activitats de formació dels òrgans del Departament competents
en aquesta matèria.
g) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 59
Secció de Plans d’Emergència
La Secció de Plans d’Emergència exerceix les funcions següents:
a) Estudiar, elaborar i fer la tramitació, si escau, dels plans territorials de protecció
civil i plans especials de protecció civil.
d+" Fqpct"cuuguuqtcogpv"cnu"gpu"nqecnu"gp"ocvﬂtkc"fg"rncpkÝecek„"fg"rtqvgeek„"
civil.
c) Dur a terme les tasques d’inspecció dels plans especials en la matèria.
d) Elaborar els informes que li sol·licitin.
e) Qualsevol altra funció que li encomanin.
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Article 60
Servei d’Implantació
60.1 Al Servei d’Implantació li corresponen les funcions següents:
a) Desenvolupar programes d’implantació dels plans especials i territorials de
rtqvgeek„"ekxkn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."k"eqqtfkpct/pg"ngu"cevwcekqpu"fÓkoplantació territorial.
d+" FgÝpkt"gp"eqnáncdqtcek„"cod"gn"Ugtxgk"fg"Vgepqnqikc"gp"Rtqvgeek„"Ekxkn"k"gn"
Ugtxgk"fg"Iguvk„"fgn"Tkue"k"RncpkÝecek„"gnu"rtqlgevgu"fÓkorncpvcek„"fg"ngu"kphtcgutructures associades als plans.
c) Desenvolupar i implantar sistemes de coordinació territorial en protecció
civil a Catalunya.
d) Impulsar la formació en matèria de protecció civil.
e) Programar, dissenyar, organitzar i avaluar els exercicis i simulacres corresponents a la implantació dels plans.
f) Fomentar la participació en els simulacres i exercicis dels grups actuants
recollits en els plans.
g) Proposar criteris en matèria de subvencions de protecció civil.
j+" Fqpct"uwrqtv"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqitcogu"gp"Rtqvgeek„"Ekxkn"gp"
matèria de voluntariats de protecció civil.
i) Promoure la col·laboració, la participació i la realització de fòrums, jornades,
seminaris i congressos en matèria de protecció civil.
l+" Cuuguuqtct."gp"ecu"fÓgogtiﬂpekc."nc"Ucnc"fg"Iw tfkc"fgn"EGECV"swcp"cswguvc"
ho sol·liciti.
k) Informar els projectes d’implantació dels plans de protecció civil i d’autoprotecció i avaluar tècnicament els simulacres associats a les activitats del catàleg
d’activitats i centres obligats a realitzar els plans d’autoprotecció a què fa referència
la normativa de Protecció Civil.
l) Qualsevol altra funció que li encomanin.
60.2 Del Servei d’Implantació en depèn la Secció de Programació.
Article 61
Secció de Programació
La Secció de Programació exerceix les funcions següents:
a) Elaborar propostes de programes i criteris d’implantació dels plans especials
i territorials de protecció civil a Catalunya pel que fa als corresponents plans d’actuació i de foment de les conductes d’autoprotecció de la ciutadania.
b) Elaborar eines i coordinar les activitats de suport als ens locals per a la implantació de
plans de protecció civil i el foment de les corresponents activitats de protecció civil.
c) Programar i organitzar simulacres per a cada pla especial i tipus, tot i mantenint
el sistema d’informació sobre simulacres.
d) Realitzar els projectes d’implantació de les infraestructures associades als
plans en coordinació amb les unitats implicades.
e) Coordinar amb els serveis territorials de Protecció Civil la programació dels
projectes d’implantació per a la seva execució en el territori.
f) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 62
Servei de Tecnologia en Protecció Civil
62.1 El Servei de Tecnologia en Protecció Civil, en coordinació amb la Direcció
fg"Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn."gzgtegkz"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) La coordinació del manteniment i l’actualització dels sistemes d’informació
k"ectvqitcÝc"fg"tghgtﬂpekc"cuuqekcvu"cnu"rncpu"gurgekcnu"k"vgttkvqtkcnu"fg"rtqvgeek„"
civil, d’acord amb els criteris generals del Departament.
b) Proposar el disseny i la implementació, en l’àmbit de la protecció civil, de les
gkpgu"fg"uwrqtv"k"ngu"crnkecekqpu"rt”rkgu"c"nc"Ucnc"fg"Iw tfkc"fgn"Egpvtg"fg"Eqqtfknació Operativa de Catalunya.
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e+" Rtqrquct"nc"korncpvcek„"gp"nc"Ucnc"fg"Iw tfkc"fÓgkpgu"fg"uwrqtv"k"crnkecekqpu"
fg"vkvwnctkvcv"gzvgtpc"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
d) Detectar les necessitats i proposar el disseny i la implantació d’eines de suport de la xarxa d’informació i coordinació operativa territorial de protecció civil
a Catalunya.
e) Participar en els projectes d’ampliació i actualització de la xarxa d’alarmes i
comunicacions.
f) Implantar les instal·lacions i els sistemes associats als plans especials i terrivqtkcnu"fg"rtqvgeek„"ekxkn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"eqttgurqpgpvu"c"nc"zctzc"
d’alarmes i comunicacions de protecció civil de Catalunya i d’altres equips quan
s’escaigui.
i+" Iguvkqpct"nc"zctzc"fÓcnctogu"k"eqowpkecekqpu"rgt"c"nc"rtqvgeek„"ekxkn0
j+" Fqpct"uwrqtv"cn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"fgn"Tkue"k"RncpkÝecek„"gp"gnu"guvwfku"k"ngu"
cp nkuku"uqdtg"ukuvgogu"fÓkphqtocek„"igqit Ýec0
k+" KfgpvkÝect"guvtcvﬂikgu"fÓgxqnwek„"fg"pqxgu"vgepqnqikgu"fÓcrnkecek„"gp"rtqvgeek„"
civil.
j) Realitzar els estudis tècnics que se li encarreguin.
k) Qualsevol altra funció que li encomanin.
62.2 El Servei de Tecnologia en Protecció Civil s’estructura en les unitats
següents:
a) La Unitat d’Informació Tècnica.
b) La Unitat d’Enginyeria.
Article 63
Unitat d’Informació Tècnica
La Unitat d’Informació Tècnica exerceix les funcions següents:
c+" Gn"ocpvgpkogpv"fÓgkpgu"k"kphqtocek„"gurge Ýec"pgeguu tkgu"rgt"c"ngu"vcuswgu"
del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els seus centres associats.
d+" Cfokpkuvtct"k"ocpvgpkt"nc"kpvtcpgv."rtqrquct"gnu"eqpvkpiwvu"k"oqfkÝecekqpu"
fg"nc"r ikpc"ygd"k"fg"nÓgzvtcpgv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqvgeek„"Ekxkn."gp"eqqtdinació amb la Direcció de Serveis.
e+" Ocpvgpkt"ngu"dcugu"fg"fcfgu"k"gnu"ukuvgogu"fÓkphqtocek„"igqit Ýec"eqorctvkvu"
amb les administracions i entitats implicades en les actuacions de protecció civil.
f+" Tgcnkv¦ct"guvwfku"k"cp nkuku"uqdtg"ukuvgogu"fÓkphqtocek„"igqit Ýec."fÓcrnkecek„"
c"nc"rncpkÝecek„"fg"rtqvgeek„"ekxkn0
e) Desenvolupar estudis tècnics en matèria de protecció civil.
Article 64
Unitat d’Enginyeria
La Unitat d’Enginyeria exerceix les funcions següents:
a) Mantenir eines de suport de la xarxa d’informació i coordinació operativa
territorial de protecció civil a Catalunya.
b) Fer el manteniment de la xarxa d’alarmes i comunicacions per a la protecció
civil.
e+" Fqpct"uwrqtv"c"ngu"fkhgtgpvu"wpkvcvu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"gp"nc"tgcnkv¦cek„"
estudis en matèria tecnològica.
d) Analitzar i estudiar sistemes alternatius d’alerta i informació massiva a la
rqdncek„."okvlcp›cpv"ngu"vgngeqowpkecekqpu0
e) Assegurar el manteniment de les dades associades als sistemes d’informació
fg"nc"Ucnc"fg"Iw tfkc0
Article 65
Servei de Sensibilització
El Servei de Sensibilització, exerceix les funcions següents:
a) Proposar i implementar estratègies i programes de comunicació a la població,
associades a la prevenció, el foment de l’autoprotecció i el coneixement del ciutadà
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tgurgevg"cnu"rncpu"gurgekcnu"k"vgttkvqtkcnu"fg"rtqvgeek„"ekxkn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"
Catalunya.
b) Donar suport als municipis per a l’elaboració i implementació de campanyes
d’informació a la població.
c) Desenvolupar eines de divulgació en matèria de protecció civil.
d) Dur a terme treballs tècnics relatius a la percepció i el coneixement dels riscos
i l’autoprotecció en la població.
e) Desenvolupar estudis sobre el comportament de la població en situació de risc
a l’efecte de millorar les estratègies de protecció a la població.
f) Avaluar les campanyes informatives i proposar accions de millora en la matèria
en col·laboració amb el Servei d’Administració i Avaluació.
g) Impulsar l’elaboració dels plans d’actuació, procediments i comunicats de
l’Àrea d’Informació Operativa en Protecció Civil relatius a la informació a la població associats als plans especials de protecció civil.
h) Elaborar programes de sensibilització dirigits als escolars, en col·laboració
amb el Departament d’Educació.
i) Dur a terme actuacions continuades a l’efecte d’establir els canals de col·laboració
dels mitjans de comunicació en les actuacions de la protecció civil.
j) Estimular la participació ciutadana com a estratègia de sensibilització.
k) Col·laborar en situació de pla activat en les actuacions d’informació a la
població.
l) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 66
Subdirecció General d’Operacions en Protecció Civil
8803" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fÓQrgtcekqpu"gp"Rtqvgeek„"Ekxkn"gzgtegkz"ngu"
funcions següents:
c+" Gzgtekt"nc"fktgeek„"vﬂepkec"fg"nc"Ucnc"fg"Iw tfkc"fgn"Egpvtg"fg"Eqqtfkpcek„"
Operativa de Catalunya (CECAT).
b) Exercir la direcció tècnica del servei d’atenció de trucades d’urgència 112.
c) Coordinar les actuacions dels serveis territorials de protecció civil pel que fa
a les emergències en el territori.
f+" Fktkikt"ngu"cevwcekqpu"fgn"rgtuqpcn"fÓqrgtcekqpu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"
Protecció Civil en situació d’emergència.
g+" Etgct."gp"eqqtfkpcek„"cod"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqitcogu"gp"Rtqvgeek„"
Civil, el sistema de suport logístic en protecció civil a Catalunya.
f) Implantar i dirigir el sistema de suport logístic de protecció civil de
Catalunya.
g) Implementar sistemes de control de qualitat i de millora continuada de les
actuacions en coordinació amb el Servei d’Administració i Avaluació.
j+" Rctvkekrct"gp"gnu"rtqeguuqu"fg"rncpkÝecek„"k"korncpvcek„"fgnu"rncpu"fg"rtqtecció civil.
k+" Fgugpxqnwrct"rtqegfkogpvu"cuuqekcvu"c"nc"Ucnc"fg"Iw tfkc"fgn"EGECV"k"c"ngu"
actuacions d’operacions en l’àmbit territorial amb la col·laboració de la Subdirecció
Igpgtcn"fg"Rtqitcogu"gp"Rtqvgeek„"Ekxkn0
l+" FgÝpkt"guvtcvﬂikgu"cuuqekcfgu"c"ngu"cevwcekqpu"qrgtcvkxgu"k"korncpvct"gnu"eqtresponents procediments normalitzats de treball.
m+" Rctvkekrct"cod"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqitcogu"gp"Rtqvgeek„"Ekxkn"gp"
l’elaboració d’acords, protocols i convenis de col·laboració amb entitats i/o orgapkuogu"gzvgtpu"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"swg"uwrqukp"wpc"kornkecek„"fg"nc"Ucnc"fg"
Iw tfkc"fgn"EGECV0
l) Qualsevol altra funció que li encomanin.
8804" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fÓQrgtcekqpu"gp"Rtqvgeek„"Ekxkn"uÓguvtwevwtc"gp"
les unitats administratives següents:
a) El Servei d’Organització del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
(CECAT).
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b) El Servei de Suport en Operacions Territorials.
c) L’Àrea funcional 112.
8805" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fÓQrgtcekqpu"gp"Rtqvgeek„"Ekxkn"uÓguvtwevwtc"
gp"nc"wpkvcv"qrgtcvkxc"Ucnc"fg"Iw tfkc"fgn"Egpvtg"fg"Eqqtfkpcek„"Qrgtcvkxc"fg"
Catalunya (CECAT).
Article 67
Servei d’Organització del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
67.1 El Servei d’Organització del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
exerceix les funcions següents:
a) La preparació i organització del personal del Centre per al desenvolupament
fg"ngu"ugxgu"vcuswgu"k"rncpkÝect"gnu"vqtpu"fg"ugtxgk"fg"iw tfkc0
b) Establir els procediments d’actuació i d’organització interna necessaris per
executar les actuacions del Centre d’acord amb els plans especials i territorials
de protecció civil i als convenis i protocols amb entitats exteriors a la Direcció
Igpgtcn0
c) Establir els procediments necessaris per determinar i avaluar les conseqüències
fgnu"ukpkuvtgu"k"tkuequ"ukipkÝecvkwu"gp"vgoru"tgcn."cnjqtc"swg"fgvgtokpct"k"cxcnwct"ngu"
eqpugs¯ﬂpekgu"fgnu"ukpkuvtgu"k"tkuequ"ukipkÝecvkwu"gp"vgoru"tgcn0
d) Mantenir el catàleg de mitjans, recursos i serveis mobilitzables externs a la
Fktgeek„"Igpgtcn0
g+" Ictcpvkt"nÓgzgewek„"c"nc"ucnc"fgnu"ukuvgogu"cuuqekcvu"c"nc"zctzc"fÓcnctogu"k"
comunicacions de protecció civil.
f) Participar en l’elaboració dels plans especials i territorials de protecció civil,
en l’elaboració de convenis de col·laboració amb entitats i/o organismes externs a
nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"gp"nc"rtgrctcek„"k"tgcnkv¦cek„"fg"ukowncetgu"rgtk”fkeu0
i+" Korngogpvct"ukuvgogu"fg"eqpvtqn"fg"swcnkvcv"rgt"xcnqtct"nÓgÝe ekc"fg"ngu"cecions realitzades.
h) Preparar i emetre els informes, les memòries i les estadístiques que li siguin
pròpies.
i) Qualsevol altra funció que li encomanin.
67.2 El Servei d’Organització del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
s’estructura en:
c+" Nc"Wpkvcv"fg"Iguvk„"fgn"EGECV"c"Dctegnqpc0
d+" Nc"Wpkvcv"fg"Iguvk„"fgn"EGECV"c"Vcttciqpc0
Article 68
Unitats de Gestió del CECAT a Barcelona i Tarragona
Ngu"Wpkvcvu"fg"Iguvk„"fgn"EGECV"c"Dctegnqpc"k"Vcttciqpc"gzgtegkzgp"ngu"hwpcions següents:
a) Formar, en matèria de protecció civil, al personal de la Sala d’acord amb
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i establir junt amb aquest, i segons
necessitats, un programa anual de formació continuada.
b) Preparar i organitzar el personal del Centre per al desenvolupament de les
ugxgu"vcuswgu"gurgekÝswgu0
e+" RncpkÝect"gnu"vqtpu"fg"ugtxgk"fg"iw tfkc0
d) Participar amb l’òrgan competent en la selecció del personal de la Sala.
g+" FgÝpkt"gnu"rtqegfkogpvu"fÓqticpkv¦cek„"kpvgtpc"rgn"eqttgevg"hwpekqpcogpv"
del Centre.
f) Establir els procediments d’actuació necessaris per executar les accions del
Centre d’acord amb els plans especials i territorials de protecció civil, als convenis
k"cnu"rtqvqeqnu"ceqtfcvu"cod"gpvkvcvu"gzvgtkqtu"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
g) Elaborar els procediments que calen per valorar i determinar les conseqüències
fgnu"ukpkuvtgu"k"tkuequ"ukipkÝecvkwu"gp"vgoru"tgcn0
h) Mantenir el catàleg de mitjans, recursos i serveis mobilitzables externs a la
Fktgeek„"Igpgtcn0
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k+" Ictcpvkt"nÓgzgewek„"c"nc"Ucnc"fgnu"ukuvgogu"cuuqekcvu"c"nc"zctzc"fÓcnctogu"k"
comunicacions de protecció civil.
j) Participar amb les entitats competents en l’elaboració dels plans especials i
territorials de protecció civil.
k) Participar en l’elaboració, revisió i manteniment dels plans de protecció
civil.
l) Col·laborar en l’elaboració de convenis de col·laboració amb entitats i/o orgapkuogu"gzvgtpu"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"swg"gu"rtqoqiwkp"fkpu"fÓcswguvc"Fktgeek„"
Igpgtcn0
m) Participar en la preparació, realització i posterior valoració de simulacres.
p+" Korngogpvct"ukuvgogu"fg"eqpvtqn"fg"swcnkvcv"rgt"xcnqtct"nÓgÝe ekc"fg"ngu"ceekqpu"
tgcnkv¦cfgu"gp"nc"Ucnc"fg"Iw tfkc0
o) Donar suport a la investigació dels sinistres o emergències quan se sol·liciti.
p) Preparar i emetre els informes, les memòries i les estadístiques que li siguin
pròpies.
q) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 69
Servei de Suport en Operacions Territorials
El Servei de Suport en Operacions Territorials exerceix les funcions següents:
a) Dissenyar i elaborar el sistema de suport logístic en protecció civil a Catalunya
gp"eqnáncdqtcek„"cod"gpvkvcvu"k"qticpkuogu"gzvgtpu"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
b) Establir els procediments d’actuació, en cas d’emergència, per als tècnics dels
serveis territorials. Aquests procediments deriven dels plans especials i territorials
de protecció civil, dels convenis i dels protocols.
e+" Vtgdcnnct"eqplwpvcogpv"cod"cnvtgu"gpvkvcvu"fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqgrames de Protecció Civil en l’elaboració de plans de protecció civil, simulacres i
exercicis.
d) Programar els recursos operatius per a les actuacions en operacions de protecció civil i el seu dimensionament.
g+" Rtqitcoct"ngu"cevwcekqpu"fg"uwrqtv"gpvtg"ugtxgku"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
h+" Guvcdnkt"gnu"ogecpkuogu"fg"eqqtfkpcek„"gpvtg"nc"Ucnc"fg"Iw tfkc"fgn"EGECV"
i els tècnics territorials.
g) Donar suport i, si cal, coordinar les actuacions de logística en cas d’emergència.
Article 70
Àrea funcional 112
L’Àrea funcional 112 exerceix les funcions següents:
a) Elaborar i gestionar el projecte de creació i implantació del servei públic
fÓcvgpek„"fg"vtwecfgu"fÓwtiﬂpekc"okvlcp›cpv"gn"p¿ogtq"¿pke"334"gp"nÓ odkv"vgttkvqtkcn"
de Catalunya.
d+" Iguvkqpct"gn"ugtxgk"fÓcvgpek„"fg"vtwecfgu"fÓwtiﬂpekc"3340
c) Elaborar les propostes de normatives, procediments, instruccions i directrius
que es determinin en relació amb el servei d’atenció de trucades d’urgència.
d) Proposar les necessitats formatives del personal adscrit als centres de comunicació i control del telèfon 112.
e) Participar en els treballs de comissions per a l’elaboració de plans d’emergència
i protocols d’actuació.
f) Propostes de col·laboració amb altres entitats.
g) Qualsevol altra que li sigui encomanada.
Article 71
Sala de Guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
Nc"Ucnc"fg"Iw tfkc"fgn"Egpvtg"fg"Eqqtfkpcek„"Qrgtcvkxc"fg"Ecvcnwp{c"tgcnkv¦c"
les funcions següents:
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a) Proposar, si escau, l’activació i desactivació dels plans d’emergència especials
k"fgn"Rnc"fÓgogtiﬂpekc"vgttkvqtkcn"fg"Ecvcnwp{c"k"pqvkÝect/jq"cnu"itwru"cevwcpvu."c"
les entitats i als organismes que aquests documents prevegin.
b) Establir i executar, en situacions de greu risc i emergència declarada, les
respostes adequades d’acord amb els protocols d’actuació, plans d’emergència i
inventaris de mitjans i recursos mobilitzables sota la direcció de l’autoritat competent o del director del Pla.
e+" Guvct"gp"eqpvcevg"rgtocpgpv"cod"gnu"egpvtgu"fÓgogtiﬂpekc"fgÝpkvu"gp"gnu"
plans de protecció civil i els associats a d’altres organitzacions i, quan s’escaigui,
coordinar les actuacions entre les diferents sales i donar suport estratègic, logístic
i d’informació a les entitats i els serveis que ho requereixin.
d) Disposar de la informació necessària sobre els recursos disponibles en la
totalitat de Catalunya i sobre les intervencions o actuacions en curs dels serveis
d’emergències i seguretat civil, tot i col·laborant en el manteniment del catàleg de
okvlcpu."tgewtuqu"k"ugtxgku"oqdknkv¦cdngu"gzvgtpu"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
e) Recopilar i emetre informació sistematitzada i periòdica de totes les fonts
possibles, tant per valorar-la, com per poder-la facilitar a les autoritats i als grups
cevwcpvu"k"gpvkvcvu"swg"iguvkqpgp"nÓgogtiﬂpekc"k"cn"Icdkpgv"fÓKphqtocek„."gncdqtct"k"
difondre alhora informes, dades estadístiques i memòries.
h+" Ecpcnkv¦ct"swcnugxqn"qtftg"fg"nÓcwvqtkvcv"fg"rtqvgeek„"ekxkn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"
Catalunya, en particular la de prestació de serveis personals i la requisa, intervenció o ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar la situació
d’emergència.
i+" Fgvgtokpct"k"cxcnwct"ngu"eqpugs¯ﬂpekgu"fgnu"ukpkuvtgu"k"tkuequ"ukipkÝecvkwu"gp"
temps real tot i preveient en la mesura que ho permetin els recursos disponibles
les situacions que poden derivar en una situació d’emergència i realitzar el control
i la vigilància d’aquelles situacions de risc potencial, de les quals en tingui coneixement.
h) Col·laborar en la difusió d’informació previsible, i preventiva, tramesa pels
organismes competents.
k+" Iguvkqpct."rgt"tc„"fÓgogtiﬂpekc"itgw."gnu"ukuvgogu"cuuqekcvu"c"nc"zctzc"fÓcnctogu"
i comunicacions de protecció civil.
j) Participar en la realització de simulacres periòdics.
k) Qualsevol altre que se li encomani.
Article 72
L’Àrea d’Informació Operativa en Protecció Civil
L’Àrea d’Informació Operativa en Protecció Civil té encarregades les funcions
operatives següents:
a) Facilitar, quan correspongui, informació a la població a través dels mitjans de
comunicació social o qualsevol altre que s’estimi oportú, segons les circumstàncies
del risc i l’evolució de la situació d’emergència.
b) Informar els mitjans de comunicació de l’activació/desactivació del Pla de provgeek„"ekxkn"k"iguvkqpct"nc"kphqtocek„"rgt"c"cswguvu"okvlcpu"cftg›cfc"c"nc"rqdncek„0
c) Realitzar, segons la gravetat de l’emergència, avisos a la població i elaborar
comunicats o notes informatives, talls de veu en emissores de ràdio o emissions
en directe en televisió.
f+" Fkhqpftg"tgeqocpcekqpu"c"nc"rqdncek„."eqo"ctc"kpuvtweekqpu"rgt"cn"eqpÝpcogpv"
i instruccions per a l’evacuació.
e) Redactar butlletins de seguiment de l’emergència segons la durada i el grau
d’afectació d’aquesta.
h+" Iguvkqpct"tqfgu"fg"rtgouc."uk"ecn0
g) Difondre les ordres, consignes i recomanacions dictades pel Comitè de Direcció dels corresponents plans de protecció civil.
h) Informar, quan s’escaigui, sobre l’emergència totes les persones i els organismes que ho sol·licitin.
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k+" Eqqtfkpct/ug."swcp"uÓgueckiwk."cod"ngu"qÝekpgu"fg"rtgouc"fg"ngu"fkhgtgpvu"
unitats participants en la situació d’emergència.
Article 73
Servei d’Administració i Avaluació
El Servei d’Administració i Avaluació, en coordinació amb la Direcció de Serveis
fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn."gzgtegkz"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) Coordinar l’elaboració de la proposta de l’avantprojecte de pressupost de la
Fktgeek„"Igpgtcn."nc"iguvk„"rtguuwrquv tkc"k"gn"ugw"ugiwkogpv"k"eqpvtqn0
b) Supervisar les propostes de contractes administratius i subvencions i la seva
execució.
c) Elaborar les propostes d’adquisició dels mitjans necessaris per al desenvolurcogpv"fg"ngu"vcuswgu"rt”rkgu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
d) Realitzar l’estudi, l’avaluació i el seguiment de les propostes de convenis i
fkurqukekqpu"pqtocvkxgu"rtqoqiwvu"rgt"ngu"wpkvcvu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"gp"eqn/
laboració amb l’Assessoria Jurídica del Departament.
g+" Iguvkqpct"gn"hqpu"fg"ocpkqdtc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
h+" Iguvkqpct"nc"vtcokvcek„"fgtkxcfc"fg"nÓcrnkecek„"fgn"rtqfwevg"fgn"itcxcogp"fg"
rtqvgeek„"ekxkn"k"nc"fqewogpvcek„"rgt"cn"eqpvtqn"fgn"ugw"ect evgt"Ýpcnkuvc0
i+" Eqpvtqnct"k"hgt"gn"ugiwkogpv"fgn"ecr vqn"3"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
h) Controlar i supervisar els aspectes relatius a la gestió del personal adscrit a la
Fktgeek„"Igpgtcn"k"gncdqtct"kphqtogu"k"rtqrquvgu"gp"tgncek„"cod"nc"iguvk„"fg"tgewtuqu"
jwocpu"k"c"nc"oqfkÝecek„"k"xcnqtcek„"fg"nc"tgncek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn0
i) Supervisar i garantir el funcionament i l’actualització del Registre de Plans
de Protecció Civil, del Registre Especial de les Associacions del Voluntariat de
Protecció Civil de Catalunya i dels altres que es determini així com de l’arxiu de
nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
j) Donar suport en la tramitació per a l’homologació i aprovació dels plans de
protecció civil, d’acord amb la normativa vigent.
k) Coordinar-se amb les unitats d’administració dels serveis territorials.
l) Establir la metodologia per a l’elaboració dels procediments de treball i de
nc"fqewogpvcek„"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."ckz "eqo"gn"ugw"ugiwkogpv"k"fkhwuk„."gp"
eqqtfkpcek„"cod"nc"Fktgeek„"fg"Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn0
m) Impulsar projectes d’avaluació i control de qualitat en matèria de protecció
civil i realitzar estudis sobre el control de qualitat dels serveis que realitza la Direcció
Igpgtcn."gp"eqqtfkpcek„"cod"nc"Fktgeek„"fg"Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn0
n) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 74
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
9603" Eqttgurqpgp"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtgxgpek„."Gzvkpek„"fÓKpegpfku"
i Salvaments sota la direcció i supervisió de les autoritats superiors l’execució i
compliment de les missions i competències del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments
davant situacions de risc.
9604" Eqttgurqp"c"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtgxgpek„."Gzvkpek„"
d’Incendis i Salvaments, sota la direcció i supervisió de les autoritats superiors,
gn"eqocpfcogpv"fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"nc"fktgeek„."eqqtfkpcek„"k"
inspecció dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments i de les
seves instal·lacions.
9605" Eqttgurqp"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtgxgpek„."Gzvkpek„"fÓKpegpfku"k"Ucnvaments l’exercici de les funcions següents:
a) 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
Ýpcnkvcv"fg"eqpvtkdwkt"c"nc"ictcpvkc"fg"nc"rtqvgeek„"fg"ngu"rgtuqpgu."gnu"dﬁpu"k"gn"ogfk"
ambient davant de qualsevol situació d’emergència.
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d+" Fgugpxqnwrct"gnu"ogecpkuogu"qticpkv¦cvkwu"k"hqtocvkwu"gurge Ýeu"qtkgpvcvu"
al salvament marítim i a la participació en les emergències nuclears.
e+" Fktkikt"nÓqticpkv¦cek„"igpgtcn"k"korwnuct"rqn vkswgu"gurge Ýswgu"fgn"equ"fg"
dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv."fgn"rgtuqpcn"dqodgt"xqnwpvctk."fgn"rgtuqpcn"vﬂepke"
especialitzat i, en general, dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya.
d) Dirigir l’execució del pressupost assignat al seu centre directiu, sens perjudici
fg"ngu"eqorgvﬂpekgu"swg"rwiwkp"eqttgurqpftg"c"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn0
e) Dirigir el desenvolupament de les polítiques de recursos humans, de les de
prevenció de riscos laborals i impulsar i desenvolupar les pròpies del cos de bomdgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv."crnkect"k"uwrgtxkuct"gn"eqornkogpv"fgn"tﬂiko"guvcvwvctk"fgn"
equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"nÓgurge Ýe"fgn"rgtuqpcn"vﬂepke"gurgekcnkv¦cv."fgnu"
bombers voluntaris i del personal complementari assignat per a l’extinció d’incendis
forestals.
f) Promoure l’elaboració i proposar criteris sobre polítiques de selecció, formació,
rtqoqek„"k"fgugpxqnwrcogpv"rtqhguukqpcn"fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"fgn"
personal tècnic especialitzat en coordinació amb els centres directius competents
per raó de matèria.
g) Promoure la coordinació operativa i l’elaboració de plans d’actuació en matèria
de prevenció i extinció d’incendis i salvaments.
h) Organitzar i supervisar les activitats preventives de vigilància per a evitar
la producció d’incendis, sens perjudici de les pròpies del Departament de Medi
Ambient i Habitatge en matèria de prevenció d’incendis forestals, i les activitats
d’extinció d’incendis i de salvaments.
i) Organitzar i dirigir les tasques de suport tècnic i assessorament als municipis, en relació amb les funcions, les activitats i els mitjans tècnics i operatius dels
serveis de prevenció i extinció d’incendis i amb el compliment de la normativa de
prevenció d’incendis i seguretat industrial en relació amb les competències de la
Fktgeek„"Igpgtcn0
l+" Ictcpvkt"nc"fkurqpkdknkvcv"fgnu"tgewtuqu"k"ugtxgku"oqdknkv¦cdngu"rgt"nÓcvgpek„"c"
les emergències de la seva competència.
k) Promoure i divulgar l’autoprotecció com a mecanisme de prevenció i desgpxqnwrct"rtqitcogu"gurge Ýeu"fg"hqtocek„"k"kphqtocek„"gp"nÓ odkv"fÓcevwcek„"
propi.
l) Establir relacions i participar en òrgans autonòmics, estatals o internacionals
en matèria d’emergències, d’acord amb la direcció superior de la persona titular
del Departament.
m) Qualsevol altra funció que li encomanin els seus superiors jeràrquics.
9606" Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtgxgpek„."Gzvkpek„"fÓKpegpfku"k"Ucnxcogpvu"
s’estructura en els òrgans següents:
c+" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgtcvkxc0
d+" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Vﬂepkec0
e+" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fÓCfokpkuvtcek„"k"Tgewtuqu"Jwocpu0
d) El Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos.
e) El Servei d’Assessorament Jurídic.
f) L’Àrea d’Auditoria de Serveis.
g) L’Àrea d’Informació i Comunicació.
Article 75
Estructura organitzativa del cos de bombers de la Generalitat
75.1 Per a l’establiment de l’estructura organitzativa del cos de bombers de
nc"Igpgtcnkvcv."swg"gu"eqpetgvc"tgurgevg"fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgtcvkxc."gu"
determinen, en ordre organitzatiu descendent, els nivells estructurals següents en
funció del seu caràcter central o territorial:
c+" ñticpu"egpvtcnu<"Fkxkuk„."Étgc"Egpvtcn."Wpkvcv"Egpvtcn"k"Itwr0
d+" ñticpu"vgttkvqtkcnu<"Tgik„."Étgc"Tgikqpcn."Wpkvcv"Tgikqpcn"k"Rcte0
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75.2 La Divisió i la Regió són òrgans que, de manera ordinària, s’adscriuen
c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgtcvkxc."c"ngu"swcnu"eqttgurqp"nc"fktgeek„"guvtcvﬂikec"
fÓ odkvu"eqpetgvu"fg"nÓcevkxkvcv"fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0"Nc"pcvwtcnguc"
organitzativa de la Divisió és d’òrgan central, mentre que la de la Regió és la d’òrgan territorial.
75.3 Les àrees són òrgans que, de manera ordinària, s’adscriuen a una Divisió
o Regió, a les quals correspon la direcció tàctica d’àmbits concrets de l’activitat
dels bombers. S’estableixen els següents tipus d’àrees:
a) Àrees Centrals: com a desenvolupament de les divisions.
b) Àrees Regionals: com a desenvolupament de les regions s’assimilen a zones.
Les àrees regionals són la denominació operativa de les zones assenyalades a
l’article 24 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i
extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya.
75.4 La Unitat és un òrgan que, de manera ordinària, s’adscriu a una àrea central o regional o a una divisió o regió, a la qual correspon la direcció operativa dels
bombers. S’estableixen els tipus d’unitats següents:
a) Unitats Centrals: com a desenvolupament de les àrees centrals o divisions
centrals.
b) Unitats Regionals: com a desenvolupament de les àrees regionals o regions.
9707" Gn"Itwr"ﬁu"nÓ”ticp"swg."fg"ocpgtc"qtfkp tkc."uÓcfuetkw"c"wpc"Wpkvcv."ngu"
responsabilitats del qual són, amb caràcter general, les relatives a la supervisió i
execució directa de les tasques dels bombers.
75.6 El Parc és el conjunt de mitjans personals i materials, amb organització
pròpia, situat en un municipi i amb un àmbit territorial d’intervenció funcional
concret.
9709" Nc"etgcek„."oqfkÝecek„"q"uwrtguuk„"fgnu"itwru"k"rcteu"gu"hct "rgt"qtftg"fgn"
conseller competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.
75.8 El territori de Catalunya s’articula, als efectes de la implantació del cos de
dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv."gp"ngu"tgikqpu"fÓgogtiﬂpekgu"ugi¯gpvu<"Egpvtg."Iktqpc."
Nngkfc."Vcttciqpc."ngu"Vgttgu"fg"nÓGdtg."Ogvtqrqnkvcpc"Pqtf"k"Ogvtqrqnkvcpc"Uwf0
Les Regions d’Emergències comprenen les comarques i els municipis que s’estableixin per ordre del conseller.
75.9 Les regions d’emergències són la denominació operativa de les brigades
assenyalades a l’article 24 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya.
Article 76
Subdirecció General Operativa
9803" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgtcvkxc"cfuetkvc"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtgvenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, es crea com a òrgan al que s’encomana
gn"eqocpfcogpv"qrgtcvkw"fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."ugpu"
perjudici del seu comandament superior, que correspon a la persona titular de la
Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtgxgpek„."Gzvkpek„"fÓKpegpfku"k"Ucnxcogpvu."uqvc"nÓcwvqtkvcv"
superior de la persona titular del Departament.
9804" Eqttgurqp"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgtcvkxc"gn"eqocpfcogpv"qrgtcvkw"
fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."fgn"rgtuqpcn"vﬂepke"gurgekcnkvzat i dels bombers voluntaris, sens perjudici del comandament que correspon a la
rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."uqvc"nc"fktgeek„"k"uwrgtxkuk„"fg"ngu"cwvqtkvcvu"
superiors del Departament.
9805" Eqttgurqp"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgtcvkxc."gp"nÓ odkv"fg"ngu"ugxgu"
competències, l’exercici de les funcions següents:
c+" RncpkÝect."fktkikt"k"iguvkqpct"ngu"qrgtcekqpu"fÓkpvgtxgpek„"tgncvkxgu"c"nc"rtgxgpció, extinció d’incendis i salvaments que es produeixin a Catalunya.
b) Establir les instruccions i directrius operatives a seguir pel cos de bombers de la
Igpgtcnkvcv."gnu"dqodgtu"xqnwpvctku"k"cnvtg"rgtuqpcn"qrgtcvkw"gp"ngu"kpvgtxgpekqpu0
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e+" RncpkÝect"k"fktkikt"nÓcevkxkvcv"qrgtcvkxc"fgnu"ugtxgku"gurgekcnkv¦cvu"fg"rtgxgpek„"
i extinció d’incendis i de salvaments.
d) Elaborar i desenvolupar els procediments operatius d’intervenció en les
emergències.
g+" KfgpvkÝect."fgugpxqnwrct"k"korncpvct"pqxgu"guvtcvﬂikgu"fÓkpvgtxgpek„"k"fgnu"
recursos associats.
h+" RncpkÝect"k"rtqrquct"nc"fkuvtkdwek„"fgnu"tgewtuqu"jwocpu"k"ocvgtkcnu"fgnu"ugtxgku"
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments.
g) Proposar les instal·lacions, equipaments i infraestructures necessàries per a
la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments.
j+" Fgvgevct"k"kfgpvkÝect"nc"hqtocek„"pgeguu tkc"fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgralitat, bombers voluntaris i altre personal operatiu.
i) Realitzar els informes sobre les emergències i les actuacions derivades de la
seva atenció que li siguin sol·licitats.
j) Participar en l’elaboració de la carta de serveis de bombers.
m+" Korwnuct."gp"eqqtfkpcek„"cod"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Vﬂepkec."nÓcevkxkvcv"fg"
prevenció operativa de les Regions d’Emergències.
l) Qualsevol altra funció que li encomanin.
9806" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgtcvkxc"uÓguvtwevwtc"gp"gnu"”ticpu"ugi¯gpvu<
c+" Nc"Fkxkuk„"fg"RncpkÝecek„"k"Iguvk„0
d+" Nc"Fkxkuk„"fg"Itwru"Qrgtcvkwu"Gurgekcnu0
c) La Divisió d’Operacions.
d) La Divisió de la Sala Central de Bombers.
e) Les Regions d’Emergències.
Article 77
Fkxkuk„"fg"RncpkÝecek„"k"Iguvk„
9903" Eqttgurqp"c"nc"Fkxkuk„"fg"RncpkÝecek„"k"Iguvk„"nÓgzgtekek"fg"ngu"hwpekqpu"
següents:
a) Dirigir l’elaboració d’informes, preparació de documentació i dossiers en relació
cod"gnu"ugtxgku"tgcnkv¦cvu"rgn"rgtuqpcn"fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
b) Dirigir l’elaboració i la preparació de la documentació referent als diferents
elements i recursos operatius de personal i de mitjans que intervenen en la campanya
forestal per a la seva presentació al Parlament de Catalunya.
c) Estudiar, elaborar i coordinar els plans de desplegament i desenvolupament
fgnu"tgewtuqu"jwocpu"fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgtcvkxc0
d) Elaborar i actualitzar directrius i col·laborar en la implementació de disposicions en matèria de personal i d’organització de l’activitat de guàrdia pròpia del
equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
g+" Fqpct"uwrqtv"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"gp"nÓ odkv"fg"ngu"tgncekqpu"ncdqtcnu"cod"
gnu"eqnángevkwu"swg"eqphqtogp"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
f) Col·laborar en els processos de selecció que afectin a llocs de treball que
fgrgpgp"fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgtcvkxc0
i+" Gncdqtct"rtqrquvgu"fg"pqtocvkxc"gurge Ýec"cftg›cfc"cnu"dqodgtu"xqnwpvcris.
h) Participar en la gestió dels processos de selecció i de revocació del nomenament de bombers voluntaris.
i) Elaborar estudis i proposar els mitjans materials i equipament adequats per a
la prestació dels serveis dels bombers.
j) Col·laborar amb l’Àrea d’Auditoria en l’establiment i seguiment dels indicadors
fg"rncpkÝecek„"k"cxcnwcek„"fg"nc"rtguvcek„"fgn"ugtxgk0
m+" Rctvkekrct"gp"gnu"rtqitcogu"fg"eqowpkecek„"kpvgtpc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"
k"iguvkqpct"nc"kphqtocek„"fg"nc"kpvtcpgv"gp"nÓ odkv"fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgrativa.
l) Participar en l’elaboració de campanyes i activitats de divulgació a la població.
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o+" Eqqtfkpct"nÓctzkw"fg"fqewogpvcek„"fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgtcvkxc0
n) Qualsevol altra funció que li encomanin.
9904" Nc"Fkxkuk„"fg"RncpkÝecek„"k"Iguvk„"uÓguvtwevwtc"gp"ngu"wpkvcvu"egpvtcnu"
següents:
c+" Nc"Wpkvcv"fg"Uwrqtv"c"nc"Iguvk„0
b) La Unitat de Bombers Voluntaris.
Article 78
Unitat de Suport a la Gestió
Eqttgurqp"c"nc"Wpkvcv"fg"Uwrqtv"c"nc"Iguvk„"nÓgzgtekek"fg"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) Elaborar propostes de desplegament de recursos humans i materials.
b) Donar suport al Servei Tècnic en l’assaig i disseny de nous equips, vehicles
i instal·lacions.
c) Participar en l’elaboració i implantació de les aplicacions de gestió de personal
i logística.
d) Fer el seguiment de la normativa i procediments que afectin l’activitat de la
Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgtcvkxc0
e) Elaborar la documentació que sigui requerida en relació amb els serveis reankv¦cvu"rgt"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgtcvkxc0
f) Donar suport al Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos
en la implantació d’accions operatives i, si escau, mesures correctores.
i+" Ocpvgpkt"nÓctzkw"fg"fqewogpvcek„"fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgtcvkxc0
h) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 79
Unitat de Bombers Voluntaris
Correspon a la Unitat de Bombers Voluntaris l’exercici de les funcions següents:
c+" Eqnáncdqtct"gp"nÓgncdqtcek„"fg"nc"pqtocvkxc"gurge Ýec"fg"dqodgtu"xqnwpvctku"
fg"nc"Igpgtcnkvcv0
b) Coordinar els mecanismes de participació dels bombers voluntaris en la
organització.
e+" Rctvkekrct"gp"gnu"rtqeguuqu"fg"ecrvcek„"k"Ýfgnkv¦cek„"fg"dqodgtu"xqnwpvctku0
d) Supervisar l’elaboració i la implantació de processos que incentivin la realització de formació continua i permanent pels bombers voluntaris.
e) Fer el seguiment de l’estat dels recursos materials disponibles dels bombers
voluntaris.
f) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 80
Divisió de Grups Operatius Especials
:203" Eqttgurqp"c"nc"Fkxkuk„"fg"Itwru"Qrgtcvkwu"Gurgekcnu"nÓgzgtekek"fg"ngu"
funcions següents:
a) Coordinar les actuacions de totes les unitats que conformen els grups especials.
d+" Gncdqtct"gnu"rncpu"k"rtqegfkogpvu"fÓcevwcek„"fg"ngu"Wpkvcvu"fg"Itwru"Gurgekcnu"
en coordinació amb la resta de serveis de l’àmbit operatiu.
c) Analitzar les tècniques utilitzades en els serveis en què participen.
d) Estudiar l’aplicació de noves tècniques i tecnologies en el seu àmbit d’actuació.
e) Dissenyar i impulsar processos formatius adients als riscos en què intervenen
en col·laboració amb les empreses del sector, les universitats i altres centres de
formació especialitzada.
h+" RncpkÝect"k"eqqtfkpct"cod"gpvkvcvu"gzvgtpgu"ngu"cevwcekqpu"fg"ngu"Wpkvcvu"fg"
Itwru"Qrgtcvkwu"Gurgekcnu0
i+" KfgpvkÝect."fgugpxqnwrct"k"korncpvct"pqxgu"guvtcvﬂikgu"fÓkpvgtxgpek„"gurge Ýswgu"k"rtqrquct"gnu"tgewtuqu"k"gswkrcogpvu"cuuqekcvu0
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h) Assessorar i prestar el servei d’assistència sanitària i psicològica en intervencions al personal operatiu i als afectats per l’emergència.
k+" Eqnáncdqtct"gp"nc"fgÝpkek„"fgnu"eqpvkpiwvu"hqtocvkwu"k"gnu"tgswgtkogpvu"gurge Ýeu"
rgt"c"hqtoct"rctv"fg"ngu"Wpkvcvu"fgnu"Itwru"Qrgtcvkwu"Gurgekcnu0
j) Dirigir l’elaboració dels informes tècnics que es requereixin.
k) Realitzar la investigació i l’anàlisi dels sinistres en què intervingui, per raó de
la seva competència, en col·laboració, amb la Divisió d’Operacions i, si escau, amb
altres cossos operatius o unitats, per tal d’informar sobre les causes i conseqüències
dels sinistres i sobre els danys produïts.
l) Qualsevol altra funció que li encomanin.
:204" Nc"Fkxkuk„"fg"Itwru"Qrgtcvkwu"Gurgekcnu"uÓguvtwevwtc"gp"ngu" tggu"k"wpkvcvu"
centrals següents:
c+" NÓÉtgc"fgn"Itwr"fÓCevwcek„"Hqtguvcn0
d+" Nc"Wpkvcv"fgn"Itwr"fÓCevwcekqpu"Gurgekcnu0
e+" Nc"Wpkvcv"fgn"Itwr"fÓGogtiﬂpekgu"Oﬂfkswgu0
Article 81
Àrea de Grup d’Actuació Forestal
Eqttgurqp"c"nÓÉtgc"fgn"Itwr"fÓCevwcek„"Hqtguvcn"nÓgzgtekek"fg"ngu"hwpekqpu"uggüents:
a) Realitzar les sortides i proposar l’estratègia d’intervenció més adequada en
els incendis de vegetació que corresponguin.
b) Donar assistència tècnica als comandaments operatius en sinistre.
c) Proposar noves estratègies i procediments d’actuació davant de l’incendi de
vegetació.
f+" Rtqrquct"nÓ¿u"fÓgswkrcogpv"gurge Ýe"rgt"chtqpvct"nÓkpegpfk"fg"xgigvcek„0
g+" Fgugpxqnwrct"ocpkqdtgu"kpfkecfgu"gurge Ýecogpv"rgt"ngu"cevwcekqpu"gp"
l’incendi de vegetació.
f) Elaborar els informes tècnics i les investigacions que li siguin requerits.
g) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 82
Unitat del Grup d’Actuacions Especials
Eqttgurqp"c"nc"Wpkvcv"fgn"Itwr"fÓCevwcekqpu"Gurgekcnu"nÓgzgtekek"fg"ngu"hwpekqpu"
següents:
a) Realitzar les sortides derivades de sinistre en què correspongui utilitzar eines
o mitjans altament especialitzats.
b) Donar assistència tècnica als comandaments operatius en sinistre.
c) Proposar noves estratègies i procediments d’actuació en matèria de rescats,
salvaments i altres actuacions que es puguin portar a terme.
f+" Rtqrquct"nÓ¿u"fÓgswkrcogpv"gurge Ýe"rgt"chtqpvct"ngu"cevwcekqpu"gurgekcnu0
g+" Ghgevwct"ocpkqdtgu"kpfkecfgu"gurge Ýecogpv"rgt"ngu"cevwcekqpu"gp"ocvﬂtkc"
de rescats i salvaments.
f) Elaborar els informes tècnics i les investigacions que li siguin requerits.
g) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 83
Unitat de Grup d’Emergències Mediques
Eqttgurqp"c"nc"Wpkvcv"fg"Itwr"fÓGogtiﬂpekgu"Ogfkswgu."eqpÝiwtcfc"eqo"wpc"
unitat amb vinculació laboral, l’exercici de les funcions següents:
a) Prestar assistència sanitària en intervencions als bombers i altre personal
operatiu així com a les víctimes dels sinistres.
d+" Rtguvct"cuukuvﬂpekc"rukeqn”ikec"cn"rgtuqpcn"qrgtcvkw"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"swg"
ho necessiti derivat de la seva participació en alguna intervenció.
c) Assessorar en matèria sanitària a l’estructura de comandament d’una intervenció.
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d) Elaborar els informes tècnics que es requereixin i donar assistència tècnica
al comandament operatiu.
e) Proposar els requeriments de formació del personal en temes sanitaris.
f) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 84
Divisió d’Operacions
84.1 Correspon a la Divisió d’Operacions l’exercici de les funcions següents:
a) Establir els procediments i guies d’actuació en els serveis realitzats pels bomdgtu"swcp"pq"eqttgurqpiwk"c"nc"Fkxkuk„"fg"Itwru"Qrgtcvkwu"Gurgekcnu0
b) Analitzar i proposar millores operatives i tècniques.
c) Analitzar i si escau proposar noves tècniques i tecnologies apropiades pels
serveis desenvolupats pels bombers.
d) Elaborar els criteris de funcionament de la guàrdia en els seus diferents
àmbits.
e) Desenvolupar l’estructura de comandament en la resposta operativa a les
emergències.
f) Participar en la selecció i formació dels diferents comandaments de la guàrdia.
i+" Fgvgtokpct"ngu"pgeguukvcvu"hqtocvkxgu"cn"uk"fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgralitat, dels bombers voluntaris i del personal tècnic especialitzat per garantir la
resposta operativa.
h) Organitzar i realitzar la investigació dels sinistres en coordinació amb la
Fkxkuk„"fg"Itwru"Qrgtcvkwu"Gurgekcnu."ngu"Tgikqpu"fÓGogtiﬂpekc"k."uk"guecw."cod"
altres cossos operatius o unitats.
i) Donar suport a l’Àrea d’Auditoria en l’establiment i seguiment dels indicadors
fg"rncpkÝecek„"k"cxcnwcek„"fg"nc"rtguvcek„"fgn"ugtxgk0
j) Qualsevol altra funció que li encomanin.
84.2 La Divisió d’Operacions s’estructura en les unitats centrals següents:
a) La Unitat de Desenvolupament Operatiu.
b) La Unitat de Formació.
Article 85
Unitat de Desenvolupament Operatiu
Correspon a la Unitat de Desenvolupament Operatiu les funcions següents:
a) L’anàlisi de les estratègies d’intervenció davant dels sinistres de la seva comrgvﬂpekc"gp"eqnáncdqtcek„."uk"guecw."cod"nc"Fkxkuk„"fg"Itwru"Qrgtcvkwu"Gurgekcnu0
b) L’elaboració de procediments de treball i guies d’actuació en la resposta a les
emergències.
e+" NÓqticpkv¦cek„"fÓgzgtekeku"k"ukowncetgu"cod"nÓqdlgevg"fÓcxcnwct"nÓgÝe ekc"k"
gÝekﬂpekc"fgnu"rtqegfkogpvu"rtqrqucvu"k"gpukpkuvtct"gnu"dqodgtu"gp"gn"ugw"¿u0
d) L’estudi de les intervencions realitzades per avaluar noves estratègies d’intervenció.
e) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 86
Unitat de Formació
Eqttgurqp"c"nc"Wpkvcv"fg"Hqtocek„."ugiwkpv"ngu"fktgevtkwu"swg"Ýzk"nÓKpuvkvwv"fg"
Seguretat Pública de Catalunya, les funcions següents:
a) Detectar les necessitats formatives dels bombers i d’altre personal tècnic
especialitzat en l’àmbit operatiu.
b) Proposar i impulsar la formació dels bombers i d’altre personal tècnic especialitzat i coordinar, si escau, la seva execució al si de les Regions d’Emergències.
e+" Fkuugp{ct"rtqeguuqu"hqtocvkwu"gp" odkvu"qrgtcvkwu"gurge Ýeu0
f+" RncpkÝect"nc"hqtocek„"rgtocpgpv"k"nc"korncpvcek„"fg"rtqegfkogpvu"qrgtcvkwu"
i guies d’actuació.
e) Qualsevol altra funció que li encomanin.
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Article 87
Divisió de Sala Central de Bombers
87.1 Correspon a la Divisió de Sala Central de Bombers l’exercici de les funcions següents:
c+" Fqpct"uwrqtv"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgtcvkxc"gp"nc"eqqtfkpcek„"qrgtcvkxc"
dels serveis amb altres activitats.
d+" Fqpct"kphqtocek„"k"uwrqtv"nqi uvke"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgtcvkxc"ckz "
com a les Regions d’Emergències que ho requereixin.
c) Disposar de la informació necessària sobre els recursos disponibles i sobre
les intervencions o actuacions en curs.
f+" Iguvkqpct"nc"oqdknkv¦cek„"fg"tgewtuqu"jwocpu"k"ocvgtkcnu"fÓceqtf"cod"gnu"
etkvgtku"swg"fgvgtokpk"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgtcvkxc0
e) Donar suport al comandament operatiu de la intervenció.
f) Coordinar l’elaboració dels plans d’actuació que derivin del pla de protecció
civil de Catalunya i altres plans especials i gestionar l’arxiu de tots els plans.
g) Establir criteris generals de funcionament de les Sales de Control de les
Regions d’Emergències.
h) Establir criteris i assessorar a les Regions d’Emergències en l’elaboració dels
rncpu"fÓcevwcek„"rgt"tkuequ"gurge Ýeu0
i) Participar en l’organització de simulacres de desplegament operatiu dels plans
d’actuació.
l+" Fqpct"uwrqtv"cn"Ugtxgk"Vﬂepke"fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Vﬂepkec"rgn"swg"hc"c"
les aplicacions i eines informàtiques de gestió operativa.
k) Qualsevol altra funció que li encomanin.
87.2 La Divisió de Sala Central de Bombers s’estructura en les unitats centrals
següents:
a) La Unitat de Suport Logístic i Mitjans Aeris.
d+" Nc"Wpkvcv"fg"RncpkÝecek„"Qrgtcvkxc0
Article 88
Unitat de Suport Logístic i Mitjans Aeris
Correspon a la Unitat de Suport Logístic i Mitjans Aeris l’exercici de les funcions
següents:
a) La gestió operativa del parc mòbil, dels mitjans aeris i de l’equipament espeekcnkv¦cv"k"gurge Ýe"fÓ odkv"vgttkvqtkcn"igpgtcn"rgt"c"vqvc"Ecvcnwp{c0
d+" Iguvkqpct"nc"tgrqukek„"fg"ocvgtkcn"qrgtcvkw"pgeguuctk"gp"ngu"kpvgtxgpekqpu"
d’ampli abast.
e+" Iguvkqpct"nÓcxkvwcnncogpv"fgn"rgtuqpcn"qrgtcvkw"rctvkekrcpv"gp"ngu"kpvgtxgpcions.
d) Donar suport al comandament operatiu en l’àmbit logístic i de telecomunicacions.
e) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 89
Wpkvcv"fg"RncpkÝecek„"Qrgtcvkxc
Eqttgurqp"c"nc"Wpkvcv"fg"RncpkÝecek„"Qrgtcvkxc."fkpu"fgn"ugw" odkv"fÓcevwcek„."
l’exercici de les funcions següents:
a) Elaborar els plans d’actuació derivats del desplegament del pla de protecció
civil de Catalunya i dels plans especials.
b) Donar suport a les Regions d’Emergències en l’elaboració de plans especials.
c) Participar en l’estudi i desenvolupament dels plans d’actuació en sinistres que
puguin afectar grans infraestructures o que requereixin la participació simultània
de diverses Regions d’Emergències.
f+" Iguvkqpct"k"cevwcnkv¦ct"nÓctzkw"fÓkphqtocek„"qrgtcvkxc0
e) Qualsevol altra funció que li encomanin.
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Article 90
Regions d’Emergències
90.1 Correspon a les Regions d’Emergències, a què fa referència l’article 75.8,
l’exercici de les funcions següents:
a) Establir les directrius respecte dels parcs de bombers i, si escau, de la unitat
de la sala de control de la Regió i dels seus recursos humans i materials d’acord amb
les directrius que per cada àmbit estableixin els òrgans responsables.
b) El comandament operatiu de la intervenció en els sinistres o emergències del
seu àmbit territorial.
c) Coordinar i impulsar les tasques de prevenció i plans d’actuació assignades
a l’àmbit territorial respectiu.
d) Donar suport als ens locals i a les autoritats de protecció civil en situació
d’emergència.
e) Coordinar l’elaboració de propostes de planificació i coordinació de les
activitats relatives al coneixement del risc i a les infraestructures de suport a les
activitats operatives.
f) Coordinar les relacions dels parcs de bombers amb l’administració local del
seu àmbit territorial.
i+" Fktkikt"k"rncpkÝect"ngu"kpurgeekqpu."gnu"kphqtogu"rtgegrvkwu"k"cnvtgu"vcuswgu"
relacionades amb la prevenció d’incendis en els municipis que no disposin de servei
de prevenció i extinció d’incendis propis.
h) Proposar la incorporació de recursos humans i materials per tal de millorar
nÓgÝe ekc"fgnu"ugtxgku0
i) Proposar procediments per al personal operatiu en l’àmbit de la Regió i proposar
la formació més adient per aquest personal, així com coordinar la implantació de
ngu"fktgevtkwu"k"rtqegfkogpvu"guvcdngtvu"rgt"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgtcvkxc0
j) Realitzar els informes que li siguin sol·licitats.
k) Informar de les actuacions més rellevants del servei als responsables que així
es determinin.
l) Dirigir l’acció preventiva de riscos laborals del personal de la Regió.
m) Qualsevol altra funció que li encomanin.
90.2 Sens perjudici del comandament operatiu de les intervencions en les
sinistres o emergències, l’exercici de les funcions atribuïdes a les Regions d’Emergències es desenvoluparà sota la direcció i amb dependència funcional de la Direcció
Igpgtcn0
90.3 Les Regions d’Emergències s’estructuren en les àrees regionals següents:
a) L’Àrea d’Operacions.
d+" NÓÉtgc"fg"Rtgxgpek„"k"Iguvk„0
Article 91
Àrea d’Operacions
91.1 Correspon a l’Àrea d’Operacions l’exercici de les funcions següents:
a) La direcció i inspecció dels Parcs de Bombers i, si escau, de la Sala de control
de la Regió i dels seus recursos humans i materials, d’acord amb les directrius que
per cada àmbit estableixi el cap de Regió.
d+" Gncdqtct"rtqrquvgu"fg"rncpkÝecek„"k"eqqtfkpcek„"fg"ngu"cevkxkvcvu"tgncvkxgu"cn"
coneixement del risc i a les infraestructures de suport a les activitats operatives.
c) La implantació als parcs de bombers dels procediments de treball, les guies
d’actuació i equivalents.
d) Elaborar els plans d’actuació dels grups d’intervenció en les instal·lacions de
risc de la Regió.
e) Organitzar simulacres i exercicis en l’àmbit de la Regió en col·laboració amb
cnvtgu"cevwcpvu."k"fqpct"uwrqtv"cnu"swg"uÓqticpkv¦kp"fgu"fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"
Operativa.
f) Qualsevol altra funció que li encomanin.
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91.2 L’Àrea d’Operacions s’estructura en les unitats regionals i els parcs següents:
a) Les Unitats Territorials.
b) La Unitat de Sala de Control.
c) Els Parcs de Bombers.
91.3 S’adscriurà una àrea d’operacions a la Regió d’Emergències Centre, a la
Tgik„"fÓGogtiﬂpekgu"fg"Iktqpc."c"nc"Tgik„"fÓGogtiﬂpekgu"fg"Nngkfc."c"nc"Tgik„"
fÓGogtiﬂpekgu"Ogvtqrqnkvcpc"Pqtf."c"nc"Tgik„"fÓGogtiﬂpekgu"Ogvtqrqnkvcpc"Uwf"
i a la Regió d’Emergències de Tarragona.
;306" NÓÉtgc"fg"Rtgxgpek„"k"Iguvk„"fg"ngu"Vgttgu"fg"nÓGdtg"cuuwokt "ngu"hwpekqpu"
de l’Àrea d’Operacions de les Terres de l’Ebre.
Article 92
Unitats Territorials
92.1 Correspon a les Unitats Territorials l’exercici de les funcions següents:
c+" Gncdqtct"rtqrquvgu"fg"rncpkÝecek„"k"eqqtfkpcek„"fÓcevkxkvcvu"fg"eqpgkzgogpv"
del risc i infraestructures de suport a les activitats operatives.
b) Implantar als Parcs de Bombers els procediments de treball, les guies d’actuació i equivalents.
c) Organitzar en el territori assignat activitats de divulgació a altres actuants
en les emergències i a la població en general, relatives al risc i a l’autoprotecció i
l’organització de la resposta.
d) Facilitar i coordinar les relacions institucionals dels Parcs de Bombers amb
l’administració local de seu àmbit territorial.
e) Inspeccionar i, si escau, coordinar els parcs de bombers que es determinin.
f) Qualsevol altra funció que li encomanin.
92.2 S’adscriurà una unitat territorial a l’Àrea d’operacions de la Regió d’Emergències Centre, de la Regió d’Emergències de Tarragona, i a l’Àrea de Prevenció i
Iguvk„"fg"nc"Tgik„"fÓGogtiﬂpekgu"fg"ngu"Vgttgu"fg"nÓGdtg="fwgu"wpkvcvu"vgttkvqtkcnu"
c"nÓÉtgc"fÓqrgtcekqpu"fg"nc"Tgik„"fÓgogtiﬂpekgu"Ogvtqrqnkvcpc"Pqtf."fg"nc"Tgik„"
fÓGogtiﬂpekgu"Ogvtqrqnkvcpc"Uwf"k"fg"nc"Tgik„"fÓGogtiﬂpekgu"fg"Iktqpc="k"vtgu"
unitats territorials a l’Àrea d’operacions de la Regió d’Emergències de Lleida.
Article 93
Unitat de Sala de Control de la Regió
93.1 Corresponen a la Unitat de Sala de Control de la Regió l’exercici de les
funcions següents:
a) Dirigir i inspeccionar els recursos humans i materials de la Sala, d’acord amb
les directrius rebudes.
b) Donar suport al cap de la guàrdia en el desplegament i coordinació dels mitjans operatius.
e+" Iguvkqpct"gn"rcte"o”dkn"k"gswkrcogpv"gurge Ýe"fÓ odkv"vgttkvqtkcn"fg"nc"Tgik„0
d) Informar al cap de la Regió dels sinistres i actuacions rellevants.
e) Informar al cap de guàrdia dels sinistres, sol·licitar els recursos d’abast superior
a la Regió i gestionar els ajuts que li hagin estat sol·licitats.
f) Donar suport al cap de guàrdia en la gestió de la guàrdia, en les relleus en sinistres de llarga durada i en la mobilització de mitjans suplementaris a la guàrdia.
g) Informar periòdicament al responsable de l’Àrea d’Operacions dels sinistres,
actuacions, incidents i qualsevol altre qüestió que es determini.
h) Qualsevol altra funció que li encomanin.
93.2 S’adscriurà una unitat de sala de control a la Regió d’Emergències Centre,
c"nc"Tgik„"fÓGogtiﬂpekgu"fg"Iktqpc."c"nc"Tgik„"fÓGogtiﬂpekgu"fg"Nngkfc."c"nc"Tgik„"
fÓGogtiﬂpekgu"Ogvtqrqnkvcpc"Pqtf."c"nc"Tgik„"fÓGogtiﬂpekgu"Ogvtqrqnkvcpc"Uwf"
i a la Regió d’Emergències de Tarragona.
93.3 La unitat de la sala de control de la Regió d’Emergències de Tarragona
donarà suport a la Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre.
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Article 94
Parcs de Bombers
Correspon als Parcs de Bombers l’exercici de les funcions següents:
a) Realitzar les sortides derivades dels sinistres dins del seu àmbit territorial
d’actuació, així com les assignades per la Regió d’Emergència.
d+" Iguvkqpct"gnu"tgewtuqu"jwocpu"k"ocvgtkcnu"cfuetkvu"cn"rcte0
c) Comunicar a la Unitat de Sala de Control de la Regió corresponent totes les
incidències del servei.
d) Vetllar per la conservació i manteniment del Parc, dels vehicles, equipament
i mitjans d’intervenció assignats d’acord amb les instruccions que es determinin.
e) Realitzar les activitats de formació i practiques programades per garantir que
tot el personal de Parc conegui les normes, instruccions i procediments d’actuació
operativa i d’ús i conservació dels recursos materials disponibles.
f) Efectuar, en el seu àmbit d’actuació, totes les activitats preventives d’acord amb
la normativa establerta i les instruccions derivades de les unitats responsables.
g) Dur a terme les activitats necessàries per conèixer la totalitat dels nuclis urbans,
les àrees rurals, les vies de comunicació, les infraestructures i les instal·lacions de
la seva àrea territorial d’actuació en primera sortida i mantenir actualitzat el catàleg
d’ubicació, tipològic i d’intensitat del risc que se’n deriva.
h) Mantenir, en l’exercici de les funcions assignades, les relacions de col·laboració
corresponents amb els municipis i la resta d’entitats locals amb competència en el
seu àmbit territorial.
i) Participar en les activitats d’informació i formació a la població d’acord amb
la programació que s’estableixi.
l+" Iguvkqpct"nÓceek„"rtgxgpvkxc"fg"tkuequ"ncdqtcnu"gp"gn"ugw" odkv0
k) Executar les ordres i instruccions encomanades pels seus superiors jeràrquics
i informar-li de les actuacions en que hi participi.
l) Proposar millores respecte als procediments i recursos disponibles.
m) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 95
Àrea de Prevenció i Gestió
;703" Eqttgurqp"c"nÓÉtgc"fg"Rtgxgpek„"k"Iguvk„"nÓgzgtekek"fg"ngu"hwpekqpu"uggüents:
a) Coordinar l’elaboració dels informes preceptius sobre projectes de nova
construcció, de reforma i de qualsevol activitat en els municipis que no disposin
de servei de prevenció i extinció d’incendis propis.
b) Coordinar les inspeccions als establiments i locals públics en matèria de
prevenció d’incendis en els municipis que no disposin de servei de prevenció i
extinció d’incendis propis.
c) Analitzar i informar sobre les necessitats de recursos humans i materials per
vcn"fg"oknnqtct"nÓgÝe ekc"fgnu"ugtxgku0
d) Difondre i coordinar la implantació de directrius, procediments i instruccions
pel personal operatiu de la Regió.
g+" Iguvkqpct"nÓceek„"rtgxgpvkxc"fg"tkuequ"ncdqtcnu"fgn"rgtuqpcn"fg"nc"Tgik„"nngxcv"
del que està adscrit als Parcs de Bombers.
f) Qualsevol altra funció que li encomanin.
;704" NÓÉtgc"fg"Rtgxgpek„"k"Iguvk„"uÓguvtwevwtc"gp"ngu"wpkvcvu"tgikqpcnu"uggüents:
a) La Unitat de Prevenció.
d+" Nc"Wpkvcv"fg"Iguvk„"fg"nc"Tgik„0
Article 96
Unitat de Prevenció
Correspon a la Unitat de Prevenció l’exercici de les funcions següents:
a) Elaborar els informes preceptius sobre projectes de nova construcció, de refor-
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ma i de qualsevol activitat en els municipis que no disposin de servei de prevenció
i extinció d’incendis propis.
b) Realitzar inspeccions als establiments i locals públics en matèria de prevenció d’incendis en els municipis que no disposin de servei de prevenció i extinció
d’incendis propis.
e+" Fqpct"uwrqtv"cn"Ugtxgk"fg"Rtgxgpek„"fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Vﬂepkec."
en l’elaboració de criteris únics d’interpretació de normativa i en l’elaboració de
directrius.
f+" Tgcnkv¦ct"nÓcvgpek„"cn"r¿dnke"gurge Ýec"fg"nc"rtgxgpek„"pqtocvkxc."fÓceqtf"cod"
les directrius rebudes des de les unitats competents.
e) Participar en les activitats de divulgació que així es determini.
f) Custodiar i mantenir l’arxiu de l’àmbit de prevenció.
g) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 97
Unitat de Gestió de la Regió
Eqttgurqp"c"nc"Wpkvcv"fg"Iguvk„"fg"ngu"Tgikqpu"nÓgzgtekek"fg"ngu"hwpekqpu"uggüents:
a) Estudiar i elaborar instruccions per al personal operatiu en l’àmbit de la Regió
i fer-ne el seguiment i implantar els procediments determinats per la Subdirecció
Igpgtcn"Qrgtcvkxc0
b) Donar suport a les àrees competents en el desenvolupament dels processos
formatius que s’hagin de realitzar a la Regió.
c) Analitzar les necessitats de recursos humans i materials per tal de millorar
nÓgÝe ekc"fgnu"ugtxgku0
d) Analitzar les necessitats d’equipaments, subministraments i logística en
general, necessari per millorar els serveis prestats.
e) Trametre les directrius i donar suport als caps de parc en la gestió de l’acció
preventiva de riscos laborals.
f) Realitzar els informes dels servei que li siguin encomanats.
i+" Fqpct"uwrqtv"c"nc"Fkxkuk„"fg"RncpkÝecek„"k"Iguvk„"fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"
Operativa en l’establiment de directrius de recursos humans i fer-ne la implantació.
h) Participar en els processos de selecció de personal temporal que gestioni la
Regió d’Emergències.
i) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 98
Subdirecció General Tècnica
;:03" Eqttgurqp"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Vﬂepkec"nÓguvwfk."nÓcp nkuk."gncdqtcek„"
i proposta dels mitjans i sistemes necessaris per al desenvolupament dels serveis
de prevenció, extinció d’incendis i de salvaments i la coordinació i supervisió de
la prevenció d’incendis.
;:04" Eqttgurqp"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Vﬂepkec"nÓgzgtekek"fg"ngu"hwpekqpu"
següents:
c+" Guvcdnkt"ngu"fktgevtkwu"pgeguu tkgu"rgt"tgcnkv¦ct"gÝec›ogpv"gnu"kphqtogu"fg"
rtgxgpek„"uqdtg"gfkÝeku"fÓjcdkvcvigu."kpf¿uvtkgu"k"swcnugxqn"cnvtc"kpuvcnáncek„"swg"
es determini.
b) Coordinar la realització d’inspeccions a establiments i locals de pública concurrència a tota Catalunya.
c) Elaborar i, si escau, proposar l’elaboració de disposicions legals o reglamentàries adients per a la prevenció d’incendis i altres emergències.
d) Dirigir i coordinar les activitats d’informació i prevenció d’incendis i altres
gogtiﬂpekgu"fg"nÓ odkv"fÓcevwcek„"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
e) Promoure iniciatives pel desenvolupament de la participació ciutadana en la
prevenció.
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f) Promoure i divulgar l’autoprotecció com a mesura de prevenció.
g) Dirigir i coordinar l’anàlisi i estudi tècnic dels mitjans, dotacions i materials
necessaris per a l’activitat d’atenció a les emergències, inclòs el parc mòbil i les
infraestructures dels cossos de bombers i controlar la gestió d’aquests.
h) Proposar l’elaboració dels plans i programes de tecnologies de la informació
i de telecomunicacions necessaris pel desplegament de l’activitat d’atenció a les
emergències.
k+" RncpkÝect."fkuugp{ct."iguvkqpct"k"ocpvgpkt"ngu"kpuvcnáncekqpu"k"zctzgu"fÓkphqtmació i comunicació necessaris pel desplegament de les activitats d’atenció a les
emergències.
j) Qualsevol altra funció que li encomanin.
;:05" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Vﬂepkec"uÓguvtwevwtc"gp"gnu"”ticpu"ugi¯gpvu<
a) El Servei Tècnic.
b) El Servei de Prevenció.
Article 99
Servei Tècnic
99.1 Correspon al Servei Tècnic l’exercici de les funcions següents:
c+" Cpcnkv¦ct"gp"eqqtfkpcek„"cod"nc"Fkxkuk„"fÓQrgtcekqpu"k"nc"Fkxkuk„"fg"Itwru"
Operatius Especials les necessitats de mitjans tècnics pel desenvolupament de les
vcuswgu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
d+" Fgvgtokpct"ngu"gurgekÝecekqpu"k"eqpfkekqpu"vﬂepkswgu"tgncvkxgu"cnu"ocvgtkcnu"
a adquirir.
c) Estudiar nous materials i/o tècniques de treball associats a l’àmbit operatiu.
d) Participar en els concursos d’adquisició i subministrament de béns i serveis.
e) Elaborar el programa funcional, participar en l’elaboració del projecte i fer el
ugiwkogpv"fg"ngu"pqxgu"gfkÝecekqpu"k"fg"nc"tgjcdknkvcek„"fg"ngu"gzkuvgpvu0
h+" Iguvkqpct"gnu"eqpvtcevgu"fg"ocpvgpkogpv"k"guvcdnkt"ukuvgogu"fg"iguvk„"fg"ngu"
petites actuacions al territori.
g) Controlar i supervisar l’activitat de emmagatzemament de material de la
Fktgeek„"Igpgtcn"k"guvcdnkt"gn"ukuvgoc"fg"uwdokpkuvtcogpv"rgt"c"vqv"Ecvcnwp{c0
h) Establir criteris de control de qualitat dels materials emprats a la Direcció
Igpgtcn0
i) Qualsevol altra funció que li encomanin.
99.2 El Servei Tècnic s’estructura en els òrgans següents:
a) Secció d’Infraestructures.
b) Secció d’Equipaments i Logística.
c) Secció de Parc Mòbil.
d) Secció de Telecomunicacions.
e) Secció de Desenvolupament Tecnològic.
Article 100
Secció d’Infraestructures
Correspon a la Secció d’Infraestructures l’exercici de les funcions següents:
a) Determinar els requeriments de les instal·lacions i infraestructures necessàries
per a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments i altres
fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
d+" Gncdqtct"gnu"rtqitcogu"hwpekqpcnu"fg"ngu"kpuvcnáncekqpu."fgÝpkt"gnu"pkxgnnu"
d’intervenció, proposar les prioritats d’actuació i fer el seguiment d’aquests.
c) Actuar d’interlocutor tècnic amb els municipis per a la gestió dels afers urbanístics i tècnics derivats de les instal·lacions.
f+" FgÝpkt"ngu"pgeguukvcvu"fg"ocpvgpkogpv"rtgxgpvkw"k"eqttgevkw"fg"ngu"kpuvcnáncekqpu."
fgvgtokpct"ngu"gurgekÝecekqpu"vﬂepkswgu"k"gnu"etkvgtku"fÓkpurgeek„"k"hgt"gn"ugiwkogpv"
dels contractes de manteniment.
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g+" FgÝpkt"gnu"tgswgtkogpvu"fÓgswkrcogpvu"k"oqdknkctk"pgeguuctk"rgt"c"nc"rtguvcek„"
dels serveis.
f) Mantenir una base de dades global de les infraestructures de la Direcció
Igpgtcn0
g) Assessorar a les Regions d’Emergència en matèria d’infraestructures.
h) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 101
Secció d’Equipaments i Logística
Correspon a la Secció d’Equipaments i Logística l’exercici de les funcions següents:
a) Determinar, en col·laboració amb les unitats de la Divisió d’Operacions,
l’equipament necessari per a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments.
d+" Fgvgtokpct"gnu"tgswgtkogpvu"vﬂepkeu"igpgtcnu"k"gurge Ýeu"fg"vqv"gn"ocvgtkcn"
destinat a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments.
e+" Rtqrquct"nÓcfswkukek„"fg"pqw"ocvgtkcn"k"nc"tgrqukek„"fg"nÓcpvke"rncpkÝecpv"gnu"
processos d’adquisició i subministrament.
d) Participar en els processos d’adquisició d’aquests equipaments.
g+" FgÝpkt"ngu"pgeguukvcvu"fg"ocpvgpkogpv"fg"vqv"nÓgswkrcogpv"swg"jq"tgswgtgkzk"
i fer el seguiment dels plans de manteniment que s’elaborin.
f) Dissenyar, en coordinació amb el servei corresponent els procediments i
ukuvgogu"fÓwvknkv¦cek„"fg"nÓgswkrcogpv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
i+" Eqphgeekqpct"k"ocpvgpkt"nÓkpxgpvctk"fg"dﬁpu"oqdngu"fg"nc"Fktgeek„"Igneral.
j+" Eqpvtqnct"nc"iguvk„"fgnu"ocicv¦gou"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
i) Controlar i supervisar la recepció, distribució i reposició de material, fer el
seguiment del seu consum i emetre els informes que es requereixin.
j) Recepcionar, emmagatzemar i distribuir el material que es rep al magatzem
egpvtcn"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
k) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 102
Secció de Parc Mòbil
Correspon a la Secció de Parc Mòbil l’exercici de les funcions següents:
c+" FgÝpkt."gp"eqnáncdqtcek„"cod"nc"Fkxkuk„"fÓQrgtcekqpu"nc"vkrqnqikc"k"ectcevgt uvkswgu"fgnu"xgjkengu"c"wvknkv¦ct"rgt"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
d+" FgÝpkt"gnu"tgswgtkogpvu."gurgekÝecekqpu"vﬂepkswgu"k"guv pfctfu"hwpekqpcnu"
del parc mòbil per a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i
salvaments.
e+" Rctvkekrct"gp"gnu"rtqeguuqu"fÓcfswkukek„"fgnu"xgjkengu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgral.
f+" FgÝpkt"k"iguvkqpct"ngu"hwpekqpu"fg"ocpvgpkogpv"fgnu"xgjkengu"fg"nc"Fktgeek„"
Igpgtcn"k"uwrgtxkuct"nc"iguvk„"fg"nc"Þqvc"fg"xgjkengu"fÓcttgpfcogpv0
e) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 103
Secció de Telecomunicacions
Correspon a la Secció de Telecomunicacions l’exercici de les funcions següents:
a) Proposar els programes de telecomunicacions i els plans de desenvolupament
que se’n derivin de l’activitat d’emergències.
d+" Iguvkqpct"gn"hwpekqpcogpv"qtfkpctk"fgnu"gswkru"k"ukuvgogu"fg"eqowpkecekqpu"
fkurqpkdngu."rncpkÝect"eqplwpvcogpv"cod"nc"Fkxkuk„"fÓQrgtcekqpu"nc"ugxc"cevwclització operativa i dissenyar-ne els procediments d’utilització conjuntament amb
la Divisió d’Operacions.
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c) Proposar els continguts dels plans de formació dels usuaris dels equips i
sistemes de comunicacions.
d) Coordinar els treballs de manteniment de primer nivell dels equips tècnics de
comunicacions de les Regions d’Emergències referents a tots els equips i instal·lacions
disponibles, així com gestionar i supervisar els treballs de manteniment preventiu i
correctiu de nivell superior que es desenvolupin per organismes o empreses alienes
c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
g+" RncpkÝect"k"iguvkqpct"nc"eqdgtvwtc"qrgtcvkxc"fgnu"gswkru"vﬂepkeu"fg"eqowpkecekqpu"
fg"nc"Fkxkuk„"fg"Ucnc"Egpvtcn"fg"Dqodgtu."fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Qrgtcvkxc"k"fg"
les Unitats de Sala de Control de les Regions d’Emergències en tasques de suport
tècnic directe en matèria de comunicacions.
f) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 104
Secció de Desenvolupament Tecnològic
Correspon a la Secció de Desenvolupament Tecnològic, en coordinació amb
nc"Fktgeek„"fg"Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn."nÓgzgtekek"fg"ngu"hwpekqpu"uggüents:
a) Proposar els requeriments tecnològics, les eines i aplicacions informàtiques
necessàries com a suport a les emergències.
b) Proposar i implementar sistemes informàtics adequats per als serveis realitzats
c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
c) Proposar els mitjans materials necessaris per a una bona gestió informàtica
gp"vqvu"gnu"pkxgnnu"fg"nÓguvtwevwtc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
d) Actuar d’interlocutor tècnic i tecnològic amb altres unitats del Departament.
e) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 105
Servei de Prevenció
105.1 Correspon al Servei de Prevenció l’exercici de les funcions següents:
a) Proposar l’elaboració de disposicions legals per a la prevenció d’incendis i
altres emergències.
b) Elaborar propostes de prevenció dels sinistres.
c) Elaborar informes i donar assessorament en matèria de prevenció.
f+" Uwrgtxkuct"k"eqpvtqnct"nc"tgxkuk„"fg"rtqlgevgu"k"nc"kpurgeek„"fÓgfkÝeku"k"nqecnu"
que determini la legislació vigent o que es sol·licitin per entitats públiques.
e) Promoure i vetllar per l’autoprotecció de la ciutadania en coordinació amb
altres unitats implicades.
f) Portar a terme el control de qualitat de les entitats col·laboradores de l’administració en matèria de seguretat contra incendis.
i+" Iguvkqpct"gn"tgikuvtg"fqewogpvcn"fg"ngu"kpuvcnáncekqpu0
h) Coordinar les activitats de les Unitats de Prevenció de les Regions d’emergència
en el seu àmbit de competència i elaborar criteris d’interpretació de la normativa
en col·laboració amb les altres unitats implicades.
i) Impulsar i coordinar les activitats de prevenció operatives realitzades per les
Regions d’Emergències i els Parcs de Bombers.
j) Realitzar campanyes divulgatives a la població en el seu àmbit de competència.
m+" Fgugpxqnwrct"k"iguvkqpct"nc"ectvqitcÝc"qrgtcvkxc"cod"gn"uwrqtv"fg"ngu"Tgikqpu"
d’Emergències.
l) Qualsevol altra funció que li encomanin.
105.2 El Servei de Prevenció s’estructura en els òrgans següents:
a) La Secció de Prevenció Tècnica.
b) La Secció de Prevenció Operativa.
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Article 106
Secció de Prevenció Tècnica
Correspon a la Secció de Prevenció Tècnica, en col·laboració, quan escaigui,
cod"gn"Ugtxgk"fÓCuuguuqtcogpv"Lwt fke"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."nÓgzgtekek"fg"ngu"
funcions següents:
a) Estudiar i donar suport per a l’elaboració de disposicions legals relatives a la
rtgxgpek„"k"eqnáncdqtct"gp"nÓgncdqtcek„"fg"pqtogu"k"ektewnctu"cftg›cfgu"c"nc"rtgxgpek„"
d’incendis i altres emergències.
b) Elaborar informes i donar assessorament en matèria de prevenció.
e+" Eqpvtqnct"nc"tgxkuk„"fg"rtqlgevgu"k"nc"kpurgeek„"fÓgfkÝeku"k"kpuvcnáncekqpu"swg"
així es determinin.
d) Elaborar criteris d’interpretació normativa, informar d’aquests a les Regions
d’Emergències i altres entitats afectades i fer el seguiment de la seva aplicació.
e) Proposar i desenvolupar activitats de sensibilització vers la prevenció.
f) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 107
Secció de Prevenció Operativa
Correspon a la Secció de Prevenció Operativa l’exercici de les funcions següents:
a) Elaborar criteris i desenvolupar un programa de visites a instal·lacions, ediÝeku"k"kphtcguvtwevwtgu"fg"tkue"k"eqqtfkpct"nc"ugxc"gzgewek„"cod"gnu"tgurqpucdngu"
d’aquestes activitats a les Regions d’Emergències.
d+" Iguvkqpct"gn"Ukuvgoc"fÓKphqtocek„"Igqit Ýec"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"gp"eqn/
laboració amb les Unitats Territorials de les Regions d’Emergències.
c) Elaborar materials de divulgació d’autoprotecció de la població i desenvolupar
les campanyes que es determinin.
d) Participar en el desenvolupament de mesures que facilitin la intervenció operativa del bombers en els projectes de construcció de grans infraestructures.
e) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 108
Subdirecció General d’Administració i Recursos Humans
32:03" Eqttgurqp"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fÓCfokpkuvtcek„"k"Tgewtuqu"Jwmans l’administració econòmica i la gestió i aplicació del règim estatutari del cos
fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv."nÓcrnkecek„"fg"ngu"rqn vkswgu"fg"tgewtuqu"jwocpu"fgn"
rgtuqpcn"cfuetkv"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."k"nc"iguvk„"cfokpkuvtcvkxc"tgncvkxc"cnu"dqodgtu"
xqnwpvctku"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
32:04" Eqttgurqp"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fÓCfokpkuvtcek„"k"Tgewtuqu"Jwocpu"
l’exercici de les funcions següents:
a) Dirigir, coordinar i supervisar les tasques d’administració i gestió dels recursos
materials i serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat d’atenció a les
emergències.
b) Dirigir i supervisar els treballs d’elaboració de l’avantprojecte de pressupost
fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
e+" Fktkikt"k"uwrgtxkuct"nc"iguvk„"fgn"rtqitcoc"rtguuwrquvctk"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."
tramitant els documents de gestió econòmica ordinària i els expedients de despesa,
els de contractació administrativa i els de gestió del patrimoni.
d) Dissenyar, implantar i gestionar en col·laboració amb les unitats que es determinin sistemes d’informació i comunicació interna propis de les polítiques de
rgtuqpcn"fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
g+" Iguvkqpct"gn"fgugpxqnwrcogpv"fg"ngu"rqn vkswgu"fg"tgewtuqu"jwocpu"rt”rkgu"
fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
f) La gestió ordinària i l’aplicació del règim estatutari dels funcionaris del cos de
dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv."k"nc"iguvk„"fgnu"dqodgtu"xqnwpvctku"k"fgn"rgtuqpcn"cuukipcv"
a l’extinció dels incendis de vegetació.
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g) L’elaboració i la gestió dels processos de selecció i de provisió de llocs de
vtgdcnn"eqttgurqpgpvu"cn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
j+" Nc"hqtowncek„"fg"rtqrquvgu"fg"oqfkÝecek„"fg"nc"tgncek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn."
rtqrquct"nc"xcnqtcek„"fgnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"k"rctvkekrct"gp"nc"fgÝpkek„"fgnu"rgtÝnu"
rtqhguukqpcnu"fgnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
i) Preparar propostes de circulars i instruccions en matèria de personal del cos
fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"fg"dqodgtu"xqnwpvctku0
j) Col·laborar i participar en el sistema de relacions laborals amb les organitzaekqpu"ukpfkecnu"tgrtgugpvcvkxgu"fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
m+" Rctvkekrct"gp"eqqtfkpcek„"cod"gnu"qticpkuogu"eqorgvgpvu"gp"nc"fgÝpkek„"fgnu"
ukuvgogu"fg"nc"ecttgtc"rtqhguukqpcn"fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"eqnáncdqtct"
en el seu impuls i desenvolupament.
l) Coordinar i supervisar els assumptes relatius a la gestió ordinària del personal
fÓcfokpkuvtcek„"k"vﬂepke"cfuetkv"c"ngu"wpkvcvu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"eqnáncdqtct"gp"
nc"ugxc"rncpkÝecek„"k"fgugpxqnwrcogpv0
m) Qualsevol altra funció que li encomanin.
32:05" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fÓCfokpkuvtcek„"k"Tgewtuqu"Jwocpu"uÓguvtwevwtc"
en els òrgans següents:
c+" Gn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"Geqp”okec"k"Eqpvtcevcek„0
d+" Gn"Ugtxgk"fg"RncpkÝecek„"k"Ugngeek„"fg"Tgewtuqu"Jwocpu0
c) El Servei de Recursos Humans.
d) Les Seccions d’Administració de les Regions d’Emergències.
Article 109
Servei de Gestió Econòmica i Contractació
32;03" Eqttgurqp"cn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"Geqp”okec"k"Eqpvtcevcek„"nÓgzgtekek"fg"
les funcions següents:
a) Participar en l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de la Direcció
Igpgtcn0
b) Supervisar i controlar la gestió comptable i el seguiment de l’execució pressupostària.
e+" Eqpvtqnct"nc"vtcokvcek„"fg"ngu"uwdxgpekqpu"iguvkqpcfgu"rgt"nc"Fktgeek„"Igneral.
d) Controlar i supervisar la tramitació dels expedients de contractació de materials, equips, vehicles, obres i serveis.
e) Participar en la tramitació dels expedients d’adquisició, cessió o arrendament
dels béns immobles i dels béns mobles.
f) Controlar la tramitació dels convenis en matèries pròpies de la Direcció
Igpgtcn0
i+" Iguvkqpct"nc"vtcokvcek„"fg"ngu"cuugiwtcpegu"fg"tgurqpucdknkvcv"ekxkn."fcp{u"
ocvgtkcnu"k"xgjkengu"swg"chgevkp"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
j+" Cuuguuqtct"ngu"fkhgtgpvu"wpkvcvu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"gp"gnu"vgogu"tgncekqpcvu"
amb les seves funcions.
k+" Eqnáncdqtct"gp"nc"rncpkÝecek„"fgnu"qdlgevkwu"k"pgeguukvcvu"fgnu"ugtxgku0
j) Col·laborar amb la Secció d’Equipaments i Logística en el manteniment del
kpxgpvctk"fg"dﬁpu"oqdngu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
k) Supervisar i controlar els fons de maniobra.
l) Controlar, donar suport i administrar els centres de cost.
m) Exercir qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.
32;04" Gn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"Geqp”okec"k"Eqpvtcevcek„"uÓguvtwevwtc"gp"nc"Ugeek„"
de Pressupostos i Contractació.
Article 110
Secció de Pressupostos i Contractació
Correspon a la Secció de Pressupostos i Contractació l’exercici de les funcions
següents:
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a) Preparar la documentació necessària per a la confecció de l’avantprojecte del
pressupost anual.
b) Exercir el control pressupostari ordinari de les despeses i documentació
corresponent i la redacció dels informes periòdics de control pressupostari i en
matèria econòmica.
c) Fer l’anàlisi i seguiment del grau de compliment dels programes pressupostaris
i preparar els informes que se’n derivin.
d) Tramitar i fer el seguiment de les subvencions promogudes per la Direcció
Igpgtcn0
e) Tramitar les propostes d’expedients de contractació de materials, equips,
vehicles, obres i serveis.
f) Tramitar i fer el seguiment dels convenis en matèries pròpies de la Direcció
Igpgtcn0
g) Tramitar les assegurances de responsabilitat civil.
h) Exercir qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.
Article 111
Ugtxgk"fg"RncpkÝecek„"k"Ugngeek„"fg"Tgewtuqu"Jwocpu
33303" Eqttgurqp"cn"Ugtxgk"fg"RncpkÝecek„"k"Ugngeek„"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"
l’exercici de les funcions següents:
a) Elaborar estudis i fer propostes de dimensionament de les plantilles del cos
fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
d+" RncpkÝect"k"gncdqtct"nc"rtqrquvc"fg"nÓqhgtvc"fÓqewrcek„"cpwcn0
c) Col·laborar en l’elaboració i actualització d’un sistema d’accés i promoció del
equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
d) Elaborar les propostes de les bases de convocatòries de selecció i promoció
kpvgtpc"fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
g+" Ictcpvkt"gn"uwrqtv"vﬂepke"k"cfokpkuvtcvkw"cnu"”ticpu"fg"ugngeek„"fg"rgtuqpcn0
f) Participar en la millora dels processos de selecció.
i+" Eqqtfkpct"k"fqpct"uwrqtv"c"ngu"eqpxqecv”tkgu"gurge Ýswgu"fgnu"dqodgtu"xqluntaris i de Campanya Forestal.
j+" RncpkÝect."qticpkv¦ct"k"iguvkqpct"gnu"eqpewtuqu"igpgtcnu"fg"oﬂtkvu"k"ecrcekvcvu"
fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
i) Coordinar i donar suport a la selecció del personal temporal.
j) Estudiar i elaborar propostes de sistemes d’avaluació del personal i la seva
implementació.
k) Exercir qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.
33304" Gn"Ugtxgk"fg"RncpkÝecek„"k"Ugngeek„"fg"Rgtuqpcn"uÓguvtwevwtc"gp"nc"Ugeek„"
de Convocatòries.
Article 112
Secció de Convocatòries
Correspon a la Secció de Convocatòries l’exercici de les funcions següents:
a) Organitzar i gestionar els processos de selecció i de promoció del personal
fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
d+" Iguvkqpct"gnu"eqpewtuqu"igpgtcnu"fg"oﬂtkvu"k"ecrcekvcvu"fgn"equ"fg"dqodgtu"
fg"nc"Igpgtcnkvcv0
c) Donar suport administratiu i tècnic als òrgans tècnics de selecció i a les comissions d’avaluació.
d) Donar suport tècnic i administratiu en els processos de selecció de bomber
voluntari.
g+" Fqpct"uwrqtv"c"nc"ugngeek„"fg"rgtuqpcn"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
f) Elaborar estadístiques i informes.
g) Mantenir els expedients referents a convocatòries del personal del cos de
dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"vgpkt/pg"nc"ewuv”fkc0
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h) Exercir qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.
Article 113
Servei de Recursos Humans
113.1 Correspon al Servei de Recursos Humans l’exercici de les funcions
següents:
c+" Gncdqtct"rtqrquvgu"fg"pqtocvkxc"gurge Ýec"rgt"cn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgralitat i totes aquelles disposicions de caràcter intern adients pel bon funcionament
del servei.
b) Supervisar l’aplicació de les disposicions en matèria de funció pública i normativa interna que afectin al personal.
c) Aplicar la normativa vigent i els criteris generals del Departament en matèria
fg"rgtuqpcn"k"cuuguuqtct"gnu"”ticpu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
f+" Hgt"gn"ugiwkogpv"fgn"ecr vqn"K"fgn"rtguuwrquv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
g+" Iguvkqpct"nc"vtcokvcek„"fgtkxcfc"fgnu"gzrgfkgpvu"fg"rgtuqpcn"hwpekqpctk"k"
laboral i el règim retributiu.
f) Donar suport i assessorament en les qüestions derivades de les relacions
laborals i dels processos de negociació.
i+" Hgt"rtqrquvgu"fg"oqfkÝecek„"fg"nc"tgncek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn0
j+" Iguvkqpct"gnu"eqpewtuqu"gurge Ýeu"fg"rtqxkuk„"fg"nnqeu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgral.
k+" Iguvkqpct"nc"vtcokvcek„"fgtkxcfc"fg"ngu"cuuqekcekqpu"fg"rgtuqpcn"dqodgt"xqnwpvctk"k"fg"nÓcevkxkvcv"fgnu"rgtuqpcn"dqodgt"xqnwpvctk"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
j) Controlar i fer el seguiment de les gestions en matèria de seguretat social i
d’absentisme laboral.
m+" Iguvkqpct"gn"rnc"fg"hqtocek„"fgn"rgtuqpcn"cfokpkuvtcvkw"k"vﬂepke"fg"nc"Fktgeek„"
Igpgtcn0
n+" Eqqtfkpct"nc"iguvk„"fg"tﬂiko"kpvgtp"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
m) Exercir qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.
33504" Gn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"uÓguvtwevwtc"gp"ngu"ugeekqpu"
següents:
c+" Nc"Ugeek„"fg"Iguvk„"fg"Tgewtuqu"Jwocpu0
d+" Nc"Ugeek„"fÓQticpkv¦cek„"k"Pqtocvkxc"kpvgtpc0
Article 114
Secció de Gestió de Recursos Humans
Eqttgurqp"c"nc"Ugeek„"fg"Iguvk„"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"nÓgzgtekek"fg"ngu"hwpekqpu"
següents:
c+" Iguvkqpct"gnu"gzrgfkgpvu"tgncvkwu"c"ngu"ukvwcekqpu"cfokpkuvtcvkxgu."rgtokuqu."
nnkeﬂpekgu"k"cnvtgu"kpekfﬂpekgu"fgn"rgtuqpcn"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"ckz "eqo"gnu"gzrgfkgpvu"fg"ugiqpc"cevkxkvcv"fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
d+" Iguvkqpct"nc"vtcokvcek„"fgnu"rcicogpvu"fÓjqtgu"gzvtcqtfkp tkgu."fkgvgu."eqoplements, compensacions i altres conceptes retributius o indemnitzacions.
e+" Gncdqtcek„"fg"nc"p”okpc"tguwnvcpv"fg"ngu"ecorcp{gu"gurge Ýswgu0
f+" Vtcokvct"ngu"rtqrquvgu"fg"oqfkÝecek„"fg"nc"tgncek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn."gnu"
eqpewtuqu"gurge Ýeu"k"gn"rnc"fg"hqtocek„0
e) Fer el seguiment de les partides del Capítol I del pressupost de la Direcció
Igpgtcn0
f) Preparar les propostes i estudis corresponents a la provisió de llocs de treball,
nomenament de funcionaris d’interins i a la contractació laboral.
i+" Iguvk„"fg"ngu"dquugu"fg"vtgdcnn"rt”rkgu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
j+" Iguvkqpct"gn"tgikuvtg."nÓctzkw."gn"eqttgw."nc"okuucvigtkc"k"nc"egpvtcngvc"fg"nc"
Fktgeek„"Igpgtcn0
i) Exercir qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.
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Article 115
Secció d’Organització i Normativa Interna
Eqttgurqp"c"nc"Ugeek„"fÓQticpkv¦cek„"k"Pqtocvkxc"Kpvgtpc"nÓgzgtekek"fg"ngu"hwpcions següents:
a) Participar en l’elaboració de projectes i disposicions de caràcter intern en
ocvﬂtkc"fg"rgtuqpcn"rgt"cn"eqnángevkw"fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
b) Difondre les disposicions en matèria de funció pública i règim interior que
afectin al personal.
c) Elaborar estudis i estadístiques relacionades amb la matèria de personal.
f+" Gogvtg"kphqtogu"vﬂepkeu"uqdtg"s¯guvkqpu"fg"rgtuqpcn"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"
k"gurgekcnogpv"fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
g+" Tgxkuct."cpcnkv¦ct"k"rtqrquct"oqfkÝecekqpu."cevwcnkv¦cekqpu"k"cfcrvcekqpu"fg"
la normativa interna que regula el funcionament i l’organització del cos de bombers
fg"nc"Igpgtcnkvcv0
f) Participar en el disseny, revisió i avaluació dels procediments, circuits admipkuvtcvkwu"k"oqfgnu"pqtocnkv¦cvu"gp"nÓ odkv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
i+" Iguvkqpct"gn"ocpwcn"fÓqticpkv¦cek„."gncdqtct"ngu"fguetkrekqpu"fgnu"nnqeu"fg"
vtgdcnn"k"rtqrquct"nc"ugxc"encuukÝecek„0
j+" Iguvkqpct"gnu"gzrgfkgpvu"fgnu"dqodgtu"xqnwpvctku"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"gn"tgikuvtg"
d’Associacions dels bombers voluntaris.
i) Exercir qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.
Article 116
Secció d’Administració de la Regió
116.1 Correspon a la Secció d’Administració de la Regió, en el seu àmbit territorial i en coordinació amb les Regions d’Emergències, l’exercici de les funcions
següents:
c+" Iguvkqpct"gnu"gzrgfkgpvu"tgncvkwu"c"tgewtuqu"jwocpu."k"cnu"curgevgu"tgvtkdwvkwu"
dels personal adscrit a la regió d’emergències.
b) Realitzar el seguiment de l’execució dels contractes de subministraments,
obres i serveis.
e+" Iguvkqpct"gn"rtguuwrquv"cuukipcv"c"nÓ odkv"vgttkvqtkcn"k"cnvtc"fqewogpvcek„"
econòmica i administrativa.
d) Controlar els consums de recursos materials de la seva regió d’emergències.
e) Donar recolzament tecnicoadministratiu i jurídic a la Regió d’Emergències.
h+" Iguvkqpct"nÓctzkw."ewuv”fkc"k"tgikuvtg"fg"nc"fqewogpvcek„"rt”rkc"fg"nc"Tgik„0
i+" Iguvkqpct"ngu"cevwcekqpu"tgncekqpcfgu"cod"gn"ocpvgpkogpv"fgnu"gfkÝeku"k"
instal·lacions.
j+" Iguvkqpct"nc"fkuvtkdwek„"fgnu"uwdokpkuvtcogpvu"k"gswkrcogpvu"rtqrku"k"iguvkqpct"
el magatzem territorial corresponent, si escau.
i) Portar a terme la gestió del parc mòbil adscrit a l’àmbit territorial corresponent.
j) Exercir qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les
anteriors.
116.2 En relació amb les funcions de les lletres g), h) i i) la Secció d’Adminisvtcek„"fg"nc"Tgik„"fgrﬂp"hwpekqpcnogpv"fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"Vﬂepkec0
116.3 Hi ha una Secció d’Administració de la Regió a cada Regió d’Emergències.
Article 117
Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos
Corresponen al Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos
les funcions següents:
a) Impulsar i supervisar les activitats preventives i de salut laboral de la Direcció
Igpgtcn0
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b) Proposar prioritats i mesures a adoptar en funció de les avaluacions de riscos
i informes elaborats.
c) Fer el seguiment de l’aplicació de les mesures correctores proposades.
d) Fer el seguiment de l’elaboració i implantació dels plans d’emergència als
diferents centres de treball.
g+" Rtqoqwtg"k"rctvkekrct"gp"ngu"cevkxkvcvu"hqtocvkxgu"k"kphqtocvkxgu"cftg›cfgu"
al personal.
f) Fer el seguiment dels temes tractats al Comitè de Seguretat i Salut Laboral
gurge Ýe"fg"nÓ odkv"fgn"rgtuqpcn"tgurgevkw0
g) Col·laborar en l’elaboració del pressupost del Departament destinat a prevenció
de riscos i fer el seguiment de l’aplicació i execució d’aquest.
h) Vetllar per la implantació del Pla de Prevenció en el seu àmbit.
i) Donar suport als òrgans de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la Direcek„"fg"Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"k"cnu"”ticpu"swg"gp"fgrgpgp"gp"swcnugxqn"
actuació que realitzin.
j) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.
Article 118
Servei d’Assessorament Jurídic
118.1 Correspon al Servei d’Assessorament Jurídic l’exercici de les funcions
següents, que s’han d’exercir amb subjecció a les directrius jurídiques de l’advocat
o advocada en cap de l’Assessoria Jurídica del Departament:
c+" Fqpct"uwrqtv"lwt fke"k"cuuguuqtcogpv"c"ngu"wpkvcvu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
d+" Cuuguuqtct"lwt fkecogpv"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtgxgpek„."
Extinció d’Incendis i Salvaments en els assumptes de la seva competència.
c) Revisar i/o preparar els esborranys de disposicions normatives, instruccions
k"ektewnctu"gp"ocvﬂtkgu"rt”rkgu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
d) Participar en l’elaboració i/o revisió d’avantprojectes de llei, disposicions de
caràcter general, circulars i instruccions sobre matèries que són competència de
nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
e) Revisar jurídicament els convenis i contractes administratius, civils o merecpvknu"uqdtg"ocvﬂtkgu"swg"ukiwkp"eqorgvﬂpekc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
f) Donar suport jurídic als processos de selecció de personal i provisió de llocs
fg"vtgdcnn"swg"chgevkp"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
i+" Hgt"gn"ugiwkogpv"fgnu"rtqegfkogpvu"lwfkekcnu"swg"chgevkp"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."
i, si escau, preparar els antecedents, expedients i informes en relació amb aquests
procediments.
h) Instruir i coordinar la tramitació dels recursos administratius; les reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral; les reclamacions de responsabilitat
rcvtkoqpkcn"k"gnu"rtqegfkogpvu"fg"tgxkuk„"fÓqÝek"fgnu"cevgu"cfokpkuvtcvkwu"uqdtg"ngu"
ocvﬂtkgu"swg"ukiwkp"eqorgvﬂpekc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"gncdqtct"nc"eqttgurqpgpv"
proposta de resolució.
i) Donar suport jurídic en matèria d’aplicació de règim disciplinari del personal
cfuetkv"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k."uk"guecw."nc"kpuvtweek„"fgnu"rtqegfkogpvu"fkuekrnkpctku"
que s’incoïn.
j) Qualsevol altra funció que li encomani el seu superior jeràrquic.
118.2 Les funcions que estableix l’apartat 1 s’han d’entendre sens perjudici de
les funcions d’assessorament en dret reservades als advocats que integren el cos
fÓcfxqecekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0
118.3 El Servei d’Assessorament Jurídic s’estructura en les seccions següents:
c+" Nc"Ugeek„"fg"Pqtocvkxc"k"Kphqtogu0
d+" Nc"Ugeek„"fg"Rtqegfkogpvu"k"Iguvk„"Lwt fkec0

%JTQPTJDJPOT

44662

Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7227"Î";03304229

Article 119
Secció de Normativa i Informes
Correspon a la Secció de Normativa i Informes l’exercici de les funcions següents:
a) Donar suport en l’elaboració i/o revisió d’avantprojectes de llei i disposicions
fg"ect evgt"igpgtcn"uqdtg"ocvﬂtkgu"swg"u„p"eqorgvﬂpekc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."k."
uk"guecw."gp"nÓgncdqtcek„"fg"rtqrquvgu"fg"oqfkÝecek„"k"fg"tghquc"pqtocvkxc"fg"ngu"
fkurqukekqpu"xkigpvu"gp"ocvﬂtkgu"rt”rkgu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
b) Elaborar informes sobre els avantprojectes de llei i altres disposicions generals,
guvcvcnu"q"fg"nc"tguvc"fg"fgrctvcogpvu"fg"nc"Igpgtcnkvcv."swg"chgevkp"nÓ odkv"fg"nc"
Fktgeek„"Igpgtcn."k"rctvkekrct"gp"nc"tgfceek„"fg"ngu"guogpgu"gueckgpvu0
c) Participar en l’elaboració i/o revisió de les circulars i les instruccions de la
Fktgeek„"Igpgtcn0
f+" Gncdqtct"guvwfku"k"kphqtogu"lwt fkeu"gp"ocvﬂtkgu"rt”rkgu"fg"nc"Fktgeek„"Igneral.
e) Donar suport en la revisió jurídica dels convenis i, si escau, dels contractes
administratius, civils, mercantils o altres negocis jurídics relatius a matèries que
ukiwkp"eqorgvﬂpekc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
f) Revisar el contingut de les bases i les convocatòries d’accés i provisió de
nnqeu"fg"vtgdcnn"fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"rgt"vcn"fg"ictcpvkt/pg"nc"ugxc"
adequació a la normativa vigent.
g) Fer el seguiment de les novetats legislatives, reglamentàries i jurisprudencials
swg"uÓcvgpiwkp"c"nc"ocvﬂtkc"fg"eqorgvﬂpekc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."k"hgt/pg"fkhwuk„"
a les unitats administratives corresponents.
h) Qualsevol altra funció que li encomani el seu superior jeràrquic.
Article 120
Secció de Procediments i Gestió Jurídica
Eqttgurqp"c"nc"Ugeek„"fg"Rtqegfkogpvu"k"Iguvk„"Lwt fkec"nÓgzgtekek"fg"ngu"hwpekqpu"
següents:
a) Instruir i tramitar els recursos administratius en relació amb els actes admipkuvtcvkwu"fkevcvu"gp"ocvﬂtkc"fg"nc"eqorgvﬂpekc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
d+" Kpuvtwkt"k"vtcokvct"gnu"rtqegfkogpvu"fg"tgxkuk„"fÓqÝek."tgencocekqpu"rtﬂxkgu"c"
la via judicial i procediments relatius al dret de petició.
c) Tramitar els procediments de responsabilitat patrimonial per presumptes
fcp{u"fgtkxcvu"fg"nÓcevkxkvcv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"gnu"ugwu"cigpvu0
d) Preparar antecedents i informes pel que fa a recursos que se substancien per
xkc"lwtkufkeekqpcn"gp"ocvﬂtkgu"rt”rkgu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"hgt"gn"ugw"ugiwkogpv."
en col·laboració amb l’Assessoria Jurídica del Departament.
g+" Iguvkqpct"nÓcuukuvﬂpekc"lwt fkec"fgnu"ogodtgu"fgn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igneralitat.
h+" Iguvkqpct"nc"vtcoguc"fÓkphqtogu"vﬂepkeu"tgncvkwu"c"ukpkuvtgu"gp"swﬂ"jcik"kpvgtxkpiwv"gn"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"tgswgtkvu"rgt"qticpkuogu"qÝekcnu0
i+" Iguvkqpct"ngu"rgvkekqpu"fÓkphqtocek„"q"fqewogpvcek„"hqtowncfgu"rgt"cnvtgu"
òrgans administratius i pels òrgans jurisdiccionals.
h) Instruir, si escau, els procediments disciplinaris o d’informació reservada que
uÓkpeq•p"cn"rgtuqpcn"fg"equ"fg"dqodgtu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"cn"rgtuqpcn"ncdqtcn"cfuetkv"c"
nc"Fktgeek„"Igpgtcn"q."uk"guecw."cuuguuqtct"gnu"kpuvtwevqtu"fÓcswguvu"rtqegfkogpvu0
i) Qualsevol altra funció que li encomani el seu superior jeràrquic.
Article 121
Àrea d’Auditoria de Serveis
Eqttgurqp"c"nÓÉtgc"fÓCwfkvqtkc"fg"Ugtxgku."swg"gu"eqpÝiwtc"eqo"wpc" tgc"hwpcional, l’exercici de les funcions següents:
c+" Cxcnwct"gn"pkxgnn"fg"rtguvcek„"fg"ugtxgku"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"tgcnkv¦ct"guvwfku"
i elaborar propostes sobre sistemes de control de qualitat dels serveis prestats.
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b) Realitzar estudis i elaborar propostes sobre la millora de l’organització, plapkÝecek„"k"fgugpxqnwrcogpv"fgnu"ugtxgku"c"rtguvct"k"fgnu"okvlcpu"rgt"hgt/jq0
e+" RncpkÝect."tgcnkv¦ct"k"cxcnwct"cwfkvqtkgu"fÓkpuvcnáncekqpu0
d) Coordinar i implementar eines de desenvolupament tecnològic.
e) Supervisar el compliment de les disposicions de caràcter general, instruccions
k"ektewnctu"crnkecdngu"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
f) Elaborar, en coordinació amb els òrgans competents, els informes i indicadors
uqdtg"gn"eqornkogpv"jqtctk"k"nÓcdugpvkuog"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
g) Qualsevol altra funció que li encomani el seu superior jeràrquic.
Article 122
Àrea d’Informació i Comunicació
Eqttgurqp"c"nÓÉtgc"fÓKphqtocek„"k"Eqowpkecek„."eqpÝiwtcfc"eqo"wpc" tgc"cod"
vinculació laboral, les funcions següents:
a) Analitzar i supervisar la informació relativa a l’activitat desenvolupada des
fg"ngu"fkhgtgpvu"wpkvcvu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
b) Elaborar notes de premsa i comunicats en relació amb les activitats desenvonwrcfgu"fgu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"gp"eqqtfkpcek„"cod"gn"Icdkpgv"fg"Eqowpkecek„"
del Departament.
c) Realitzar estudis i informes sobre l’impacte de les activitats de la Direcció
Igpgtcn"gp"gnu"okvlcpu"fg"eqowpkecek„0
d) Donar resposta a les sol·licituds d’informació sobre l’activitat de la Direcció
Igpgtcn"gp"eqqtfkpcek„"cod"gn"Icdkpgv"fg"Eqowpkecek„"fgn"Fgrctvcogpv0
e) Qualsevol altra funció que li encomani el seu superior jeràrquic.
Article 123
Secretaria de Seguretat
123.1 La Secretaria de Seguretat, de conformitat amb el que estableix l’article
11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, en la redacció donada per la Llei 2/1992,
de 7 de juliol, actua sota la direcció superior de la persona titular del Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i la dependència de la persona
vkvwnct"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"fgn"Fgrctvcogpv"guogpvcv."gp"vqvgu"ngu"hwpekqpu"
d’aquesta que no li hagin estat atribuïdes.
123.2 Corresponen a la persona titular de la Secretaria de Seguretat dirigir les
polítiques públiques en matèria de seguretat i policia i exercir les funcions atribuïdes al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en l’àmbit de
l’activitat de policia, inclosa la gestió dels mitjans i sistemes auxiliars necessaris
per al desenvolupament de l’activitat policial i les que corresponguin als àmbits de
seguretat privada.
123.3 Corresponen a la Secretaria de Seguretat les funcions següents:
a) La relació i la comunicació del Departament en matèria de seguretat amb
altres administracions i entitats i amb altres departaments i entitats de la mateixa
administració en les matèries pròpies de la seva competència. També li correspon
representar el Departament, quan així li ho encomanin.
b) L’impuls i coordinació de les accions necessàries per al desplegament del
sistema de seguretat de Catalunya.
e+" Nc"rncpkÝecek„"guvtcvﬂikec"fgn"equ"fg"oquuqu"fÓguswcftc"k"nc"fktgeek„"uwrgtkqt"
de la seva actuació.
d) La coordinació tècnica operativa de les policies locals de Catalunya.
e) Promoure la cooperació amb altres autoritats i institucions responsables en
matèria de seguretat i proposar els criteris generals de coordinació amb altres
cossos policials.
h+" Nc"fgÝpkek„"fg"ngu"rqn vkswgu"fg"eqqtfkpcek„"k"kpvgitcek„"fgnu"ugtxgku"fg"ugiwretat privada en el sistema de seguretat pública.
i+" Rtqrquct"c"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"gnu"cevgu"k"ngu"tguqnwekqpu"cfokpkuvtcvkxgu"
que corresponguin en aplicació del règim estatutari del cos de mossos d’esquadra i
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dels seus facultatius i tècnics i, en especial, els relatius a les convocatòries d’accés i
rtqoqek„."oqfkÝecekqpu"fg"tgncekqpu"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn."qhgtvgu"fÓqewrcek„"r¿dnkec"
i provisió de llocs de treball de lliure designació.
j+" Rtqrquct"c"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"gn"Rnc"fktgevqt"fg"ukuvgogu"fÓkphqtocek„"k"
telecomunicacions (Pla director de SITIC) de l’àmbit del servei policial.
i) Elaborar i preparar per a la seva tramitació les disposicions generals i la resta
de normes reglamentàries en matèria de seguretat.
j) El seguiment de la Junta de Seguretat de Catalunya, així com l’impuls de les
eqokuukqpu"k"itwru"fg"vtgdcnn"swg"ugÓp"fgtkxkp"rgn"swg"hc"c"nc"tgrtgugpvcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv."ugpu"rgtlwfkek"fg"ngu"hcewnvcvu"swg"eqttgurqpiwkp"c"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn
k) Elaborar, amb els titulars dels centres directius els programes de necessitats
i l’avantprojecte de pressupost de la Secretaria de Seguretat, sens perjudici de les
eqorgvﬂpekgu"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"fgn"Fgrctvcogpv"uqdtg"cswguvc"ocvﬂtkc0
l) Elaborar estudis i anàlisis d’interès per al desenvolupament de les polítiques
de seguretat.
m) Impulsar i dirigir les reformes encaminades a millorar i perfeccionar les
unitats i serveis adscrits als centres directius i l’organisme que en depèn i elaborar i
proposar mesures conduents a la millora de la innovació tecnològica i assegurament
de la qualitat de la seguretat pública a Catalunya, sens perjudici de les competències
fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"fgn"Fgrctvcogpv"uqdtg"cswguvc"ocvﬂtkc0
n) Dirigir i coordinar els centres directius que en depenen i coordinar l’organisme
que li és adscrit i fer-ne el seguiment i l’avaluació.
o) Coordinar i supervisar les actuacions relatives a la seguretat privada, a la protecció de la seguretat ciutadana i al control de la violència en espectacles esportius.
p) Coordinar i supervisar les actuacions relatives a l’ús dels dispositius de videovigilància del cos de mossos d’esquadra i de les policies locals, així com el control
de l’exercici dels drets de reunió i manifestació.
q) Totes aquelles altres funcions que li delegui la persona titular del Departament o
nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"q"swg"nk"cvtkdwgkzk"nc"pqtocvkxc"xkigpv0
123.4 Depenen de la Secretaria de Seguretat els òrgans actius i centres directius
següents:
c+" Gn"Icdkpgv"fg"Ugiwtgvcv0
d+" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Eqqtfkpcek„"fg"nc"Rqnkekc"fg"Ecvcnwp{c0
c) El Programa de Seguretat contra la Violència Masclista.
f+" Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc0
Article 124
Gabinet de Seguretat
34603" Gn"Icdkpgv"fg"Ugiwtgvcv."cod"tcpi"qti pke"fg"uwdfktgeek„"igpgtcn."cuukuteix a la persona titular de la Secretaria de Seguretat en l’exercici de les funcions
següents:
a) La realització i coordinació d’informes, anàlisis i diagnòstics sobre seguretat
pública i policia.
b) La preparació i coordinació de programes, plans i projectes en matèria de
seguretat i policia i la promoció de noves línies de recerca de la Secretaria de
Seguretat.
c) Dirigir l’elaboració del l’Informe de Seguretat de Catalunya.
d) Dirigir l’elaboració del Pla general de seguretat de Catalunya i la supervisió
de la seva execució i avaluació.
e) El disseny d’eines d’avaluació i indicadors, l’elaboració d’enquestes i estadístiques en matèria de seguretat, incloent l’organització dels processos de recollida
de dades, l’anàlisi i prospecció de les dades, la seva explotació i difusió i la representació davant dels òrgans generals competents en la matèria.
f) L’elaboració de les propostes de resolució i instruccions que s’hagin de dictar o
rtqrquct"rgt"nc"ugetgvctkc"fg"ugiwtgvcv"k"nc"rtqrquvc"fg"oqfkÝecekqpu"k"cfcrvcekqpu"
de la normativa relacionada amb la seguretat.
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g) La col·laboració en els plans interdepartamentals que li corresponguin per
raó de la matèria i la coordinació de les actuacions derivades d’aquests, que hagi
de desenvolupar la Secretaria de Seguretat.
h) Col·laborar amb els òrgans del Departament competents en matèria de formació.
i) Representar la Secretaria de Seguretat en actes de difusió pública, grups de
treball, seminaris, conferències, quan li sigui encomanat.
j) Promoure i mantenir les relacions amb altres departaments, autoritats, institucions públiques i privades i organitzacions estatals i internacionals responsables
en matèria de seguretat, cossos policials i altres serveis de seguretat, quan li sigui
gpeqocpcv."gp"eqqtfkpcek„."swcp"ecniwk."cod"gn"Icdkpgv"fgn1fg"nc"Eqpugnngt1c0
k) El suport i assistència a la Secretaria de Seguretat en l’exercici de les funcions
que suposin la direcció o participació en òrgans consultius.
l) Qualsevol altra funció que li encomanin.
34604" Gn"Icdkpgv"fg"Ugiwtgvcv"uÓguvtwevwtc"gp"ngu" tggu"ugi¯gpvu<
a) Àrea d’Anàlisi i Prospectiva.
d+" Étgc"fg"RncpkÝecek„"k"Cxcnwcek„0
c) Àrea de Relacions Internacionals.
Article 125
Àrea d’Anàlisi i Prospectiva
NÓÉtgc"fÓCp nkuk"k"Rtqurgevkxc."swg"gu"eqpÝiwtc"eqo"wpc" tgc"hwpekqpcn."vﬁ"ngu"
funcions següents:
a) Elaborar informes, anàlisis i diagnosis sobre la seguretat i policia.
b) Elaborar i coordinar informes de caràcter descriptiu, explicatiu i prospectiu sobre
aquells fenòmens i amenaces que puguin representar un risc per a la seguretat.
c) Detectar i avaluar nous fenòmens que puguin representar un risc per a la
seguretat a mitjà o llarg termini.
d) Dirigir el programa estadístic de la policia de Catalunya.
e) Recopilar, tractar i mantenir la informació necessària relativa als fenòmens
que puguin afectar la seguretat.
f) Elaborar informes d’anàlisi comparada sobre models, sistemes, estructures
i polítiques de seguretat.
g) Proposar línies estratègiques d’intervenció encaminades a prevenir i fer front
a fenòmens actuals i futurs que puguin suposar un risc per a la seguretat.
h) Potenciar la capacitat d’anàlisi i prospecció i les metodologies emprades en
l’àmbit de seguretat i estimular la constant millora de les eines utilitzades i la capacitació dels seus membres.
i) Elaborar i realitzar enquestes i estadístiques en matèria de seguretat i policia.
j) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 126
Étgc"fg"RncpkÝecek„"k"Cxcnwcek„
NÓÉtgc"fg"RncpkÝecek„"k"Cxcnwcek„."swg"gu"eqpÝiwtc"eqo"wpc" tgc"hwpekqpcn."vﬁ"
les funcions següents:
a) Elaborar el planejament i dissenyar eines d’avaluació de les polítiques de
seguretat.
b) Fer recerca i elaboració d’indicadors.
c) Elaborar del Pla general de seguretat de Catalunya.
f+" Gncdqtct"ngu"ectvgu"fg"ugtxgku"fgnu"ugtxgku"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oqusos d’esquadra.
e) Estudiar, elaborar i promoure plans i projectes d’organització, de modernització
i de millora de serveis de les diferents unitats de la Secretaria de Seguretat.
f) Elaborar l’Informe de seguretat de Catalunya.
g) Coordinar estudis per a la implantació de sistemes de gestió de qualitat,
d’avaluació i de millora contínua de les organitzacions policials.
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h) Analitzar les problemàtiques que afecten a la seguretat i policia.
i) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 127
Àrea de Relacions Internacionals
NÓÉtgc"fg"Tgncekqpu"Kpvgtpcekqpcnu."swg"gu"eqpÝiwtc"eqo"wpc" tgc"hwpekqpcn."gp"
eqqtfkpcek„"cod"gn"Icdkpgv"fgn1fg"nc"Eqpugnngt1c."vﬁ"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) Encarregar-se de l’organització i la promoció de les relacions internacionals
en l’àmbit de la seguretat i la policia amb altres institucions, organitzacions, cossos
policials i serveis de seguretat.
d+" Eqqtfkpct"ngu"tgncekqpu"kpvgtpcekqpcnu"gp"nÓ odkv"fgn"Icdkpgv"fg"nc"Ugetgvctkc"
de Seguretat.
c) Representar la Secretaria de Seguretat en actes de difusió pública, grups de
treball, seminaris, conferències, quan li sigui encomanat.
d) Promoure i organitzar la realització de seminaris internacionals en matèria
de seguretat i policia en col·laboració amb els òrgans competents en matèria de
formació de seguretat del Departament.
e) Fomentar el partenariat internacional en matèria de seguretat i policia.
h+" Guvcdnkt."ocpvgpkt"k"eqqtfkpct"nc"zctzc"fg"eqpvcevgu"kpvgtpcekqpcnu"fgn"Icdkpgv"
fg"nc"Ugetgvctkc"cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"eqorctvkt"eqpgkzgogpv"k"kphqtocek„0
g) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 128
Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya
34:03" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Eqqtfkpcek„"fg"nc"Rqnkekc"fg"Ecvcnwp{c"gzgtceix les funcions següents:
c+" Nc"rtqoqek„"fg"nc"rncpkÝecek„."nc"kpvgitcek„"k"nÓcuukipcek„"gÝekgpv"fg"tgewtuqu"
en el sistema de seguretat.
b) La promoció d’instruments de millora de la qualitat en els serveis de seguretat
i policia i la innovació de sistemes tecnològics.
e+" Nc"rtqoqek„"k"guvtwevwtcek„"fÓwp"ukuvgoc"gÝekgpv"fÓkphqtocek„."rctvkekrcek„"
i relació dels ciutadans amb el sistema de seguretat.
d) L’impuls d’un servei que permeti la recepció, la resposta i el tractament de les
queixes i peticions dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.
e) Elaboració de propostes normatives, formatives, d’implantació de processos
de qualitat i millora relacionades amb la policia de Catalunya.
f) L’elaboració de directrius tècniques i de procediments comuns del sistema
de seguretat i policia.
g) Proposar criteris de col·laboració i coordinació dels serveis públics i privats
fg"ugiwtgvcv"gp"eqnáncdqtcek„"cod"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ugiwtgvcv"Kpvgtkqt0
h) L’elaboració de projectes, estudis, auditories i informes relacionats amb els
serveis de seguretat.
i) Donar suport en l’elaboració, implantació i seguiment de cartes de servei.
j) Impulsar i participar en l’organització de cursos, jornades, congressos o seminaris, en col·laboració amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
k) L’estudi i proposició d’iniciatives per millorar la coordinació i la gestió dels
serveis de policia.
l) La supervisió dels convenis i acords que s’hagin de subscriure en matèria de
seguretat pública.
m) El suport tècnic, jurídic i administratiu als òrgans consultius i de participació
del sistema de seguretat.
n) El suport i assistència tècnica a les autoritats locals del sistema de seguretat
en el disseny de les polítiques locals de seguretat.
o) El suport tècnic en el desenvolupament dels plans de seguretat locals, sectorials i territorials.
p) Qualsevol altra funció que li encomanin.
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34:04" Fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Eqqtfkpcek„"fg"nc"Rqnkekc"fg"Ecvcnwp{c"gp"
depenen els òrgans següents:
a) Servei de Suport a la Policia de Catalunya.
d+" Ugtxgk"fg"Uwrqtv"cnu"ñticpu"fgn"Ukuvgoc"fg"Ugiwtgvcv"k"Tgncekqpu"cod"nc"
Comunitat.
Article 129
Servei de Suport a la Policia de Catalunya
El Servei de Suport a la Policia de Catalunya exerceix les funcions següents:
a) Coordinar el suport i l’assessorament a la Comissió de Policia de Catalunya.
b) Coordinar l’elaboració de propostes de convenis de col·laboració en matèria de
coordinació policial i els projectes i les iniciatives necessàries pel desenvolupament
del sistema de seguretat.
c) L’elaboració de les propostes de reglaments i altres disposicions normatives
tgncvkxgu"c"ngu"eqorgvﬂpekgu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"gp"ocvﬂtkc"fg"rqnkekc"nqecn"k"cnvtgu"gp"
relació amb l’entorn organitzatiu del sistema de seguretat.
d) Proposar l’establiment de directrius tècniques i criteris d’homologació de
procediments de treball, recursos materials i mitjans tècnics.
e) Col·laborar amb els òrgans competents en matèria de trànsit en aquells àmbits
de la seva competència que afectin les policies locals.
f) Donar suport tècnic, jurídic i d’avaluació psicològica als ajuntaments en els
processos de selecció, promoció o provisió de places de policies locals i de vigilants,
així com proposar membres dels tribunals corresponents i donar suport jurídic i
tècnic en els procediments disciplinaris als policies locals i vigilants.
g) Donar suport d’avaluació psicològica als ajuntaments en els processos de
revisió relacionats amb l’ús d’armes de foc.
h) Donar suport als ajuntaments quant a les organitzacions policials per tal
d’optimitzar i adequar els recursos humans.
i) Assessorar els ajuntaments en relació amb la normativa d’aplicació, les funcions,
les activitats i els mitjans tècnics i operatius de les policies locals i els vigilants.
j) Elaborar i mantenir sistemes d’informació sobre dades relatives a les policies
locals i vigilants de Catalunya.
k) Impulsar l’elaboració de publicacions destinades als municipis que disposin
de policia local o vigilants.
l) Assessorar en matèria de coordinació de policies locals i vigilants.
m) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 130
Servei de Suport als Òrgans del Sistema de Seguretat i Relacions amb la Comunitat
Eqttgurqpgp"cn"Ugtxgk"fg"Uwrqtv"cnu"ñticpu"fgn"Ukuvgoc"fg"Ugiwtgvcv"k"Tgncekqpu"
amb la Comunitat les funcions següents:
c+" Nc"rtqoqek„"fÓkpkekcvkxgu"eqplwpvgu"cod"gnu"clwpvcogpvu"rgt"c"nc"rncpkÝecek„"
qrgtcvkxc"fgnu"ugtxgku"fg"ugiwtgvcv."nÓcuukipcek„"gÝekgpv"k"nÓcrtqÝvcogpv"eqplwpv"fgnu"
recursos, i per a la integració dels sistemes d’informació i per a la homogeneïtzació
dels estàndards organitzatius i operacionals.
b) La gestió i el seguiment de les activitats de coordinació i col·laboració amb
les juntes locals de seguretat i les comissions regionals de seguretat.
c) Donar suport en l’elaboració de criteris de col·laboració i coordinació dels
serveis públics i privats de seguretat.
d) Donar suport tècnic necessari per al compliment de les funcions que tenen
encomanades els òrgans consultius i de participació del sistema de seguretat de
Catalunya.
e) Elaboració i difusió de la informació necessària per a la millora de l’accessibilitat dels ciutadans al sistema de seguretat de Catalunya.
f) L’organització d’un procediment i sistema de tramitació de queixes i peticions
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dels ciutadans sobre la prestació dels serveis de seguretat i l’actuació dels agents
de seguretat.
g) Participar en l’establiment dels mecanismes i procediments de queixes, avaluació i control del compliment efectiu dels drets d’informació dels ciutadans en
el sistema de seguretat.
h) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 131
Programa de Seguretat Contra la Violència Masclista
35303" Gn"Rtqitcoc"eqpvtc"nc"Xkqnﬂpekc"fg"Iﬂpgtg"rcuuc"c"fgpqokpct/ug"Rtqitcoc"
de Seguretat Contra la Violència Masclista i exerceix les funcions següents:
c+" FgÝpkt."korngogpvct"k"cxcnwct."c"rctvkt"fg"nÓcp nkuk"guvtcvﬂikec."gn"oqfgn"fÓcevwcek„"rqnkekcn"wpkÝecv."jqoqigpk"k"guv pfctf"rgt"c"nÓcvgpek„"kpvgitcn"c"ngu"fqpgu"
que pateixen violències masclistes a tot el territori català.
d+" Qtkgpvct"k"rncpkÝect"ceekqpu"swg"crqtvkp"eqpgkzgogpv"fg"nc"tgcnkvcv"cevwcn"gp"
nÓ odkv"fg"nc"ugiwtgvcv"rgn"swg"hc"cn"hgpqogp"fg"nc"xkqnﬂpekc"ocuenkuvc"k"kfgpvkÝswkp"
les millors pràctiques.
e+" Rtqoqwtg"eqokuukqpu"fÓguvwfk"k"itwru"fg"vtgdcnn."Ýzct/pg"nÓ odkv"k"gnu"etkvgtku"
d’actuació.
d) Impulsar accions de sensibilització, informació i divulgació de les actuacions
policials.
g+" Rtqoqwtg"k"tghqt›ct"nc"hqtocek„"k"nÓgurgekcnkv¦cek„"fgnu"rtqhguukqpcnu"fg"nÓcvgpek„"
en el marc de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
f) Cooperar, col·laborar i promoure convenis, si escau, amb altres departaments
k"qticpkuogu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"rgn"swg"hc"c"nÓcdqtfcvig"kpvgitcn"fÓcswguv"hgpqogp0
g) Cooperar, col·laborar i treballar transversalment amb els agents implicats en
l’abordatge integral de la violència masclista al llarg de tot el territori especialment
les xarxes i circuits locals, comarcals o regionals.
j+" Korwnuct"ukuvgogu"wpkÝecvu"fg"tgeqnnkfc"k"vtcevcogpv"fg"fcfgu"k"ukuvgogu"
d’indicadors per al seguiment, l’avaluació de les polítiques públiques de seguretat
en matèria de violència masclista i pel ple coneixement de la dimensió d’aquest
fenomen.
i) Promoure la innovació, la recerca i l’intercanvi d’experiències i la millora
quant al funcionament, els models d’intervenció i d’avaluació de resultats dels
operadors de seguretat.
l+" Rtqoqwtg"nc"rncpkÝecek„"guvtcvﬂikec"gp"ocvﬂtkc"fÓkiwcnvcv"gp"gnu" odkvu"fg"
seguretat del Departament.
k) Representar el Departament en espais de treball interdepartamental sobre
violència masclista, quan se li encomani.
131.2 Al capdavant del Programa hi ha un director o una directora, assimilat/ada
retributivament a subdirecció general, sotmesa al règim de personal eventual.
35305" Nc"fwtcfc"fgn"rtqitcoc"uÓguvcdngkz"Ýpu"swg"gu"eqpukfgtkp"ceqorngtvu"
els objectius.
Article 132
Direcció General de la Policia
Eqttgurqpgp"c"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"gn"eqocpdament directe del cos de mossos d’esquadra i la direcció, coordinació operativa i
inspecció dels seus serveis, sota la direcció i supervisió de les autoritats superiors,
així com vetllar per garantir la protecció del lliure exercici dels drets i les llibertats i
nc"ugiwtgvcv"ekwvcfcpc"cuugiwtct"nc"eqpxkxﬂpekc"rcekÝec"k"nc"rtqvgeek„"fg"ngu"rgtuqpgu"
i béns en tot el territori de Catalunya.
Article 133
Funcions de la Direcció General de la Policia
Eqttgurqpgp"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
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a) El comandament directe de les unitats policials i administratives que en
depenen.
b) Elaborar i formular propostes a la Secretaria de Seguretat sobre l’organització
general del cos de mossos d’esquadra i del personal tècnic i facultatiu i la determinació
de les necessitats del personal en les diverses escales, categories i especialitats.
c) Elaborar i dictar circulars i instruccions per dirigir l’activitat del cos de mossos
d’esquadra i dels serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat policial.
d) Exercir les funcions que li encomani la normativa vigent en matèria de seguretat
privada, de seguretat ciutadana, de violència esportiva i de dispositius de videoviikn pekc"fg"rqnkekgu"nqecnu"k"fg"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
e) Desenvolupar les funcions que corresponen a l’autoritat governativa en l’exercici dels drets de reunió i manifestació en l’àmbit territorial del desplegament de la
rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
f) Aplicar i supervisar el compliment del règim estatutari del cos de mossos
fÓguswcftc"k"nÓgurge Ýe"fgn"rgtuqpcn"hcewnvcvkw"k"vﬂepke"gp"gnu"vgtogu"rtgxkuvqu"gp"
la legislació vigent.
g) Elaborar i remetre a la Secretaria de Seguretat les convocatòries d’accés
k"rtqxkuk„"k"ngu"rtqrquvgu"fg"oqfkÝecek„"fg"nc"tgncek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn."qhgtvgu"
d’ocupació del cos de mossos d’esquadra i del personal facultatiu i tècnic.
h) Executar el pressupost assignat al seu centre directiu, sens perjudici de les
competències que puguin correspondre a la Secretaria de Seguretat i a la Secretaria
Igpgtcn"fgn"Fgrctvcogpv0
i) Proposar a la Secretaria de Seguretat el Pla director de sistemes d’informació
i telecomunicacions de l’àmbit del servei policial el qual s’ha d’integrar en el Pla
director de SITIC del Departament.
j) Dirigir l’elaboració dels estudis i informes necessaris per a l’exercici de les
competències pròpies en el camp de la seguretat ciutadana.
k) Dirigir l’elaboració d’informes d’impacte de gènere i elaborar propostes a la
Secretaria de Seguretat sobre la igualtat de gènere.
l) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació i la resta de normativa
vigent en matèria de seguretat pública i policia.
Article 134
Estructura policial
Fg"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"gp"fgrgpgp."eqo"c"guvtwevwtc"
qrgtcvkxc"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."ngu"wpkvcvu"ugi¯gpvu<
a) Subdirecció Operativa de la Policia.
d+" Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„0
c) Divisió d’Informació.
d) Divisió d’Afers Interns.
Article 135
Estructura administrativa
Fg"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"gp"fgrgpgp."eqo"c"
estructura administrativa, les unitats següents:
c+" Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fÓCfokpkuvtcek„"k"Ugtxgku0
d+" Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgewtuqu"Jwocpu0
e+" Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ugiwtgvcv"Kpvgtkqt0
d) Servei d’Assessorament Jurídic.
e) Àrea de Protocol.
f) Àrea de Comunicació.
g) Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos.
Article 136
FgÝpkek„"fg"nÓguvtwevwtc"qrgtcvkxc
136.1 Per a l’establiment de l’estructura organitzativa del cos de policia de la
Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."swg"gu"eqpetgvc"tgurgevg"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"
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de la Policia es determinen, en ordre organitzatiu descendent, els següents nivells
estructurals: subdirecció operativa de la policia, comissaria general, coordinació
regional, divisió o regió policial, àrea, unitat i grup.
136.2 La Subdirecció Operativa de la Policia exerceix el comandament operatiu del cos de mossos d’esquadra, llevat d’aquelles unitats policials que depenguin
fktgevcogpv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc0
136.3 La comissaria general és un òrgan adscrit a la Subdirecció Operativa de
nc"Rqnkekc"q"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"k"swg"kpvgitc"ngu"fkxkukqpu"k1q"tgikqpu"
policials, a la qual correspon el comandament de la policia.
35806" Nc"eqqtfkpcek„"tgikqpcn"ﬁu"wp"”ticp"cfuetkv"c"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"
Territorial i exerceix la direcció d’un conjunt de regions policials.
136.5 La divisió és un 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 desconcentrada. La regió policial és un 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 estratègica d’àmbits concrets de l’activitat de la policia.
136.6 L’àrea és un òrgan que, de manera ordinària, s’adscriu a una divisió o
regió policial, a la qual correspon la direcció tàctica d’àmbits concrets de l’activitat
de la policia. S’estableixen els següents tipus d’àrees:
a) Àrees centrals i àrees territorials, com a desenvolupament de les divisions.
b) Àrees regionals i àrees bàsiques policials (ABP), com a desenvolupament de
les regions policials.
136.7 La unitat és un òrgan que, de manera ordinària, s’adscriu a una àrea, a la
qual correspon la direcció operativa de la policia. S’estableixen els tipus d’unitats
següents:
a) Unitats centrals i unitats territorials, com a desenvolupament de les àrees
centrals i territorials.
b) Unitats regionals, com a desenvolupament de les àrees regionals.
c) Unitats de les àrees bàsiques policials en l’àmbit de la seguretat ciutadana i
de la investigació.
136.8 El grup és l’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.
3580;" Eqttgurqpgp"c"nÓQÝekpc"fg"Uwrqtv"fg"Eqokuuctkc"Igpgtcn."cod"tcpi"
d’àrea, les funcions següents:
c+" Fqpct"uwrqtv"vﬂepke"k"cuuguuqtcogpv"cn"eqocpfcogpv"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"
en relació amb la presa de decisions i l’exercici de les responsabilitats directives.
b) Participar en la gestió de recursos humans i materials des del vessant operatiu
i en allò que no constitueixi una tasca administrativa, quan es faci per al conjunt
fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn0
c) Assumir, en els mateixos termes que en l’apartat anterior, la interlocució ordip tkc"cod"gnu"ugtxgku"cfokpkuvtcvkwu"k"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„"rgt"cswgnngu"s¯guvkqpu"swg"chgevkp"gn"eqplwpv"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn0
d) Les altres que se li encomanin.
358032" Eqttgurqpgp"c"nÓQÝekpc"fg"Uwrqtv"fg"Fkxkuk„"q"Tgik„"Rqnkekcn."cod"tcpi"
d’unitat, les funcions següents:
a) Donar suport tècnic i assessorament al comandament de la Divisió o Regió Policial
en relació amb la presa de decisions i l’exercici de les responsabilitats directives.
b) Participar en la gestió de recursos humans i materials des del vessant operatiu
i en allò que no constitueixi una tasca administrativa, quan es faci per al conjunt
de la Divisió o Regió Policial.
c) Assumir, en els mateixos termes que en l’apartat anterior, la interlocució
qtfkp tkc"cod"gnu"ugtxgku"cfokpkuvtcvkwu"k"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"
i Organització per aquelles qüestions que afectin el conjunt de la Divisió o Regió
Policial.
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d) Coordinar-se amb les unitats policials de la Divisió/Regió Policial en les
ocvﬂtkgu"rt”rkgu"fÓcswguvc"QÝekpc"fg"Uwrqtv0
e) Les altres que se li encomanin.
136.11 El territori de Catalunya s’articula, a l’efecte de la implantació del cos
fg"oquuqu"fÓguswcftc."gp"ngu"tgikqpu"rqnkekcnu"ugi¯gpvu<"Iktqpc."Rqpgpv."Rktkpgw"
Qeekfgpvcn."Egpvtcn."Ecor"fg"Vcttciqpc."ngu"Vgttgu"fg"nÓGdtg."Ogvtqrqnkvcpc"Pqtf."
Metropolitana Sud i Metropolitana Barcelona. Les regions policials s’organitzen
territorialment en les àrees bàsiques policials que comprenen els municipis que es
detallen a l’annex d’aquest Decret.
Article 137
Funcions del cos de mossos d’esquadra
Rgt"cn"eqornkogpv"fgn"ugwu"qdlgevkwu."nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcdra desenvoluparà les tasques pròpies de la seva activitat les quals, agrupades per
nc"ugxc"pcvwtcnguc"jqoqiﬂpkc."eqpÝiwtgp"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) Informació, en tots els seus vessants.
b) Anàlisi, ja sigui estratègica o operativa.
c) Prevenció del risc per a la seguretat de les persones i els béns.
f+" Pgwvtcnkv¦cek„"fg"ngu"ukvwcekqpu"fg"tkue"rgt"c"nc"ugiwtgvcv"fg"ngu"rgtuqpgu"k"gnu"
béns.
e) Investigació dels fets susceptibles de retret penal o administratiu.
f) Promoure relacions amb la ciutadania i vetllar per la seva satisfacció i per una percepció de la seguretat que afavoreixi la sensació de tranquil·litat i la cohesió social.
g) Coordinació i suport a altres unitats.
j+" Uwrqtv"c"nc"fktgeek„"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
Article 138
Subdirecció Operativa de la Policia
35:03" Uqvc"nc"fgrgpfﬂpekc"k"nÓcwvqtkvcv"fg"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"
de la Policia, correspon a la Subdirecció Operativa de la Policia el comandament
operatiu del cos de mossos d’esquadra, llevat d’aquelles unitats policials que dergpiwkp"fktgevcogpv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc."cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"xgvnnct"
rgt"nÓceqornkogpv"fgnu"qdlgevkwu."gnu"xcnqtu"k"ngu"rqn vkswgu"swg"gn"Iqxgtp"fg"nc"Igneralitat determini per a la policia, d’acord amb la missió que la normativa vigent
cuukipc"c"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0"Ckz "ocvgkz."eqttgurqp"c"
la Subdirecció Operativa de la Policia la validació dels procediments normalitzats
fg"vtgdcnn"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
138.2 De la Subdirecció Operativa de la Policia en depenen els òrgans següents:
c+" Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn0
d+" Eqokuuctkc"Igpgtcn"fÓKpxguvkicek„"Etkokpcn0
e+" Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"Tgewtuqu"Qrgtcvkwu0
d) Àrea Tècnica de Coordinació i Suport.
e) Sala Central de Comandament.
Article 139
Comissaria General Territorial
35;03" Eqttgurqpgp"c"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn"ngu"tgurqpucdknkvcvu"
següents:
c+" Fktkikt"ngu"wpkvcvu"vgttkvqtkcnu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"
i garantir la coordinació amb els recursos policials centrals com a instrument bàsic
per a l’exercici de les responsabilitats d’aquesta unitat.
d+" Xgvnnct"rgt"nÓcuuqnkogpv"fgnu"qdlgevkwu"igpgtcnu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/
mossos d’esquadra en l’àmbit territorial.
e+" Ictcpvkt"nÓcuuqnkogpv"fg"nc"okuuk„"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"okvlcp›cpv"nc"rtgxgpek„"k"rgtugewek„"fgnu"knán ekvu"rgpcnu"k"cfokpkuvtcvkwu0
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d) Desenvolupar i aplicar estratègies policials que cerquin la proactivitat i la
ogfkcek„"fcxcpv"gnu"eqpÞkevgu"okvlcp›cpv"ngu"tgncekqpu"cod"nc"eqowpkvcv0
e) Vetllar per la tranquil·litat dels ciutadans i l’assoliment d’una adequada sensació
de seguretat en la comunitat.
35;04" Cswguvgu"tgurqpucdknkvcvu"igpﬂtkswgu"uÓcvtkdwgkzgp"c"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn."ugpu"rgtlwfkek"fg"ngu"oﬁu"gurge Ýswgu"swg"eqttgurqpgp"c"nc"tguvc"
de comissaries generals.
139.3 En operacions especials que superen l’àmbit territorial o de responsabilitat
fg"ngu"tgikqpu"rqnkekcnu"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn."eqttgurqp"c"nc"rgtuqpc"
vkvwnct"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn"guvcdnkt"gn"eqocpfcogpv"rqnkekcn"swg"
ha de dirigir aquest operatiu.
35;06" Nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn"uÓguvtwevwtc"gp"gnu"”ticpu"ugi¯gpvu<
a) Coordinacions Regionals.
b) Divisió de Trànsit.
c) Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana.
f+" QÝekpc"fg"Uwrqtv"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn0
139.5 De les coordinacions regionals en depenen les regions policials en els
termes previstos a l’article següent.
Article 140
Coordinacions regionals
140.1 Per cobrir adequadament l’estructura de comandament de la Comissaria
Igpgtcn"Vgttkvqtkcn"gp"nc"fktgeek„"fg"ngu"tgikqpu"rqnkekcnu"gu"rqftcp"guvcdnkt"pkxgnnu"
de comandament per a la coordinació jeràrquica de diverses regions policials i es
constituiran les coordinacions regionals.
140.2 Són funcions pròpies de les coordinacions regionals:
a) Dirigir, coordinar i supervisar les regions policials que li siguin assignades.
d+" Ugt"nÓ”ticp"fÓgpnnc›"fktgevg"fg"nc"rtghgevwtc"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn"
amb les unitats territorials.
c) Comandar ordinàriament dispositius que superin l’àmbit territorial o de responsabilitat de les regions policials assignades i d’aquells de superior abast quan
així es determini.
f+" Fqpct"uwrqtv"c"nc"rtghgevwtc"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn"gp"nc"fkrecció d’aquesta unitat en totes aquelles responsabilitats de caràcter directiu de la
comissaria i assumir-ne la representació quan així es determini.
g+" Cuuwokt"nc"kpvgtnqewek„"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn"swcp"ckz "gu"
determini.
f) Avaluar els resultats de les regions policials assignades, en relació amb la
ugxc"gÝe ekc"k"gÝekﬂpekc0
i+" Oqdknkv¦ct"tgewtuqu"gurge Ýeu"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn"gp"gnu"
supòsits que es determini.
h) Les altres que se li encomanin.
140.3. Una de les coordinacions regionals abastarà les regions policials d’àmbit
ogvtqrqnkv "*Tgik„"Ogvtqrqnkvcpc"Dctegnqpc."Tgik„"Ogvtqrqnkvcpc"Pqtf"k"Tgik„"
Metropolitana Sud) i l’altra coordinació regional integrarà la resta de regions poliekcnu"pq"guvtkevcogpv"ogvtqrqnkvcpgu"*tgikqpu"rqnkekcnu"fg"Iktqpc."Rqpgpv."Rktkpgw"
Occidental, Central, Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre).
Article 141
Regions policials
141.1 Corresponen a les regions policials les responsabilitats següents:
a) Vetllar, en el seu territori, per l’assoliment dels objectius generals de la policia
fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"gp"nÓ odkv"fg"tgurqpucdknkvcv"fg"nc"Eqokuuctkc"
Igpgtcn"Vgttkvqtkcn0
b) La direcció i el comandament de les àrees i unitats regionals i àrees bàsiques
policials del seu territori.
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e+" Iguvkqpct"k"ecpcnkv¦ct"gnu"tgswgtkogpvu"rqnkekcnu"fg"ngu" tggu"d ukswgu"rqnkcials.
f+" Ugortg"swg"pq"chgevkp"nÓ odkv"vgttkvqtkcn"fÓwpc"cnvtc"tgik„"rqnkekcn."rncpkÝect."
programar, coordinar, analitzar i avaluar els dispositius i operacions que depassin
el territori d’una de les àrees bàsiques policials.
141.2 De les regions policials, llevat de la Metropolitana Barcelona, depenen
els òrgans següents:
a) Àrees bàsiques policials.
b) Àrea Regional de Trànsit.
c) Àrea Regional de Recursos Operatius.
d) Sala Regional de Comandament.
e) Unitat Regional de Policia Administrativa.
f) Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà.
i+" QÝekpc"fg"Uwrqtv0
141.3 De la Regió Policial Metropolitana Barcelona en depenen els òrgans
següents:
a) Àrees bàsiques policials.
b) Àrea Regional de Recursos Operatius.
c) Sala Regional de Comandament.
d) Unitat Regional de Policia Administrativa.
e) Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà.
h+" QÝekpc"fg"Uwrqtv0
i+" Étgc"Tgikqpcn"fg"Ugiwtgvcv"fÓGfkÝeku"k"Vtcunncvu0
h) Àrea Regional de Transport Urbà.
i) Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detinguts.
Article 142
Àrees bàsiques policials
Correspon, amb caràcter general, a les àrees bàsiques policials vetllar per l’assoliment, en el seu territori, dels objectius generals de la regió policial, sens perjudici
de les responsabilitats directament assignades a aquesta en el camp dels serveis
següents:
a) Evitar i perseguir les activitats antisocials, molestes i incíviques, tant les que
puguin donar com a resultat una acció penal o com administrativa.
b) La seguretat de les persones o dels béns, ja sigui en la seva activitat social o en
els moviments de masses (actes esportius, culturals i altres), o la circulació viària,
o riscos industrials, en col·laboració amb altres organismes.
c) La protecció a persones i institucions que així ho necessitin.
d) La col·laboració i actuació amb altres institucions per evitar o, si s’escau, minorar les conseqüències que per a la seguretat de les persones i els béns representen
les calamitats d’origen natural.
e) Evitar les situacions de risc per a les persones o els béns, neutralitzar-les
i, si s’escau, determinar si la conducta és susceptible de responsabilitat penal o
administrativa.
f) Procurar una percepció de seguretat i tranquil·litat en la ciutadania i garantir
l’exercici dels seus drets i llibertats.
g) Donar els serveis d’atenció a la ciutadania, de relacions amb la comunitat,
d’atenció a les víctimes, d’atenció a les persones que pateixen violència masclista i
d’atenció a les persones detingudes.
h) La investigació d’il·lícits en l’àmbit de la delinqüència ordinària i de caràcter
local que s’estableixin.
Article 143
Àrea Regional de Trànsit
Corresponen a l’Àrea Regional de Trànsit les responsabilitats següents:
a) La vigilància, el control, la disciplina i la regulació del trànsit i la circulació i
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el transport de vehicles en vies públiques interurbanes i en travessies de municipis
on no existeixi policia local.
b) L’adopció de mesures de vigilància i aplicació de les restriccions quan siguin
necessàries per a la circulació de vehicles en les carreteres o en els seus trams.
c) La denúncia de les infraccions de les normes de trànsit, circulació de vehicles
a motor i seguretat viària.
d) Les tasques de protecció, auxili i informació a la ciutadania en les vies públiques o d’ús públic.
e) Les tasques relatives a la vigilància, inspecció i control del transport per
carretera.
f) L’elaboració d’informes tècnics i d’informes previs a les autoritzacions administratives en matèria de trànsit i transport.
g) La realització d’estudis i anàlisi en relació amb l’accidentalitat en les vies de
la regió policial.
h) Les altres que se li encomanin.
Article 144
Àrea Regional de Recursos Operatius
Correspon a l’Àrea Regional de Recursos Operatius:
a) Donar suport a les àrees bàsiques policials en aquelles tasques de seguretat
i ordre públic que requereixin una especialització adequada als recursos propis
fÓcswguvc" tgc."q"swcp"gu"rtqfwgkzk"wpc"fgocpfc"gurge Ýec"swg"gn"lwuvkÝswk0
b) Les tasques de prevenció i protecció del medi ambient, sens perjudici de les
funcions realitzades en aquest àmbit per l’Àrea Tècnica i de Proximitat de Seguretat
Ciutadana i, quan s’escaigui, per les àrees bàsiques policials.
e+" Nc"rncpkÝecek„"k"gzgewek„"fg"fkurqukvkwu"fg"rtgxgpek„"k"ugiwtgvcv"fÓ odkv"
regional o d’aquells que així es determini per la regió policial.
d) Les altres funcions que se li encomanin.
Article 145
Sala Regional de Comandament
Correspon a la Sala Regional de Comandament, amb rang d’unitat:
a) La comunicació d’incidències rellevants als comandaments de la regió policial
o de les unitats centrals desconcentrades.
b) Proposar a la Sala Central de Comandament els procediments de treball a
aplicar en l’activitat de les sales operatives.
e+" Eqpvtqnct"gn"eqttgevg"eqornkogpv"fgnu"etkvgtku"fg"encuukÝecek„"fg"nc"kphqtocek„."
en la utilització dels aplicatius informàtics policials per a la gestió dels recursos de
les unitats regionals i de les àrees bàsiques policials.
d) Traslladar a la Sala Central de Comandament les necessitats quant a la millora
o nous requeriments en relació amb els aplicatius informàtics de gestió de sales.
e) La coordinació i supervisió d’operacions.
h+" Eqqtfkpct"nc"kpuvcnáncek„"fg"ucngu"fg"eqocpfcogpv"cxcp›cv"k"vcwngu"fg"etkuk"rgt"
aquelles situacions que no depassin l’àmbit territorial de la regió policial.
i+" Nc"iguvk„"gp"vgoru"tgcn"fg"ngu"kpekfﬂpekgu"k"gnu"ugtxgku"rncpkÝecvu"okvlcp›cpv"
la mobilització de recursos de les unitats regionals i àrees bàsiques policials.
h) Les altres funcions que se li encomanin.
Article 146
Unitat Regional de Policia Administrativa
Correspon a la Unitat Regional de Policia Administrativa:
a) La inspecció i investigació d’il·lícits administratius.
b) La interlocució de la regió policial en aquest àmbit.
e+" NÓcp nkuk"k"cxcnwcek„"fg"nÓcevkxkvcv"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguquadra a la regió policial en aquest àmbit.
d) Les altres funcions que se li encomanin.
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Article 147
Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà
Corresponen a la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà, com a
instrument operatiu del cap de la regió policial:
c+" Nc"eqqtfkpcek„"k"uwrgtxkuk„"vﬂepkec"k"nÓcxcnwcek„"fg"nÓcevkxkvcv"fg"ngu"qÝekpgu"
d’Atenció al Ciutadà i de la gestió de les ordres judicials.
b) 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.
Article 148
QÝekpc"fg"uwrqtv
Eqttgurqpgp"c"nÓQÝekpc"fg"uwrqtv"fg"nc"Tgik„"Rqnkekcn."cod"tcpi"fÓwpkvcv."ngu"
funcions previstes a l’article 136.10 d’aquest Decret.
Article 149
Étgc"Tgikqpcn"fg"Ugiwtgvcv"fÓGfkÝeku"k"Vtcunncvu
Eqttgurqpgp"c"nÓÉtgc"Tgikqpcn"fg"Ugiwtgvcv"fÓGfkÝeku"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
c+" Nc"xkikn pekc"fgnu"gfkÝeku"kpuvkvwekqpcnu"swg"ug"nk"cuukipkp0
b) La vigilància dels centres penitenciaris ubicats a la ciutat de Barcelona.
c) El trasllat dels interns dels centres penitenciaris de la ciutat de Barcelona.
Article 150
Àrea Regional de Transport Urbà
Corresponen, amb caràcter general, a l’Àrea Regional de Transport Urbà en l’àmbit de
la xarxa urbana de transport públic de la ciutat de Barcelona, les funcions següents:
a) Evitar i perseguir les activitats antisocials, molestes i incíviques, tant les que
puguin donar com a resultat una acció penal com administrativa.
b) La seguretat de les persones o dels béns.
c) Evitar les situacions de risc per a les persones o els béns, neutralitzar-les
i, si s’escau, determinar si la conducta és susceptible de responsabilitat penal o
administrativa.
d) La investigació d’il·lícits en l’àmbit de la delinqüència ordinària i de caràcter
local que s’estableixin.
Article 151
Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detinguts
Corresponen a l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detinguts
les funcions següents:
a) La instrucció dels atestats corresponents a les persones detingudes en el centre
de detinguts de la Regió Metropolitana Barcelona.
b) La custòdia de les persones en el centre de detinguts de la Regió Metropolitana Barcelona.
c) El trasllat de persones detingudes en el centre detinguts de la Regió Metropolitana Barcelona a les dependències judicials de la ciutat de Barcelona.
f+" Nc"kpvgtnqewek„"cod"gnu"”ticpu"lwfkekcnu"k"nc"Ýuecnkc"c"nc"ekwvcv"fg"Dctegnqpc0
e) La supervisió tècnica dels atestats elaborats en l’àmbit de la Regió.
Article 152
Divisió de Trànsit
152.1 Corresponen a la Divisió de Trànsit les següents responsabilitats en les
matèries pròpies del trànsit i el transport:
a) La interlocució i representació del cos de mossos d’esquadra, en concret les
relacions tecnicooperatives amb el Servei Català de Trànsit, la unitat directiva de
nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"eqorgvgpv"gp"ocvﬂtkc"fg"vtcpurqtv"vgttguvtg"k"fÓcnvtgu"
institucions i organismes relacionats amb el trànsit i el transport.
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b) L’establiment de directrius tècniques i la proposta de procediments operatius.
e+" NÓcp nkuk"k"nÓcxcnwcek„"fg"nÓcevkxkvcv"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"
d’esquadra.
d) El suport a la resta d’unitats.
e) La investigació d’accidents en els casos que es determinin.
h+" Nc"rncpkÝecek„"k."uk"uÓguecw."fÓceqtf"cod"ngu"kpuvtweekqpu"fg"nc"rgtuqpc"vkvwnct"
fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn."nc"fktgeek„"qrgtcvkxc"gp"fkurqukvkwu"gzvtcqtdinaris de trànsit que afectin més d’una regió policial.
g) La participació en l’elaboració de propostes de formació.
h) L’elaboració d’estudis relacionats amb l’àmbit que li és propi.
i) Les altres que se li encomanin.
152.2 De la Divisió de Trànsit en depenen:
a) L’Àrea Central de Circulació i Transport.
b) L’Àrea Central d’Investigació d’Accidents.
e+" NÓQÝekpc"fg"Uwrqtv0
Article 153
Àrea Central de Circulació i Transport
Correspon a l’Àrea Central de Circulació i Transport:
a) Donar suport tècnic i assessorament en matèria de vigilància i control de
trànsit i transport a les àrees regionals de trànsit i la resta d’unitats de la policia de
nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
b) Elevar directrius tècniques i propostes de procediments normalitzats de treball
c"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn"tgncekqpcvu"cod"gn"vt pukv"k"gn"vtcpurqtv0
e+" Vtcpuogvtg"c"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn"ngu"fktgevtkwu"gurge Ýswgu"
emeses pel Comitè de Direcció del Trànsit, la unitat directiva competent en matèria
fg"vtcpurqtv"vgttguvtg"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"q"cnvtgu"kpuvkvwekqpu"tgncekqpcfgu"
amb el trànsit i el transport.
d) L’elaboració dels informes previs a l’autorització administrativa de transports
especials l’itinerari dels quals depassi l’àmbit territorial d’una regió policial.
e) Les altres funcions que se li encomanin.
Article 154
Àrea Central d’Investigació d’Accidents
Correspon a l’Àrea Central d’Investigació d’Accidents:
a) La realització d’estudis i avaluació de l’accidentalitat de les diferents
vies.
d+" Gngxct"c"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn"fktgevtkwu"jqoqigpg•v¦cfqtgu"gp"nc"
confecció d’informes tècnics i atestats de les àrees regionals de trànsit, com també
proposar procediments normalitzats de treball en aquest àmbit.
c) L’anàlisi i l’estudi dels resultats del control d’alcoholèmia i de substàncies
estupefaents.
d) Donar suport a les àrees regionals de trànsit en la reconstrucció d’accidents
rellevants, com també assumir directament la investigació i reconstrucció d’accidents que per la seva importància o especial rellevància els siguin expressament
cuukipcvu"rgt"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn0
e) La relació amb empreses i institucions relacionades amb la prevenció d’accidents i la seguretat viària.
f) Les altres funcions que se li encomanin.
Article 155
QÝekpc"fg"Uwrqtv
Eqttgurqpgp"c"nÓQÝekpc"fg"Uwrqtv"c"nc"Fkxkuk„."cod"tcpi"fÓwpkvcv."ngu"hwpekqpu"
previstes a l’article 136.10 d’aquest Decret.
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Article 156
Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana
156.1 Corresponen a la Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana les responsabilitats següents:
a) La interlocució superior i representació corporativa, direcció tècnica, anàlisi i
avaluació de l’activitat, suport i, quan s’escaigui, inspecció i investigació en l’àmbit
de la policia administrativa.
b) La interlocució superior i representació corporativa, direcció tècnica, anàlisi i avaluació de l’activitat, suport i investigació d’il·lícits en l’àmbit de medi
ambient.
c) La interlocució superior i representació corporativa, direcció tècnica, anàlisi
i avaluació de l’activitat, suport i, quan s’escaigui, intervenció directa en els àmbits
de menors.
d) La supervisió tècnica en els àmbits relacionats amb l’atenció a la ciutadania
i la policia administrativa.
e) Les altres que se li encomanin.
156.2 De la Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana en depenen:
a) L’Àrea Central de Policia Administrativa.
b) L’Àrea Tècnica i de Proximitat de Seguretat Ciutadana.
e+" NÓQÝekpc"fg"Uwrqtv0
Article 157
Àrea Central de Policia Administrativa
Corresponen a l’Àrea Central de Policia Administrativa en aquest àmbit d’actuació
les següents responsabilitats:
c+" Nc"kpvgtnqewek„"k"tgrtgugpvcek„"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguquadra.
b) L’establiment de directrius tècniques.
e+" NÓcp nkuk"k"nÓcxcnwcek„"fg"nÓcevkxkvcv"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"
d’esquadra.
d) El suport a la inspecció i investigació d’il·lícits administratius i, si s’escau,
penals a la resta d’unitats.
e) La inspecció i la investigació en els casos que es determinin.
f) Les altres que se li encomanin.
Article 158
Àrea Tècnica i de Proximitat de Seguretat Ciutadana
Corresponen a l’Àrea Tècnica i de Proximitat de Seguretat Ciutadana les següents
responsabilitats:
a) La interlocució corporativa en els àmbits de medi ambient i menors.
b) L’establiment de directrius tècniques i la proposta de procediments normalitzats
de treball en els àmbits de medi ambient i menors.
c) La investigació, de manera ordinària, dels delictes contra el medi ambient.
d) La intervenció directa en els àmbits de protecció i reforma de menors en
aquells supòsits que es determinin.
g+" NÓcp nkuk"k"nÓcxcnwcek„"fg"nÓcevkxkvcv"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"
d’esquadra en els àmbits de menors i medi ambient.
f) El seguiment qualitatiu, l’homogeneïtzació i la proposta de procediments
pqtocnkv¦cvu"fg"vtgdcnn"gp"gnu" odkvu"fÓqÝekpgu"fÓCvgpek„"cn"Ekwvcf ."tgncekqpu"cod"
la comunitat, atenció a la víctima, policia de proximitat, violència masclista i, en
general, tots aquells relacionats amb la policia comunitària.
g) La coordinació en la gestió de les ordres i requeriments judicials.
j+" Nc"kpvgtnqewek„"cod"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„"gp"
relació al procés d’elaboració i validació dels procediments normalitzats de treball
rtqrku"fg"nÓ odkv"fg"tgurqpucdknkvcv"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn0
i) Les altres que se li encomanin.
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Article 159
QÝekpc"fg"Uwrqtv
Eqttgurqpgp"c"nÓQÝekpc"fg"Uwrqtv"c"nc"Fkxkuk„."cod"tcpi"fÓwpkvcv."ngu"hwpekqpu"
previstes a l’article 136.10 d’aquest Decret.
Article 160
QÝekpc"fg"Uwrqtv"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn
Eqttgurqpgp"c"nÓQÝekpc"fg"Uwrqtv"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"Vgttkvqtkcn."cod"tcpi"
d’àrea, les funcions previstes a l’article 136.9 d’aquest Decret.
Article 161
Comissaria General d’Investigació Criminal
38303" Eqttgurqpgp"c"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fÓKpxguvkicek„"Etkokpcn"ngu"tguponsabilitats següents, sens perjudici de les expressament assignades a la Divisió
fÓkphqtocek„"k"ngu"qtfkp tkcogpv"cuukipcfgu"c"cnvtgu"wpkvcvu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igneralitat-mossos d’esquadra en l’àmbit de la investigació criminal:
a) La recollida, el tractament i l’anàlisi de la informació necessària per a la persecució de l’activitat criminal a Catalunya.
b) La investigació i persecució de les activitats criminals, en els àmbits de la
delinqüència ordinària, especialitzada i organitzada.
c) La interlocució, per a afers de caràcter operatiu, amb altres policies o organismes
tant de caràcter estatal com internacional en matèria d’investigació criminal.
f+" Ngu"tgncekqpu"fg"ecktg"qrgtcvkw"cod"nÓCwfkﬂpekc"Pcekqpcn"k"cnvtgu"qticpkuogu"
lwfkekcnu"k"Ýuecnu"egpvtcnu0
e) La investigació dels delictes que, tot i estar ordinàriament assignats a altres
wpkvcvu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."rgt"xkc"lgt tswkec"q"fgu"
fg"nc"rt”rkc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fÓKpxguvkicek„"Etkokpcn"gu"xcnqtk"swg"rqfgp"vgpkt"
una especial rellevància.
f) Les altres funcions que se li encomanin.
38304" Nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fÓKpxguvkicek„"Etkokpcn"uÓguvtwevwtc"gp"gnu"”ticpu"
següents:
a) Divisió d’Investigació Criminal.
d+" Fkxkuk„"fg"Rqnkekc"Ekgpv Ýec0
c) Àrea Tècnica d’Investigació.
d) Àrea Central d’Anàlisi de la Criminalitat.
e) Àrea Central de Mitjans Tècnics i Suport Operatiu.
h+" QÝekpc"fg"Uwrqtv0
Article 162
Divisió d’Investigació Criminal
162.1 Correspon a la Divisió d’Investigació Criminal, en el marc de responsadknkvcvu"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fÓKpxguvkicek„"Etkokpcn."nc"hwpek„"fÓkpxguvkicek„"
en els àmbits de la delinqüència ordinària, especialitzada i organitzada.
162.2 De la Divisió d’Investigació Criminal en depenen:
a) L’Àrea Central d’Investigació-Persones.
b) L’Àrea Central d’Investigació-Patrimoni.
c) L’Àrea Central de Crim Organitzat.
d) Les àrees territorials d’Investigació.
g+" NÓQÝekpc"fg"Uwrqtv0
Article 163
Àrea Central d’Investigació-Persones
Correspon a l’Àrea Central d’Investigació-Persones la investigació dels delictes
que afecten la vida o salut de les persones en l’àmbit de responsabilitat de la Cookuuctkc"Igpgtcn"fÓKpxguvkicek„"Etkokpcn0
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Article 164
Àrea Central d’Investigació-Patrimoni
Correspon a l’Àrea Central d’Investigació-Patrimoni la investigació dels delictes
que afecten el patrimoni de les persones en l’àmbit de responsabilitat de la Comisuctkc"Igpgtcn"fÓKpxguvkicek„"Etkokpcn0
Article 165
Àrea Central de Crim Organitzat
Correspon a l’Àrea Central de Crim Organitzat la persecució d’organitzacions
criminals que operin a Catalunya.
Article 166
Àrees territorials d’investigació
166.1 Per a la seva implantació territorial, la Divisió d’Investigació Criminal
es desconcentra en les àrees territorials d’investigació. En cada Regió Policial
s’ubicarà una àrea territorial d’investigació, que abastarà el territori propi de la
regió policial.
166.2 Les àrees territorials d’investigació desenvoluparan les seves funcions en
gnu" odkvu"ugi¯gpvu<"kpxguvkicek„."rqnkekc"ekgpv Ýec."cp nkuk"k"okvlcpu"vﬂepkeu0
166.3 Corresponen a les àrees territorials d’investigació les responsabilitats
següents:
c+" Gzgtekt"ngu"tgncekqpu"cod"nc"rtghgevwtc"fg"nc"tgik„"rqnkekcn"cod"nc"Ýpcnkvcv"k"
l’objectiu de garantir l’adequació i harmonització de l’activitat de l’Àrea als objectius
i necessitats de la regió,
d+" Nc"kpvgtnqewek„"k"tgrtgugpvcek„"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fÓKpxguvkicek„"Etkminal en l’àmbit territorial regional,
c) L’establiment de directrius tècniques i operatives a les unitats d’investigació
de les àrees bàsiques policials,
d) L’anàlisi i l’avaluació de l’activitat criminal en l’àmbit territorial regional,
e) La investigació i, si s’escau, la inspecció en els casos que es determinin.
f) Les altres que se li encomanin.
Article 167
QÝekpc"fg"Uwrqtv
Eqttgurqpgp"c"nÓQÝekpc"fg"Uwrqtv"fg"nc"Fkxkuk„."cod"tcpi"fÓwpkvcv."ngu"hwpekqpu"
previstes a l’article 136.10 d’aquest Decret.
Article 168
Fkxkuk„"fg"Rqnkekc"Ekgpv Ýec
38:03" Eqttgurqpgp"c"nc"Fkxkuk„"fg"Rqnkekc"Ekgpv Ýec"ngu"tgurqpucdknkvcv"uggüents:
a) La investigació tècnica a través del desenvolupament de tasques especialitzades
gp"gn"ecor"fg"nc"etkokpcn uvkec"k"nc"kfgpvkÝecek„"gp"nÓ odkv"eqtrqtcvkw0
b) L’establiment de directrius tècniques en totes les matèries pròpies de la policia
ekgpv Ýec0
e+" Gn"uwrqtv"c"cnvtgu"wpkvcvu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
d) L’elaboració dels informes pericials i documentals que se li encarreguin.
e) Les altres que se li encomanin.
38:04" Fg"nc"Fkxkuk„"fg"Rqnkekc"Ekgpv Ýec"gp"fgrgpgp<
c+" NÓÉtgc"Egpvtcn"fÓKfgpvkÝecek„0
b) L’Àrea Central de Criminalística.
e+" NÓQÝekpc"fg"Uwrqtv0
Article 169
Étgc"Egpvtcn"fÓKfgpvkÝecek„
Eqttgurqpgp"c"nÓÉtgc"Egpvtcn"fÓKfgpvkÝecek„<
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a) La realització de les inspeccions oculars pròpies de l’àmbit de responsabilitat
fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fÓKpxguvkicek„"Etkokpcn"k"cswgnngu"swg"gzrtguucogpv"ug"
li encomanin.
b) El manteniment de les bases de dades dactiloscòpiques i antropomètriques,
ckz "eqo"ngu"eqttgurqpgpvu"c"nc"tguugp{c"hqvqit Ýec."tgikuvtgu"fg"xgw"k"swcnugxqn"
cnvtc"tgncekqpcfc"cod"nÓ odkv"rtqrk"fÓcswguvc"Étgc"k."swcp"uÓgueckiwk."nc"kfgpvkÝecek„"
de persones.
c) Les altres funcions que se li encomanin.
Article 170
Àrea Central de Criminalística
Corresponen a l’Àrea Central de Criminalística:
a) La realització d’inspeccions oculars tecnicopolicials, estudis i informes
tècnics i pericials en relació amb balística, traces instrumentals i laboratoris on se
sintetitzin, transformin o emmagatzemin substàncies estupefaents i psicotròpiques
o que atemptin contra la salut.
b) L’elaboració d’estudis i informes tècnics i pericials en relació amb documentoscòpia i grafoscòpia.
c) L’anàlisi química, toxicològica, biològica, genètica i, en general, de totes
aquelles mostres d’interès per a la investigació policial, i aquelles que suposen
infracció administrativa.
d) El manteniment de les bases de dades en l’àmbit propi d’aquesta Àrea.
e) Les altres que se li encomanin.
Article 171
QÝekpc"fg"Uwrqtv
Eqttgurqpgp"c"nÓQÝekpc"fg"Uwrqtv"fg"nc"Fkxkuk„."cod"tcpi"fÓwpkvcv."ngu"hwpekqpu"
previstes a l’article 136.10 d’aquest Decret.
Article 172
Àrea Tècnica d’Investigació
Corresponen a l’Àrea Tècnica d’Investigació les responsabilitats següents:
c+" Nc"kpvgtnqewek„"k"tgrtgugpvcek„"eqtrqtcvkxc"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/
mossos d’esquadra davant d’altres instàncies i organismes.
b) L’establiment de directrius tècniques en relació amb la funció investigadora.
e+" NÓgpnnc›"qrgtcvkw"cod"cnvtgu"equuqu"rqnkekcnu"gp"ocvﬂtkc"fÓkpxguvkicek„"fg"fglictes, així com la interlocució operativa amb la resta d’organismes públics o privats
gp"tgncek„"cod"ngu"hwpekqpu"rt”rkgu"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn0
d) La coordinació, com a instrument operatiu de la persona titular de la Comisuctkc"Igpgtcn."fg"ngu"wpkvcvu"swg"kpvgtxkpiwkp"gp"qrgtcekqpu"k"fkurqukvkwu"swg"ukiwkp"
responsabilitat d’aquesta unitat.
e) La supervisió i avaluació dels processos de treball dels diferents serveis de
nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"ugpu"rgtlwfkek"fg"ngu"hwpekqpu"cuukipcfgu"c"nc"Eqokuuctkc"
Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„0
h+" NÓcp nkuk"k"nÓcxcnwcek„"fg"nÓcevkxkvcv"qrgtcvkxc"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fÓKpvestigació Criminal.
g) La supervisió i el control en la utilització dels aplicatius corporatius en l’àmbit
de la investigació.
h) Les altres que se li encomanin.
Article 173
Àrea Central d’Anàlisi de la Criminalitat
Corresponen a l’Àrea Central d’Anàlisi de la Criminalitat les següents responsabilitats:
c+" Nc"tgeqnnkfc."gn"vtcevcogpv."nÓcp nkuk"k"nc"fkuvtkdwek„"gpvtg"nc"rqnkekc"fg"nc"Ig-
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neralitat-mossos d’esquadra d’aquella informació de caràcter operatiu i estratègic
referida a l’activitat criminal a Catalunya per al suport a l’activitat policial.
b) La detecció d’aquelles investigacions que, per la seva rellevància, extensió
territorial o especialitat siguin susceptibles de ser assumides per les unitats centrals
q"vgttkvqtkcnu"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn0
c) El manteniment operatiu de la documentació policial.
d) L’establiment de directrius tècniques en totes les matèries associades al
tractament, gestió i anàlisi de la informació operativa rellevant per a la funció
d’investigació.
e) Les altres que se li encomanin.
Article 174
Àrea Central de Mitjans Tècnics i Suport Operatiu
Correspon en l’àmbit de l’Àrea Central de Mitjans Tècnics i Suport Operatiu les
funcions següents:
a) Les vigilàncies i seguiments en tasques d’informació i investigació.
b) L’operativització i manteniment dels equips tècnics necessaris per al suport
de tasques d’informació i investigació.
c) El suport a altres unitats en l’àmbit que li és propi.
d) L’establiment de directrius tècniques en totes les matèries pròpies d’aquest
àmbit.
e) Les altres que se li encomanin.
Article 175
QÝekpc"fg"Uwrqtv
Eqttgurqpgp"c"nÓQÝekpc"fg"Uwrqtv"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn."cod"tcpi"fÓÉtgc."
les funcions previstes a l’article 136.9 d’aquest Decret.
Article 176
Comissaria General de Recursos Operatius
39803" Eqttgurqpgp"c"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"Tgewtuqu"Qrgtcvkwu"ngu"tgurqpsabilitats següents:
a) La protecció de les persones i els béns que requereixin una protecció espee Ýec0
d+" Gn"uwrqtv"c"fÓcnvtgu"wpkvcvu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"gp"
la neutralització, amb caràcter general, i prevenció, amb caràcter extraordinari, de les
situacions de risc que requereixin el concurs de les seves unitats ja sigui per la seva
qualitat, especialització, o per la seva quantitat i nombre de recursos necessaris.
c) L’establiment de directrius tècniques en matèria d’ordre públic, serveis policials penitenciaris i, en general, d’aquells àmbits funcionals propis de la Comissaria
Igpgtcn0
d) La interlocució i representació corporativa en els àmbits propis d’aquesta
Eqokuuctkc"Igpgtcn."ckz "eqo"ngu"tgncekqpu"vgepkeqqrgtcvkxgu"cod"cnvtgu"hqtegu"
i cossos de seguretat, per qüestions que impliquin el conjunt de la policia de la
Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
g+" NÓcp nkuk"k"nÓcxcnwcek„"fg"nÓcevkxkvcv"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"gp"gnu" odkvu"hwpekqpcnu"rtqrku"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn0
f) La participació en l’elaboració de propostes de formació en l’àmbit que li és
propi.
i+" Nc"rctvkekrcek„"gp"nc"rncpkÝecek„."gn"fkuugp{"k"nÓqticpkv¦cek„"fÓcswgnnu"fkurqsitius que es determini.
h) La direcció de les unitats especialitzades, incloses les de les àrees regionals
de recursos operatius, en aquells dispositius i operacions que impliquin l’activació
de recursos especialitzats de diferents regions policials de l’àmbit funcional de la
Eqokuuctkc"Igpgtcn."ugpu"rgtlwfkek"fg"nÓcwvqtkvcv"fgn"eqocpfcogpv"tgurqpucdng"
del dispositiu.
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i) Les altres que se li encomanin.
39804" Fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"Tgewtuqu"Qrgtcvkwu"gp"fgrgpgp<
a) La Divisió d’Intervenció.
b) La Divisió de Suport Operatiu.
c) L’Àrea d’Escortes.
f+" NÓÉtgc"Vﬂepkec"fg"RncpkÝecek„"k"Fkurqukvkwu0
g+" NÓQÝekpc"fg"Uwrqtv0
Article 177
Divisió d’Intervenció
177.1 Correspon a la Divisió d’Intervenció el suport a altres unitats policials en
matèria d’ordre públic, grans concentracions humanes i dispositius, i en actuacions
swg"tgswgtgkzkp"wpc"kpvgtxgpek„"gÝec›"k"gurgekcnkv¦cfc"gp"ukvwcekqpu"fÓgngxcv"pkxgnn"
de risc per a les persones.
177.2 De la Divisió d’Intervenció en depenen:
a) L’Àrea de Brigada Mòbil.
d+" NÓÉtgc"fgn"Itwr"Gurgekcn"fÓKpvgtxgpek„0
e+" NÓQÝekpc"fg"Uwrqtv0
Article 178
Àrea de Brigada Mòbil
Corresponen a l’Àrea de Brigada Mòbil les responsabilitats següents:
a) Donar suport a altres unitats policials en el manteniment de l’ordre públic,
en tasques preventives dins d’operatius preventius extraordinaris, en calamitats o
catàstrofes públiques i, en general, en totes aquelles activitats de seguretat ciutadana
que es determini.
b) La direcció de les actuacions en matèria d’ordre públic, d’acord amb els objectius establerts per la unitat policial a la qual presta el suport.
c) Les altres que se li encomanin.
Article 179
Àrea de Grup Especial d’Intervenció
Eqttgurqp"c"nÓÉtgc"fgn"Itwr"Gurgekcn"fÓKpvgtxgpek„"fqpct"uwrqtv"c"cnvtgu"wpkvcvu"
policials en incidents i dispositius que, per raó del seu risc o per la seva complexitat,
pgeguukvkp"wpc"gurgekcn"swcnkÝecek„0
Article 180
QÝekpc"fg"Uwrqtv
Eqttgurqpgp"c"nÓQÝekpc"fg"Uwrqtv"fg"nc"Fkxkuk„."cod"tcpi"fÓwpkvcv."ngu"hwpekqpu"
següents:
a) Donar suport al comandament en totes aquelles responsabilitats de caràcter
directiu de la Divisió.
d+" Rctvkekrct."gp"cnn”"swg"ukiwk"pgeguuctk"tgcnkv¦ct"fgu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgralitat-mossos d’esquadra i per al conjunt de la Divisió, en les tasques de gestió
relacionades amb recursos humans i materials.
c) Coordinar-se amb les unitats policials de la Divisió en les matèries pròpies
fÓcswguvc"qÝekpc"fg"uwrqtv0
d) Assumir la interlocució ordinària amb els serveis administratius i la Comisuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„"rgt"cswgnngu"s¯guvkqpu"swg"chgevkp"cn"
conjunt de la Divisió.
e) Les altres que se li encomanin.
Article 181
Divisió de Suport Operatiu
181.1 Corresponen a la Divisió de Suport Operatiu el suport a altres unitats
rqnkekcnu"gp"ocvﬂtkc"fÓctvghcevgu"gzrnqukwu."gp"gpvqtpu"gurge Ýeu"swg"tgswgtgkzkp"
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d’una adequada especialització per a l’exercici de l’activitat policial, de mitjans aeris
o de gossos ensinistrats, així com els serveis penitenciaris que es determinin.
181.2 De la Divisió de Suport Operatiu en depenen:
c+" NÓÉtgc"fg"Fgucevkxcek„"fÓCtvghcevgu"Gzrnqukwu"VGFCZ/PTDS0
b) L’Àrea Central de Suport Operatiu.
c) L’Àrea Penitenciària.
f+" NÓQÝekpc"fg"Uwrqtv0
Article 182
Étgc"fg"Fgucevkxcek„"fÓCtvghcevgu"Gzrnqukwu"VGFCZ/PTDS
Eqttgurqpgp"c"nÓÉtgc"fg"Fgucevkxcek„"fÓCtvghcevgu"Gzrnqukwu"VGFCZ/PTDS"
les responsabilitats següents:
a) La desactivació o neutralització de qualsevol tipus d’artefacte explosiu o que
suposi un risc per a la seguretat de tipus nuclear, biològic o químic.
b) L’anàlisi dels artefactes o de les seves restes i l’elaboració d’informes sobre les seves característiques, tècniques d’elaboració i qualsevol altre aspecte
rellevant.
c) El suport a altres unitats policials que hagin d’utilitzar com a mètode de treball
material explosiu.
Article 183
Àrea Central de Suport Operatiu
Correspon a l’Àrea Central de Suport Operatiu el suport als serveis policials
en aquelles tasques de seguretat on es requereix una especialització adequada als
recursos propis d’aquesta Àrea, com:
a) Les tasques policials i l’elaboració d’informes tècnics de seguretat del subsòl
k"nnqeu"eqpÝpcvu0
b) Aquelles en què es requereixin gossos especialment ensinistrats.
c) Les tasques de seguretat preventives i reactives en activitats subaquàtiques.
d) Les tasques de suport en mitjans aeris.
e) Les tasques preventives de seguretat, la intervenció en accidents amb víctimes
mortals, les funcions de policia judicial, la col·laboració en rescats o localització
de persones o qualsevol altra activitat que es determini, en l’entorn de muntanya
que precisi d’una determinada especialització en relació amb l’adaptació en aquest
entorn.
f) Les altres que pel seu nivell d’especialització se li encomanin.
Article 184
Àrea Penitenciària
Correspon a l’Àrea Penitenciària:
a) La vigilància i protecció dels centres penitenciaris que es determinin.
b) El trasllat de les persones internes dels centres penitenciaris dels quals l’Àrea
en tingui assignada la vigilància i protecció i d’aquells altres que es determinin.
c) L’establiment de directrius tècniques en l’àmbit de la vigilància de centres
penitenciaris i trasllats de persones internes.
f+" Nc"kpvgtnqewek„"k"tgrtgugpvcek„"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"
en l’àmbit penitenciari davant d’altres institucions i organismes.
g+" NÓcp nkuk"k"nÓcxcnwcek„"fg"nÓcevkxkvcv"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"
d’esquadra en l’àmbit penitenciari.
f) Les altres funcions que se li encomanin.
Article 185
QÝekpc"fg"Uwrqtv
Eqttgurqpgp"c"nÓQÝekpc"fg"uwrqtv"fg"nc"Fkxkuk„."cod"tcpi"fÓWpkvcv."ngu"hwpekqpu"
previstes a l’article 136.10 d’aquest Decret.
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Article 186
Àrea d’Escortes
Correspon a l’Àrea d’Escortes garantir la seguretat i protecció de les persones
que se li encomanin.
Article 187
Étgc"Vﬂepkec"fg"RncpkÝecek„"k"Fkurqukvkwu
Eqttgurqpgp"c"nÓÉtgc"Vﬂepkec"fg"RncpkÝecek„"k"Fkurqukvkwu"ngu"tgurqpucdknkvcvu"
següents:
c+" Gn"uwrqtv"vﬂepke"k"cuuguuqtcogpv"c"nc"tguvc"fÓwpkvcvu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtclitat-mossos d’esquadra en les matèries pròpies de les especialitats de la Comissaria
Igpgtcn"fg"Tgewtuqu"Qrgtcvkwu0
b) L’establiment de directrius tècniques i l’elaboració de propostes de procediments normalitzats de treball relacionades amb els àmbits de responsabilitat de la
Eqokuuctkc"Igpgtcn0
e+" Nc"rctvkekrcek„"gp"nc"rncpkÝecek„."fkuugp{"k"qticpkv¦cek„"fÓcswgnngu"qrgtcekqpu"
especials i dispositius que es determini.
d) El seguiment i avaluació tècnica dels dispositius de seguretat ciutadana que
rqtvk"c"vgtog"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
g+" NÓgncdqtcek„"fÓkphqtogu"vﬂepkeu"uqdtg"oguwtgu"fg"ugiwtgvcv"fÓgfkÝeku"qÝekcnu"
i d’altres que es determinin.
f) Donar suport als òrgans de coordinació en matèria de seguretat en esdeveniments esportius.
g) Elaborar propostes de formació relacionades amb les especialitats de la Cookuuctkc"Igpgtcn0
h) Les altres que se li encomanin.
Article 188
QÝekpc"fg"Uwrqtv
Eqttgurqpgp"c"nÓQÝekpc"fg"Uwrqtv"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn."cod"tcpi"fÓ tgc."
les funcions previstes a l’article 136.9 d’aquest Decret.
Article 189
Àrea Tècnica de Coordinació i Suport
Correspon a l’Àrea Tècnica de Coordinació i Suport, en l’àmbit de la Subdirecció
Operativa de la Policia i sens perjudici de les responsabilitats de la Comissaria
Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„."ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) El suport a la persona titular de la Subdirecció Operativa de la Policia en
l’exercici de les seves funcions, que es concreta en:
Impulsar, coordinar i avaluar els projectes, plans i programes de caràcter operatiu
que se li encomanin.
Elaborar i coordinar estudis i informes relatius al funcionament i l’activitat dels
serveis policials.
RncpkÝect."eqqtfkpct"k"uwrgtxkuct"cswgnnu"kphqtogu"k"guvwfku"vﬂepkeu"k"guvcf uvkswgu"
que li siguin encomanats.
Assistir a la Subdirecció Operativa de la Policia en la coordinació i supervisió de la
rncpkÝecek„"k"fg"nÓcxcnwcek„"fgnu"qdlgevkwu"fgnu"ugtxgku"rqnkekcnu"swg"gp"fgrgpgp0
Assistir a la Subdirecció Operativa de la Policia en la gestió directiva en els àmbits
d’organització, recursos humans i materials i sistemes d’informació.
Exercir la interlocució ordinària, en relació al seu àmbit de responsabilitat, amb
la resta d’unitats que depenen de la Subdirecció Operativa de la Policia i amb les
wpkvcvu"rqnkekcnu"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„0
La gestió i assistència documental a la Subdirecció Operativa de la Policia.
d+" Fqpct"uwrqtv"c"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Uwrqtv"gp"nÓguvwfk"k"
implantació de processos de millora i modernització de l’activitat policial.
c) Promoure i participar en el disseny de noves eines d’avaluació i d’indicadors
de l’activitat policial.
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f+" Eqnáncdqtct"cod"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„"gp"nc"
gestió i tractament de les queixes i peticions dels ciutadans, preguntes parlamenv tkgu."eqpuwnvgu"fgn"U pfke"fg"Itgwigu"q"cnvtgu"tgswgtkogpvu"ukoknctu."tgncekqpcvu"
cod"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
e) Les altres funcions que se li encomanin.
Article 190
Sala Central de Comandament
Corresponen a la Sala Central de Comandament, amb rang d’àrea, les funcions
següents:
c+" Ugt"nÓgpnnc›"qrgtcvkw"cod"cnvtgu"equuqu"rqnkekcnu"gp"nÓ odkv"fg"tgurqpucdknkvcv"
de la Subdirecció Operativa de la Policia, llevat dels assumptes relacionats amb la
investigació de delictes.
d+" Ugt"nÓgpnnc›"qrgtcvkw"k"kpvgtnqewvqt"eqtrqtcvkw"fg"nc"eqqtfkpcek„"gpvtg"nc"rqnkekc"
fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"k"gnu"qrgtcfqtu"k"qrgtcfqtgu"swg"kpvgtxgpgp"gp"
els àmbits d’extinció d’incendis i salvaments i protecció civil.
e+" Eqowpkect"ngu"kpekfﬂpekgu"tgnngxcpvu"cnu"tgurqpucdngu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"
fg"nc"Rqnkekc"k"eqocpfcogpvu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"k."
quan s’escaigui, als màxims responsables del Departament.
d) Proposar els procediments de treball a aplicar en l’activitat de les sales de
comandament.
g+" FgÝpkt"ngu"pgeguukvcvu"k"tgswgtkogpvu"swcpv"c"oknnqtc."ckz "eqo"nc"rtqrquvc"fg"
nous procediments, en relació als aplicatius informàtics necessaris per a l’exercici
de les funcions pròpies de les sales de comandament.
h+" Eqqtfkpct"nc"kpuvcnáncek„"fg"ngu"ucngu"fg"eqocpfcogpv"cxcp›cv"k"vcwngu"fg"etkuk."cod"gn"uwrqtv."uk"uÓguecw."fÓcnvtgu"wpkvcvu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"
d’esquadra.
i+" KfgpvkÝect"k"rtqrquct"ngu"pgeguukvcvu"qticpkv¦cvkxgu"k"vgepqn”ikswgu"rgt"ictcpvkt"
nc"eqqtfkpcek„"qrgtcvkxc"gp"vgoru"tgcn"gpvtg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"
d’esquadra i altres operadors de la seguretat pública.
h) La coordinació i supervisió d’operacions i de sales de comandament.
i) Excepcionalment, la mobilització i el comandament dels recursos operatius
que intervinguin en dispositius, operacions o incidències d’especial rellevància
que així es determini.
j) Les altres funcions que se li encomanin.
Article 191
Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„
3;303" Eqttgurqpgp"c"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„"ngu"
responsabilitats següents:
c+" Gn"uwrqtv"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"gp"nc"rncpkÝecek„"fg"nc"rqnkekc"fg"
nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
d+" Gn"uwrqtv"c"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"k"cnu"vkvwnctu"
fg"nc"rtghgevwtc"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"gp"ngu"ugxgu"
funcions directives.
e+" Nc"kpvgtnqewek„"qtfkp tkc"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"
cod"ngu"wpkvcvu"fktgevkxgu"fg"iguvk„"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"gp"gnu" odkvu"
de recursos humans i recursos materials.
f+" Gn"uwrqtv"c"nc"tguvc"fÓwpkvcvu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"
en matèria de sistemes d’informació policials i en aquells altres àmbits tecnològics
que s’estableixi.
e) La revisió i l’avaluació permanent de les estructures, els processos i els proegfkogpvu"rqnkekcnu"rgt"vcn"fg"egtect"nc"ugxc"oclqt"gÝe ekc"k"gÝekﬂpekc0
h+" FÓceqtf"cod"nc"tguvc"fÓwpkvcvu."cxcnwct."guvtwevwtct"k"rncpkÝect"ngu"pgeguukvcvu"
fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"gp"gnu" odkvu"fg"tgewtuqu"jwocpu."
tgewtuqu"ocvgtkcnu"k"kphtcguvtwevwtgu"k"guvcdnkt/pg"k"fgÝpkt/pg"gnu"tgswgtkogpvu0
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i+" Rtqrquct"nc"fgÝpkek„."fkuugp{."korncpvcek„."cxcnwcek„"k"oknnqtc"fgnu"ukuvgogu"
fg"fktgeek„"k"gnu"rtqitcogu"fg"swcnkvcv"c"crnkect"c"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"
d’esquadra.
j+" Nc"kpvgtnqewek„"qtfkp tkc"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"
amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
k+" Eqnáncdqtct"gp"nc"fgÝpkek„"fg"nc"ecttgtc"rtqhguukqpcn"fgnu"cigpvu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"
Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."ckz "eqo"gp"gn"ugw"fgugpxqnwrcogpv"k"crnkecek„0
l+" Eqnáncdqtct"gp"nc"oknnqtc"fgnu"ugtxgku"rqnkekcnu"okvlcp›cpv"nÓgncdqtcek„"fg"rncpu"
d’auditories i supervisar-ne les millores que se’n derivin.
m+" Cuukuvkt"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"gp"tgncek„"cnu"”ticpu"fg"eqqtfkpcek„"
en matèria de seguretat i amb altres organismes, institucions o administracions.
l) Les altres funcions que se li encomanin.
3;304" Nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„"uÓguvtwevwtc"gp"gnu"
òrgans següents:
c+" Nc"Fkxkuk„"fg"RncpkÝecek„."Swcnkvcv"k"Qtfgpcek„"Rtqhguukqpcn0
b) La Divisió de Sistemes d’Informació Policial.
e+" NÓÉtgc"fÓQÝekpc"Vﬂepkec0
f+" NÓQÝekpc"fg"Uwrqtv0
Article 192
Fkxkuk„"fg"RncpkÝecek„."Swcnkvcv"k"Qtfgpcek„"Rtqhguukqpcn
3;403" Eqttgurqpgp"c"nc"Fkxkuk„"fg"RncpkÝecek„."Swcnkvcv"k"Qtfgpcek„"rtqhguukqpcn"
les funcions següents:
c+" Eqnáncdqtct"gp"nc"fgÝpkek„."korwnu"k"korncpvcek„"fg"ngu"rqn vkswgu"fg"tgewtuqu"
jwocpu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"swg"ukiwkp"fÓcrnkecek„"c"nc"rqnkekc"fg"
nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
b) Col·laborar, en el marc de les polítiques de recursos humans del Departament,
gp"nc"fgÝpkek„"fg"etkvgtku"rgt"c"nc"ugngeek„."rtqoqek„"k"rtqxkuk„"fg"nnqeu"fgn"rgtuqpcn"
del cos de mossos d’esquadra.
c) Establir els criteris en relació amb la formació i avaluació de l’acompliment
fgn"vtgdcnn"fgnu"ogodtgu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
f+" Eqcflwxct"gp"nÓcfokpkuvtcek„"fgnu"tgewtuqu"jwocpu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgralitat-mossos d’esquadra.
g+" Rtqrquct"nc"rncpkÝecek„"guvtcvﬂikec"fgn"equ"fg"oquuqu"fÓguswcftc0
f) Dissenyar i proposar els sistemes de direcció en l’àmbit policial i col·laborar
gp"gn"ugw"fgugpxqnwrcogpv"gÝec›0
g) Proposar els criteris policials relatius a dotacions, recursos materials, infraestructures i sistemes físics de seguretat.
h) Dissenyar, implantar i avaluar els sistemes de qualitat que cerquin la millora
permanent del servei policial, d’acord amb els programes que s’estableixin per part
de la Secretaria de Seguretat.
i) Les altres que se li encomanin.
3;404" Fgrgpgp"fg"nc"Fkxkuk„"fg"RncpkÝecek„."Swcnkvcv"k"Qtfgpcek„"Rtqhguukqpcn"
els òrgans següents:
c+" NÓÉtgc"fg"RncpkÝecek„"k"Tgewtuqu"Igpgtcnu0
b) L’Àrea d’Organització i Qualitat.
c) L’Àrea d’Ordenació Professional.
d) L’Àrea d’Instructors.
Article 193
Étgc"fg"RncpkÝecek„"k"Tgewtuqu"Igpgtcnu
Eqttgurqpgp"c"nÓÉtgc"fg"Rncpkhkecek„"k"Tgewtuqu"Igpgtcnu"ngu"hwpekqpu"uggüents:
c+" Rtqrquct"gnu"etkvgtku"rgt"c"nc"swcpvkÝecek„"fg"ngu"fqvcekqpu"fg"rgtuqpcn"rqnkekcn"
i fer la proposta de distribució de plantilla a les diferents unitats de la policia de la
Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."ckz "eqo"fgnu"tgewtuqu"ocvgtkcnu"pgeguuctku0
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b) Dur a terme el control de la mobilitat funcional de personal del cos de mossos d’esquadra, per garantir la seva adequació a les previsions de dotacions de
plantilla.
e+" Nc"fgÝpkek„"k"eqqtfkpcek„"fgnu"rtqeguuqu"fg"etgkzgogpv"fgn"equ"fg"oquuqu"
d’esquadra, incloent la determinació de dotacions i recursos materials.
d) La proposta dels requeriments corporatius i els criteris policials en relació amb
les infraestructures policials, els equipaments individuals i col·lectius, el vestuari,
el parc mòbil i altres recursos materials.
g+" Eqnáncdqtct"cod"nc"tguvc"fÓwpkvcvu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"gp"nÓgutandardització de la uniformitat i dels materials d’ús policial.
f) L’estudi, en col·laboració amb la resta d’unitats policials, dels sistemes físics
de seguretat propis de les instal·lacions policials o de qualsevol altra que se li encomani.
i+" Nc"iguvk„"fg"vqv"cnn”"tgncvkw"c"nÓctocogpv"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"
d’esquadra i la seva documentació.
j+" Nc"iguvk„"k"gn"eqpvtqn"fg"ngu"etgfgpekcnu"fgnu"cigpvu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgralitat-mossos d’esquadra.
k+" FgÝpkt."gp"eqnáncdqtcek„"cod"nc"tguvc"fÓwpkvcvu"kornkecfgu."gnu"ukuvgogu"fÓceeﬁu"
i acreditacions del personal policial i no policial i el personal extern a les instalncekqpu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc0
j) Participar en la programació de les activitats preventives i proposar i impulsar
la millora dels procediments de treball, des del vessant policial, en els sistemes i
l’activitat de prevenció de riscos laborals.
k) Les altres que se li encomanin.
Article 194
Àrea d’Organització i Qualitat
Corresponen a l’Àrea d’Organització i Qualitat les funcions següents:
a) Donar suport a l’establiment i reformulació dels objectius generals del cos de
mossos d’esquadra i a l’avaluació dels resultats.
d+" Rtqrquct."korncpvct"k"cxcnwct"ukuvgogu"fg"fktgeek„"rgt"c"nc"rqnkekc"fg"nc"Igneralitat-mossos d’esquadra.
e+" Rtqrquct"ngu"oqfkÝecekqpu"guvtwevwtcnu"fg"nÓqticpkv¦cek„"rqnkekcn0
f+" Fwt"c"vgtog"nc"kpurgeek„"fg"ugtxgku."okvlcp›cpv"cwfkvqtkgu."rgt"c"nc"oknnqtc"
del servei policial. En aquesta funció, els membres assignats a l’auditoria tindran
accés a les dades i documentació que siguin necessàries i rebran la col·laboració
de les unitats auditades.
g+" KfgpvkÝect"gnu"rtqeguuqu"et vkeu"rgt"c"nÓqticpkv¦cek„"rqnkekcn."pqtocnkv¦ct/pg"
l’execució i valorar-ne els resultats.
h+" Pqtocnkv¦ct."cod"nc"eqnáncdqtcek„"fg"ngu"cnvtgu"wpkvcvu"rqnkekcnu."gnu"rtqegfkogpvu"
operatius relacionats amb l’activitat policial, i fer-ne una avaluació continuada per
a la millora i adaptació.
g) Les altres que se li encomanin.
Article 195
Àrea d’Ordenació Professional
Corresponen a l’Àrea d’Ordenació Professional les funcions següents:
a) Col·laborar en l’establiment de les estratègies i els objectius en matèria de
rgtuqpcn"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."korwnuct/pg"nc"ugxc"
execució i participar en la seva avaluació.
d+" Eqnáncdqtct"gp"nc"fgÝpkek„"fgnu"etkvgtku"rgt"c"nc"ugngeek„."rtqoqek„"k"rtqxkuk„"
fg"nnqeu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
e+" Hgt"rtqrquvgu"uqdtg"nc"ecttgtc"rtqhguukqpcn"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"
d’esquadra, així com de la seva avaluació i millora.
d) Col·laborar en l’adequació dels processos selectius d’accés, promoció i provisió a les necessitats derivades del desplegament i creixement de la policia de la
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Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"k"c"nÓjctoqpkv¦cek„"fÓwpc"oknnqt"rtguvcek„"fgn"ugtxgk"
policial amb l’assoliment d’unes condicions de treball més favorables.
g+" Eqnáncdqtct"gp"nc"fgÝpkek„"fg"etkvgtku"gp"ocvﬂtkc"fg"iguvk„"fg"rgtuqpcn"k"xgvnnct"
per al seu compliment.
h+" Iguvkqpct"gn"ukuvgoc"fÓcxcnwcek„"fg"nÓceqornkogpv"fgn"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"
policial.
g) Col·laborar en la promoció i en els processos de selecció per l’accés a la policia
fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
j+" Tgeqnnkt."fgvgevct."cpcnkv¦ct"k"rncpkÝect"ngu"pgeguukvcvu"fg"nc"rqnkekc"fg"
nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"gp"ocvﬂtkc"fg"hqtocek„"k."gp"cswguv" odkv."
constituir-se en interlocutor ordinari amb l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
i) Analitzar i, si s’escau, donar resposta a les necessitats formatives que hagin
fg"ugt"cuuwokfgu"rgt"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc0
j) Les altres que se li encomanin.
Article 196
Àrea d’Instructors
Correspon a l’Àrea d’Instructors participar en els processos de formació dels
alumnes de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i a aquests efectes en depenen de la seva direcció.
Article 197
Divisió de Sistemes d’informació Policial
197.1 Corresponen a la Divisió de Sistemes d’informació Policial les funcions
següents:
c+" FgÝpkt"gnu"etkvgtku"rqnkekcnu"c"guvcdnkt"rgt"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"gp"
matèria de sistemes d’informació policials i telecomunicacions.
b) Col·laborar, amb la resta d’òrgans competents en matèria de sistemes d’inforocek„"k"vgngeqowpkecekqpu."gp"nc"rncpkÝecek„"fg"ngu"guvtcvﬂikgu"gp"cswguvu" odkvu"k"
establir les necessitats policials en aquestes matèries.
c) Vetllar, amb la resta d’òrgans competents en matèria de sistemes d’informació,
per al control de la seguretat d’aquests sistemes, la integritat de les seves dades i
nÓgÝekﬂpekc"fg"nc"ugxc"gzrnqvcek„0
f+" Iguvkqpct"gn"fkuugp{."fgÝpkek„."korncpvcek„."ugiwkogpv"k"cxcnwcek„"fgnu"ukutemes d’informació policials.
g+" Gzgtekt"nc"kpvgtnqewek„"qtfkp tkc"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"
amb els òrgans competents del Departament en matèria de sistemes d’informació
i telecomunicacions.
f) Executar la inspecció i la realització d’auditories en relació amb la correcta
utilització dels aplicatius informàtics i l’alimentació de les bases de dades de caràcter policial.
g) Les altres que se li encomanin.
197.2 Depenen de la Divisió de Sistemes d’informació Policial els òrgans
següents:
a) L’Àrea d’Elaboració de Dades Policials.
b) L’Àrea de Seguretat en Tecnologies de la Informació.
Article 198
Àrea d’Elaboració de Dades Policials
Corresponen a l’Àrea d’Elaboració de Dades Policials les funcions següents:
a) Assegurar, des del vessant policial, tot allò que sigui necessari per al bon
funcionament de les bases de dades policials.
d+" Iguvkqpct"gn"ocpvgpkogpv"fg"ngu"dcugu"fg"fcfgu"rqnkekcnu"k"nc"ugxc"gzrnqvcek„"
c"Ý"fg"rquct"c"fkurqukek„"fg"ngu"guvtwevwtgu"fktgevkxgu"k"qrgtcvkxgu"fg"nc"Fktgeek„"
Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc."nc"oclqt"k"oknnqt"swcpvkvcv"fÓkphqtocek„"guvtwevwtcfc0
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c) Vetllar per la qualitat en la utilització dels aplicatius policials i l’alimentació
de les bases de dades policials, ja siguin propis o externs.
d) Les altres que se li encomanin.
Article 199
Àrea de Seguretat en Tecnologies de la Informació
Corresponen a l’Àrea de Seguretat en Tecnologies de la Informació les funcions
següents:
a) Dissenyar, implantar, gestionar i avaluar els mecanismes necessaris per a la
seguretat dels sistemes d’informació policial, així com l’assegurament de la utilització de les dades de caràcter personal d’acord amb allò que estableix la normativa
vigent en aquesta matèria.
d+" Iguvkqpct"nÓcuukipcek„"fÓwuwctku"k"gnu"rgtÝnu"k"pkxgnnu"fÓceeﬁu"cnu"ukuvgogu"
fÓkphqtocek„"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc0
c) Les altres que se li encomanin.
Article 200
Étgc"fÓQÝekpc"Vﬂepkec
Eqttgurqpgp"c"nÓÉtgc"fÓQÝekpc"Vﬂepkec"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
c+" NÓgncdqtcek„"fÓguvwfku."fqewogpvu."kphqtogu"q"fÓcnvtgu"fgocpfgu"gurge Ýswgu"
fgtkxcfgu"fgn"uwrqtv"c"nc"hwpek„"fktgevkxc"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"k"c"nc"
rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
b) L’elaboració d’informes i documentació basats en l’estadística policial.
e+" Gn"uwrqtv"c"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"k"cnu"o zkou"
eqocpfcogpvu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"gp"nc"rtgrctcek„"
d’intervencions públiques, reunions o altres activitats derivades de la seva responsabilitat.
f+" Gn"uwrqtv"fktgevg"c"nc"rtghgevwtc"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"gp"gn"fgugpxqnwrcment de les seves responsabilitats.
e) La gestió i el tractament, en col·laboració, si s’escau, amb altres unitats, de
les queixes i peticions dels ciutadans, preguntes parlamentàries, consultes del
U pfke"fg"Itgwigu"q"cnvtgu"tgswgtkogpvu"ukoknctu."tgncekqpcvu"cod"nc"rqnkekc"fg"nc"
Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
f) La preparació, en col·laboració, si s’escau, amb altres unitats, dels continguts
objecte de tractament amb altres organismes, institucions o administracions que
puguin esdevenir acords o protocols operatius.
g) El seguiment, en col·laboració, si s’escau, amb altres unitats, del compliment
dels acords adoptats en el marc de les relacions amb altres organismes, institucions
o administracions.
h) La gestió, coordinació i supervisió dels continguts que es difonen a través de
la intranet, la web del cos de mossos d’esquadra i, col·laborar amb altres unitats en
ngu"rwdnkecekqpu"fg"fkhwuk„"k"fÓkphqtocek„"kpvgtpc"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/
mossos d’esquadra.
i) El seguiment del pla d’imatge visual del cos de mossos d’esquadra per tal de
garantir la seva correcta aplicació.
j) La coordinació dels materials de difusió i el suport a la resta d’unitats en
matèria de relacions amb la comunitat.
k) El seguiment de l’execució dels plans interdepartamentals i departamentals
tgncekqpcvu"cod"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"k"kphqtoct/pg"cnu"
organismes responsables.
l) Les altres funcions que se li encomanin.
Article 201
QÝekpc"fg"Uwrqtv
Eqttgurqpgp"c"nÓQÝekpc"fg"Uwrqtv"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn."cod"tcpi"fÓÉtgc."
les funcions previstes a l’article 136.9 d’aquest Decret.
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Article 202
Divisió d’Informació
202.1 Corresponen a la Divisió d’informació les responsabilitats següents:
a) La investigació i persecució d’organitzacions criminals les activitats de les
swcnu"pq"rgtugiwgkzkp"wpc"Ýpcnkvcv"geqp”okec"k"swg"eqorqtvkp"wpc"cogpc›c"rgt"
a l’exercici individual o col·lectiu de les llibertats, la seguretat de les persones, la
pau o la cohesió social.
b) La recollida i el tractament de tota informació de caràcter operatiu referida a
organitzacions criminals en els termes de l’apartat anterior.
c) Les altres que se li encomanin.
202.2 La Divisió d’informació s’estructura en els òrgans següents:
a) L’Àrea Central d’Informació Interior.
b) L’Àrea Central d’Informació Exterior.
c) L’Àrea Territorial d’Informació.
d) L’Àrea Central d’Anàlisi.
e) L’Àrea Central de Suport Tècnic i Operatiu.
h+" NÓQÝekpc"fg"Uwrqtv0
Article 203
Àrea Central d’Informació Interior
Corresponen a l’Àrea Central d’Informació Interior la recollida i el tractament
d’informació operativa, i la investigació i persecució d’organitzacions criminals de
caràcter estatal i que operen a Catalunya, les activitats de les quals s’inclouen en
les responsabilitats de la Divisió.
Article 204
Àrea Central d’Informació Exterior
Corresponen a l’Àrea Central d’Informació Exterior la recollida i el tractament
d’informació operativa, i la investigació i persecució d’organitzacions criminals de
caràcter internacional i que operen a Catalunya, les activitats de les quals s’inclouen
en les responsabilitats de la Divisió.
Article 205
Àrea Territorial d’Informació
205.1 Per a la seva implantació territorial, la Divisió d’Informació es desconcentra en aquelles localitats que es determini. Aquests recursos desconcentrats
s’agrupen orgànicament en una Àrea Territorial d’Informació.
205.2 Corresponen a l’Àrea Territorial d’Informació les responsabilitats següents:
a) Exercir les funcions pròpies de la Divisió d’Informació en els diferents àmbits
territorials d’implantació.
b) Exercir les relacions amb les prefectures de les regions policials i, quan
uÓgueckiwk."fg"ngu" tggu"d ukswgu"rqnkekcnu."cod"nc"Ýpcnkvcv"fÓcrqtvct"kphqtocek„"
rellevant per al correcte desenvolupament de les responsabilitats de la Subdirecció
Operativa de la Policia.
c) La interlocució i representació de la Divisió d’Informació en l’àmbit territorial
regional.
d) Les altres que se li encomanin.
Article 206
Àrea Central d’Anàlisi
Corresponen a l’Àrea Central d’Anàlisi, en l’àmbit assignat a aquesta Divisió, les
responsabilitats següents:
a) L’anàlisi d’aquella informació de caràcter operatiu referida a organitzacions
criminals que operen a Catalunya.
b) El manteniment operatiu de la documentació policial.
c) Les altres que se li encomanin.
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Article 207
Àrea Central de Suport Tècnic i Operatiu
Corresponen, en l’àmbit de responsabilitat de la Divisió, a l’Àrea Central de
Suport Tècnic i Operatiu:
a) Les vigilàncies i seguiments en tasques d’informació i investigació.
b) L’operativització i manteniment dels equips tècnics necessaris per al suport
de tasques d’informació i investigació.
e+" Fqpct"uwrqtv."swcp"uÓgueckiwk."c"cnvtgu"wpkvcvu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/
mossos d’esquadra.
d) Les altres funcions que se li encomanin.
Article 208
QÝekpc"fg"Uwrqtv
Eqttgurqpgp"c"nÓQÝekpc"fg"Uwrqtv"c"nc"Fkxkuk„."cod"tcpi"fÓwpkvcv."ngu"hwpekqpu"
previstes a l’article 136.10 d’aquest Decret.
Article 209
Divisió d’Afers Interns
209.1 Corresponen a la Divisió d’Afers Interns les funcions següents:
a) El suport a la Subdirecció Operativa de la Policia i a les comissaries generals
i, si s’escau, la supervisió de la investigació d’aquelles activitats presumptament
il·lícites exercides per personal funcionari de policia i en pràctiques de la policia
fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."nngxcv"fg"ngu"hcnvgu"fkuekrnkp tkgu"fqegpvu."swg"
puguin ser constitutives d’infracció penal o contràries a l’ètica professional que
puguin comportar sanció disciplinària.
b) Supervisar la instrucció dels expedients disciplinaris.
c) Realitzar les informacions reservades i les investigacions necessàries per
esbrinar els fets succeïts i determinar les persones presumptes responsables.
d) Retirar l’arma i la credencial, tant per mesura cautelar com per sanció disciplinària, del personal funcionari expedientat o determinar el comandament competent
per fer-ho, en execució de la resolució dictada per l’òrgan competent.
e) Les altres funcions que se li encomanin.
42;04" Vqvu"gnu"”ticpu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"k."rgt"vcpv."kpenququ"
gnu"rtqrku"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."vgpgp"nÓqdnkicek„"fg"
facilitar a la Divisió d’Afers Interns els antecedents, els informes i els mitjans
rgtuqpcnu"k"ocvgtkcnu"swg"ukiwkp"pgeguuctku"rgt"fgugpxqnwrct"gÝec›ogpv"ngu"ugxgu"
actuacions.
209.3 El personal funcionari que integra la Divisió d’Afers Interns pot accedir a
vqvu"gnu"ugtxgku"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"k."rgt"vcpv."kpenququ"gnu"fg"nc"rqnkekc"
fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."cnu"ugwu"ctzkwu"k"ocicv¦gou."fÓceqtf"cod"nc"pqtmativa vigent, llevat d’aquells que per les seves especials característiques requereixin
qtftg"gzrtguuc"fg"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc0
209.4 De la Divisió d’Afers Interns en depenen:
a) L’Àrea Disciplinària.
b) L’Àrea d’Investigació Interna.
e+" NÓQÝekpc"fg"Uwrqtv0
Article 210
Àrea Disciplinària
Corresponen a l’Àrea Disciplinària, amb el suport dels òrgans de personal de la
Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc."nc"kpuvtweek„"fgnu"gzrgfkgpvu"fkuekrnkpctku"kpeqcvu"
cn"rgtuqpcn"hwpekqpctk"fg"rqnkekc"k"gp"rt evkswgu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/
mossos d’esquadra, com també la realització de les informacions reservades que
es determinin.
Sens perjudici del que estableix el paràgraf anterior, la persona titular de la Ditgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"rqv"pqogpct"cnvtg"rgtuqpcn"hwpekqpctk"fgn"fgrctvcogpv"
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competent en matèria de seguretat com a instructors i instructores, d’acord amb el que
preveu l’article 29 del Decret 183/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament
fg"tﬂiko"fkuekrnkpctk"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
Article 211
Àrea d’Investigació Interna
Corresponen a l’Àrea d’Investigació Interna la investigació d’aquelles activitats
presumptament il·lícites exercides per personal funcionari de policia o en pràctiques
fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."swg"rwiwkp"ugt"eqpuvkvwvkxgu"
d’infracció penal o contràries a l’ètica professional que puguin comportar sanció
disciplinària, com també la realització de les informacions reservades que es determinin.
Article 212
QÝekpc"fg"Uwrqtv
Eqttgurqpgp"c"nÓQÝekpc"fg"uwrqtv"fg"nc"Fkxkuk„."cod"tcpi"fÓWpkvcv."ngu"hwpekqpu"
previstes a l’article 136.10 d’aquest Decret.
Article 213
Subdirecció General d’Administració i Serveis
Eqttgurqpgp"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fÓCfokpkuvtcek„"k"Ugtxgku"ngu"hwpekqpu"
següents:
a) Dirigir, coordinar i supervisar les funcions d’administració i gestió dels reewtuqu"ocvgtkcnu"k"fg"ugtxgku"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc."ckz "eqo"nc"ugxc"
cxcnwcek„"fg"eqphqtokvcv"cod"etkvgtku"fÓgÝe ekc"k"gÝekﬂpekc0
b) Dirigir, coordinar i supervisar el funcionament i l’organització de les unitats
que en depenen.
c) Dirigir i coordinar els serveis administratius territorials que donen suport
directe a les unitats operatives del cos de mossos d’esquadra.
f+" Fktkikt"k"eqqtfkpct"gnu"vtgdcnnu"fg"rncpkÝecek„"k"gncdqtcek„"fg"nc"rtqrquvc"fg"
nÓcxcpvrtqlgevg"fg"rtguuwrquv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
g+" Fktkikt"k"uwrgtxkuct"nc"iguvk„"geqp”okec"fgn"rtguuwrquv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."
la tramitació dels expedients de despesa i contractació, així com la gestió dels béns
patrimonials.
f) Dirigir, coordinar i impulsar les actuacions necessàries per al manteniment
fgnu"gfkÝeku"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
i+" Fktkikt."eqqtfkpct"k"korwnuct"gnu"rtqitcogu"k"ngu"cevwcekqpu"cftg›cvu"c"nc"okllora i modernització de l’organització i funcionament administratiu de la Direcció
Igpgtcn0
h) Administrar el règim interior i la gestió dels serveis generals de la Direcció
Igpgtcn0
i) Dirigir l’elaboració de la proposta del Pla director de sistemes d’informació i
vgngeqowpkecekqpu"fg"nÓ odkv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"swg"uÓjc"fÓkpvgitct"
en el Pla director de SITIC del Departament.
l+" Fktkikt."eqqtfkpct"k"uwrgtxkuct"nc"rncpkÝecek„"k"nÓgzgewek„"fgnu"rtqlgevgu"kphqtmàtics i de telecomunicacions inclosos en el Pla director de sistemes d’informació
k"vgngeqowpkecekqpu"fg"nÓ odkv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc0
k) Exercir qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.
Article 214
Estructura de la Subdirecció General d’Administració i Serveis
Fgrgpgp"fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fÓCfokpkuvtcek„"k"Ugtxgku"gnu"”ticpu"uggüents:
c+" Gn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"Geqp”okec"k"Nqi uvkec0
b) El Servei d’Organització Administrativa.
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c) El Servei de Règim Interior.
d) L’Àrea de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions Policials.
e) Els serveis d’Administració a que fa referència l’article 226.1 d’aquest Decret.
Article 215
Servei de Gestió Econòmica i Logística
43703" Eqttgurqpgp"cn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"Geqp”okec"k"Nqi uvkec"ngu"hwpekqpu"
següents:
c+" RncpkÝect"k"gncdqtct"nc"rtqrquvc"fÓcxcpvrtqlgevg"fg"rtguuwrquv"cpwcn"fg"nc"
Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc0
d+" Rtqrquct"cornkcekqpu"k"oqfkÝecekqpu"fgn"rtguuwrquv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgral.
e+" Eqpvtqnct"nc"iguvk„"geqp”okec"qtfkp tkc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"ghgevwct"gn"
seguiment de l’execució del seu pressupost.
f+" Uwrgtxkuct"nc"eqorvcdknkvcv"kpvgtpc"fg"nÓjcdknkvcek„"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"
controlar les subhabilitacions dels serveis d’administració territorials previstos a
l’article 226.1 d’aquest Decret.
g+" RncpkÝect"nÓcfswkukek„"fg"tgewtuqu"ocvgtkcnu"c"rctvkt"fg"nc"fgvgeek„"fg"pgeguukvcvu"
ghgevwcfc"rgt"nc"tguvc"fÓwpkvcvu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
h+" Eqnáncdqtct"cod"nc"tguvc"fÓwpkvcvu"gp"nc"rncpkÝecek„"k"uwrgtxkuk„"fgnu"rtqlgevgu"
fÓqdtc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
i+" Rtqrquct"k"uwrgtxkuct"ngu"cevwcekqpu"fg"ocpvgpkogpv"fgnu"gfkÝeku"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
h) Elaborar les propostes d’expedients de contractació d’obres i de subministraogpvu"fg"dﬁpu"k"ugtxgku"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
k+" Iguvkqpct"nÓkpxgpvctk"rcvtkoqpkcn"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
l+" Eqnáncdqtct"cod"nc"tguvc"fÓwpkvcvu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"gp"nÓguvcpfctfkv¦cek„"
de la uniformitat i dels materials d’ús policial.
m+" Rtqrquct"oknnqtgu"gp"nc"iguvk„"fgnu"tgewtuqu"ocvgtkcnu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgral.
l) Elaborar i estudiar sistemes d’indicadors de gestió i estratègics que permetin
l’avaluació dels serveis i la pressa de decisions en l’àmbit dels recursos materials.
m) Realitzar estudis i informes per a l’assessorament en matèria econòmica als
”ticpu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
n) Qualsevol altra funció que se li encomani.
43704" Gn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"Geqp”okec"k"Nqi uvkec"uÓguvtwevwtc"gp"gnu"”ticpu"
següents:
a) Secció d’Infraestructures.
b) Secció de Contractació.
c) Secció del Parc Mòbil.
f+" Ugeek„"fg"Iguvk„"Rtguuwrquv tkc0
Article 216
Secció d’Infraestructures
Corresponen a la Secció d’Infraestructures les funcions següents:
c+" Eqnáncdqtct"gp"nc"rncpkÝecek„."nÓgncdqtcek„"k"uwrgtxkuk„"fgnu"rtqlgevgu"fÓqdtgu."
c"rctvkt"fg"ngu"pgeguukvcvu"fgvgevcfgu"rgnu"fkhgtgpvu"”ticpu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
b) Col·laborar, amb la resta d’òrgans competents en la matèria, en el seguiment
fg"ngu"qdtgu"gp"gzgewek„"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
c) Proposar les millors solucions tècniques en matèria de seguretat de les infraestructures a partir de les necessitats detectades per la resta d’unitats de la Direcció
Igpgtcn0
f+" Gncdqtct"gnu"rncpu"k"rtqitcogu"fg"ocpvgpkogpv"fÓgfkÝeku."kpuvcnáncekqpu"k"
maquinària, per a la seva conservació, reparació i rehabilitació i millora.
e) Controlar i inspeccionar els equips tècnics que intervinguin en la conservació
fg"ngu"kpuvcnáncekqpu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
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h+" Cuuguuqtct"gnu"fkhgtgpvu"ugtxgku"fÓcfokpkuvtcek„"vgttkvqtkcn"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"
uqdtg"nÓ¿u."cfgswcek„"k"tghqtoc"fÓgurcku"k"gp"gn"ocpvgpkogpv"fgnu"ugwu"gfkÝeku0
g) Exercir qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les
anteriors.
Article 217
Secció de Contractació
Corresponen a la Secció de Contractació les funcions següents:
a) Iniciar i fer el seguiment dels expedients de contractació i de les propostes de
eqpxgpk"swg"chgevkp"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
b) Elaborar i, si s’escau, supervisar els plecs de prescripcions tècniques i els
criteris d’adjudicació a partir de les necessitats detectades per la resta d’unitats de
nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
c) Dur a terme les relacions amb les entitats que subministren productes o serveis
c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."ugpu"rgtlwfkek"fg"ngu"eqorgvﬂpekgu"cvtkdw•fgu"c"nc"Ugetgvctkc"
Igpgtcn0
d) Col·laborar en la tramitació dels expedients d’adquisició, cessió o arrendament
fgnu"dﬁpu"oqdngu"cfuetkvu"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
e) Realitzar la confecció i el manteniment de l’inventari de béns mobles de les
wpkvcvu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
f) Controlar l’emmagatzematge i la distribució del material adquirit entre els
fkhgtgpvu"ocicv¦gou"vgttkvqtkcnu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
g) Fer el seguiment i l’avaluació dels consums dels recursos materials.
h) Exercir qualsevol altra funció que se li encomani.
Article 218
Secció de Parc Mòbil
Corresponen a la Secció del Parc Mòbil les funcions següents:
a) L’anàlisi i programació dels processos d’adquisició i reposició del parc mòbil
a partir dels requeriments formulats per les unitats policials corresponents.
b) Iniciar i fer el seguiment dels tràmits administratius necessaris per a l’adquisició i renovació del parc mòbil.
e+" Uwrgtxkuct"nc"tgegrek„"k"fkuvtkdwek„"fgnu"xgjkengu"cfuetkvu"c"nc"Fktgeek„"Igneral.
d) Assegurar la qualitat de la informació disponible en les bases de dades de
iguvk„"fgn"rcte"o”dkn"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"eqpvtqnct"gnu"equvqu."nÓ¿u"k"nc"eqpugtvació del parc mòbil.
e) Controlar la utilització dels dispositius emprats per al pagament de peatges
i carburants.
f) Fer el seguiment, en col·laboració amb els serveis d’administració territorials,
de la gestió del parc mòbil.
g) Exercir qualsevol altra funció que se li encomani.
Article 219
Secció de Gestió Pressupostària
Eqttgurqpgp"c"nc"Ugeek„"fg"Iguvk„"Rtguuwrquv tkc"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) Elaborar la documentació necessària per a la confecció de la proposta d’avantrtqlgevg"fg"rtguuwrquv"cpwcn"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
d+" Iguvkqpct"nÓgzgewek„"fgn"rtguuwrquv"fg"fgurgugu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."kpenqgpv"
nÓgncdqtcek„"k"nc"vtcokvcek„"c"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"fgnu"gzrgfkgpvu"fg"rtqrquvc"fg"
oqfkÝecek„"rtguuwrquv tkc."nc"tgfceek„"fgnu"kphqtogu"rgtk”fkeu"fg"eqpvtqn"rtguuwpostari, així com efectuar el control dels comptes bancaris restringits.
e+" Iguvkqpct"nc"eqorvcdknkvcv"rtguuwrquv tkc."fg"equvqu."rgt"rtqitcogu"k"fg"nÓjcdknkvcek„"k"eqpvtqnct"ngu"uwdjcdknkvcekqpu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
d) Imputar i analitzar el càlcul dels costos dels serveis i elaborar la informació
relacionada amb l’execució del pressupost.
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g+" Vtcokvct"c"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"gnu"gzrgfkgpvu"ucpekqpcfqtu"kpeqcvu"rgt"nc"
Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc."rgt"vcn"swg"uÓkpkek•"nc"xkc"fg"eqpuvtgp{kogpv0
f) Exercir qualsevol altra funció que se li encomani.
Article 220
Servei d’Organització Administrativa
Corresponen al Servei d’Organització Administrativa les funcions següents:
c+" Eqnáncdqtct"cod"gnu"”ticpu"egpvtcnu"k"vgttkvqtkcnu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"gp"gn"
disseny i avaluació dels procediments i circuits administratius i dictar circulars i
instruccions per coordinar la seva implantació.
d+" Iguvkqpct"gn"eqpgkzgogpv"qticpkv¦cvkw"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."vqv"gncdqtcpv"
conjuntament amb les diferents unitats els sistemes d’indicadors de gestió i estratègics corresponents a la gestió administrativa i coordinar i fer el seguiment del
swcftg"fg"eqocpfcogpv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc."gp"eqnáncdqtcek„"cod"
nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„0
e+" Gncdqtct"ngu"rtqrquvgu"fg"etgcek„"k"oqfkÝecek„"fg"nÓguvtwevwtc"cfokpkuvtcvkxc"
egpvtcn"k"vgttkvqtkcn"fg"nc"fktgeek„."swcpvkÝect/pg"gnu"ghgevkwu"k"fgÝpkt/pg"ngu"hwpekqpu."
gp"eqnáncdqtcek„"cod"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgewtuqu"Jwocpu0
f+" Eqqtfkpct"nc"korncpvcek„"gp"nÓ odkv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"ngu"rqn vkswgu"
de modernització i racionalització, i la implementació de sistemes de millora de la
qualitat de serveis en l’àmbit administratiu.
e) Col·laborar en la coordinació i fer el seguiment de les actuacions necessàries
per dotar dels mitjans materials necessaris el procés de desplegament de la policia
fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
h+" Eqpvtqnct"k"ocpvgpkt"cevwcnkv¦cfc"nc"kpvtcpgv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fÓceqtf"
amb les directrius internes.
g) Col·laborar en el seguiment dels programes interdepartamentals.
h) Donar assessorament lingüístic general i realitzar la normalització documental
gp"nÓ odkv"fgnu"”ticpu"cfokpkuvtcvkwu"k"rqnkekcnu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
i) Portar a terme l’organització i la gestió documental de la producció editorial
k"fÓcnvtgu"okvlcpu"fg"fkhwuk„"kphqtocvkxc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
j) Exercir qualsevol altra funció que se li encomani.
Article 221
Servei de Règim Interior
Corresponen al Servei de Règim Interior les funcions següents:
a) Elaborar, proposar i fer el seguiment de les actuacions relatives al funcionament
kpvgtkqt"fgnu"gfkÝeku"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
d+" RncpkÝect"k"eqqtfkpct"ngu"ceekqpu"cftg›cfgu"c"nc"oknnqtc"fgnu"ugtxgku"fg"tgegrek„."
kphqtocek„"k"cvgpek„"cnu"ekwvcfcpu"fgnu"gfkÝeku"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
e+" Iguvkqpct"gn"tgikuvtg"qÝekcn"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"eqqtfkpct"gn"hwpekqpcogpv"
dels registres auxiliars de les regions policials.
f+" Qticpkv¦ct"k"fktkikt"gnu"ugtxgku"fg"oclqtfqokc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
g+" Iguvkqpct"nÓctzkw"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"k"eqqtfkpct"nc"korngogptació i gestió dels arxius semiactius de les regions policials.
f) Exercir qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.
Article 222
Àrea de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions Policials
222.1 Corresponen a l’Àrea de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions
Policials les funcions següents:
a) Elaborar, d’acord amb els criteris i estàndards establerts per la Direcció de
Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn."nc"rtqrquvc"fgn"Rnc"fktgevqt"fg"ukuvgogu"fÓkphqtocek„"k"vgngeqowpkecekqpu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"swg"uÓjc"fÓkpvgitct"
en el Pla Director de SITIC del Departament.
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b) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions derivades del Pla ditgevqt"fg"UKVKE"gp"nÓ odkv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"rgt"vcn"fÓcxcnwct/pg"
els resultats i vetllar per la qualitat dels productes i serveis rebuts dels subministradors externs.
c) Proposar el pressupost i la priorització de les actuacions en aquesta matèria.
d) Coordinar i realitzar actuacions en relació amb la instal·lació, utilització i
manteniment de maquinari, programari informàtic i serveis i equips de telecomupkecek„"cnu"”ticpu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
e) Adoptar i difondre els mètodes de desenvolupament, les normes, els estàndards
i els protocols sobre les tecnologies de la informació i telecomunicacions, d’acord
cod"gnu"etkvgtku"guvcdngtvu"rgt"nc"Fktgeek„"fg"Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"fgn"
Departament.
h+" KfgpvkÝect"guvtcvﬂikgu"fÓgxqnwek„"vgepqn”ikec"k"hwpekqpcn."guvwfkct"nc"xkcdknkvcv"
tècnica i econòmica i l’aplicabilitat d’innovacions tecnològiques i decidir-ne la
implantació.
i+" Eqqtfkpct"ngu"cevwcekqpu"cftg›cfgu"c"fqpct"hqtocek„"k"uwrqtv"rtgugpekcn"q"
tgoqv"cnu"wuwctku"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
j+" Eqnáncdqtct"cod"nc"tguvc"fÓ”ticpu"eqorgvgpvu"gp"nc"fgÝpkek„"fg"nc"rqn vkec"fg"
seguretat dels sistemes i la seva recuperació i continuïtat.
k+" Ictcpvkt"nc"rtgugtxcek„"k"eqpÝfgpekcnkvcv"pgeguu tkgu"fgn"eqpgkzgogpv"guvtcvﬂike"
i funcional de les tecnologies de la informació i telecomunicacions de la Direcció
Igpgtcn0
j) Mantenir i gestionar les relacions amb els subministradors externs en l’àmbit de
nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc."ugpu"rgtlwfkek"fg"ngu"eqorgvﬂpekgu"fg"nc"Fktgeek„"
fg"Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"gp"cswguv" odkv0
k) Avaluar el funcionament dels sistemes de telecomunicacions policials conlwpvcogpv"cod"gnu"cnvtgu"”ticpu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."rgt"vcn"fÓgngxct."uk"uÓguecw."
rtqrquvgu"fg"oknnqtc"c"nc"Fktgeek„"fg"Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn0
l) Elaborar estudis i informes relatius al funcionament i la utilització dels equips i
ngu"zctzgu"fg"vgngeqowpkecekqpu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."gp"eqnáncdqtcek„"cod"cnvtgu"
òrgans d’aquesta unitat directiva.
o+" Iguvkqpct"gn"ukuvgoc"fÓcvgpek„"fg"vtwecfgu"fÓgogtiﬂpekc"gp"dckzc"htgs¯ﬂpekc"
i en radiofreqüència.
n) Qualsevol altra funció que se li encomani.
222.2 L’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions és ocupada
per personal del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."cod"fgrgpfﬂpekc"hwpekqpcn"fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"
d’Administració i Serveis per tot allò que afecta les tecnologies de la informació i
ngu"eqowpkecekqpu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc."k"fgrgpfﬂpekc"hwpekqpcn"fgn"
Egpvtg"fg"Vgngeqowpkecekqpu"k"Vgepqnqikgu"fg"nc"kphqtocek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"
Catalunya per tot el que afecta a les tecnologies de la informació i comunicacions
eqtrqtcvkxgu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
222.3 L’Àrea de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions Policials
exerceix les seves funcions en els àmbits funcionals següents:
a) Desenvolupament de sistemes d’informació.
b) Infraestructures tecnològiques.
c) Telefonia i ràdio.
Article 223
Àmbit de desenvolupament de sistemes d’informació
Corresponen a l’àmbit de desenvolupament de sistemes d’informació les funcions
ugi¯gpvu."swg"uÓgzgewvctcp"gp"eqqtfkpcek„"cod"nÓQÝekpc"Vﬂepkec"fg"Rtqlgevgu"fg"nc"
Fktgeek„"fg"Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn<
a) Avaluar l’impacte econòmic, temporal i de consum de recursos dels projectes
en aquest àmbit.
d+" RncpkÝect"k"eqqtfkpct"gnu"rtqlgevgu"k"gswkru"fg"fgugpxqnwrcogpv"fÓceqtf"cod"
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ngu"rtkqtkvcvu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"gp"gn"octe"fgn"Rnc"Fktgevqt"fg"UKVKE"fgn"
Departament.
c) Vetllar per la utilització dels estàndards de normes i de metodologia establerts
rgt"nc"Fktgeek„"fg"Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"rgt"rctv"fg"vqvu"gnu"gswkru"fg"
desenvolupament.
d) Efectuar el seguiment dels projectes executats pels equips de desenvolupament
i de la seva correcta implantació, d’acord amb el que s’estableix en el Pla Director
de SITIC del Departament.
g+" Ictcpvkt"nc"rtgugtxcek„"fgn"eqpgkzgogpv"guvtcvﬂike"k"hwpekqpcn"fg"ngu"VKE"fg"
nc"Fktgeek„"Igpgtcn"eqo"wp"cevkw"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
f) Les altres que se li encomanin.
Article 224
Àmbit d’infraestructures tecnològiques
Corresponen a l’àmbit d’infraestructures tecnològiques les funcions següents:
a) Efectuar el seguiment i la gestió del servei per tal de garantir la disponibilitat
i el correcte funcionament de la plataforma tecnològica i la xarxa de comunicació
de dades.
d+" RncpkÝect"k"eqqtfkpct"ngu"cevwcekqpu"cftg›cfgu"c"cuuqnkt"gnu"qdlgevkwu"fg"nc"
Fktgeek„"Igpgtcn"k"nc"tgpqxcek„"vgepqn”ikec"fg"ngu"fkhgtgpvu"rncvchqtogu"k"ugtxgku0
e+" Ictcpvkt"nc"rtgugtxcek„"fgn"eqpgkzgogpv"guvtcvﬂike"k"hwpekqpcn"fg"ngu"VKE"fg"
nc"Fktgeek„"Igpgtcn"eqo"wp"cevkw"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
d) Les altres que se li encomanin en aquesta matèria.
Article 225
Àmbit de telefonia i radio
Correspon a l’Àmbit de telefonia i ràdio
a) Dur a terme el seguiment i la gestió del servei per tal de garantir la disponibilitat i el correcte funcionament del sistema de telefonia i ràdio.
d+" RncpkÝect"k"eqqtfkpct"ngu"cevwcekqpu"gpecokpcfgu"c"cuuqnkt"gnu"qdlgevkwu"fg"nc"
Fktgeek„"Igpgtcn"k"nc"tgpqxcek„"vgepqn”ikec"fg"ngu"fwgu"rncvchqtogu0
c) Tramitar i gestionar tots els requeriments que en aquesta matèria formuli la
Fktgeek„"Igpgtcn0
f+" Iguvkqpct"gnu"ukuvgogu"fg"ektewkvu"vcpecvu"fg"vgngxkuk„"k"eqpvtqn"vcpecv"fÓceeguuqu0
e) Les altres que se li encomanin.
Article 226
Estructura territorial de la Subdirecció General d’Administració i Serveis
44803" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fÓCfokpkuvtcek„"k"Ugtxgku"uÓguvtwevwtc."vgttkvqrialment, en els òrgans següents:
a) Servei d’Administració de les Unitats Centrals.
d+" Ugtxgk"fÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Tgik„"Rqnkekcn"fg"Iktqpc0
c) Servei d’Administració de la Regió Policial Ponent.
d) Servei d’Administració de la Regió Policial Pirineu Occidental.
e) Servei d’Administració de la Regió Policial Central.
f) Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Barcelona.
i+" Ugtxgk"fÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Tgik„"Rqnkekcn"Ogvtqrqnkvcpc"Pqtf0
h) Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Sud.
i) Servei d’Administració de la Regió Policial Camp de Tarragona.
j) Servei d’Administració de la Regió Policial les Terres de l’Ebre.
226.2 Correspon als Serveis d’Administració esmentats en els respectius àmbits
territorials les funcions següents:
a) La gestió ordinària dels recursos humans, materials i econòmics assignats a
l’àmbit territorial corresponent.
b) Realitzar el seguiment de l’execució del pressupost assignat a l’àmbit territorial.
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e+" Iguvkqpct"gn"rcte"o”dkn"cfuetkv"c"nÓ odkv"vgttkvqtkcn"eqttgurqpgpv"k"ocpvgpkt"
actualitzada la base de dades corporativa en aquesta matèria.
f+" Iguvkqpct"vqvgu"ngu"cevwcekqpu"tgncekqpcfgu"cod"gn"eqpfkekqpcogpv"k"gn"
ocpvgpkogpv"fgnu"gfkÝeku"k"kpuvcnáncekqpu"fg"nÓ odkv"vgttkvqtkcn"eqttgurqpgpv."gp"
eqnáncdqtcek„"cod"nc"Ugeek„"fÓKphtcguvtwevwtgu"fgn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"Geqp”okec"
i Logística.
e) Controlar els subministraments i la gestió dels recursos materials assignats
al seu àmbit territorial.
h+" Iguvkqpct"nc"uwdjcdknkvcek„"k"gn"hqpu"fg"ocpkqdtc"cuukipcv"cn"ugw" odkv"vgttktorial.
g) Controlar els consums de recursos materials de la seva regió policial.
h) Assessorar jurídicament al cos de mossos d’esquadra en l’exercici de les seves
funcions, en coordinació amb el Servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció
Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc0
i) Supervisar l’execució dels programes d’actuació preventiva en matèria de
prevenció de riscos laboral en l’àmbit territorial corresponent.
j) Exercir qualsevol altra funció que se’ls encomani en relació amb les anteriors.
226.3 En l’exercici de les funcions relacionades amb la gestió dels recursos
humans adscrits, els serveis d’administració territorials depenen funcionalment
fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"
Policia.
226.4 Els Serveis d’Administració de les Unitats Centrals, de les Regions
Rqnkekcnu"fg"Iktqpc."fg"Rktkpgw"Qeekfgpvcn."fg"Rqpgpv."Egpvtcn."Ecor"fg"Vcttciqpc"
i les Terres de l’Ebre s’estructuren en una Secció de Recursos Humans i Administració.
226.5 El Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Barcelona
i el Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Sud s’estructuren
en les seccions següents:
a) La Secció de Recursos Humans.
b) La Secció de Recursos Materials.
44808" Gn"Ugtxgk"fÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Tgik„"Rqnkekcn"Ogvtqrqnkvcpc"Pqtf"uÓgutructura en les seccions següents:
c+" Nc"Ugeek„"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"k"Ocvgtkcnu"Ogvtqrqnkvcpc"Pqtf/guv0
d+" Nc"Ugeek„"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"k"Ocvgtkcnu"Ogvtqrqnkvcpc"Pqtf/qguv0
Article 227
Secció de Recursos Humans i Administració
Corresponen a la Secció de Recursos Humans i Administració, en l’àmbit territorial corresponent, les funcions següents:
a) Portar a terme la gestió i l’administració de les qüestions de personal dels
hwpekqpctku"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"k"fgn"rgtuqpcn"fÓcfministració que tinguin adscrits a les seves unitats.
b) Coordinar les activitats de formació del personal d’administració.
c) Tramitar les actuacions relatives a la gestió del parc mòbil i dels seus equipaments.
d) Tramitar les actuacions relatives a la gestió econòmica.
g+" XgtkÝect"ngu"vcuswgu"fg"ocpvgpkogpv"fgnu"gfkÝeku"k"kpuvcnáncekqpu."fÓceqtf"cod"
ngu"kpuvtweekqpu"fqpcfgu"rgt"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fÓCfokpkuvtcek„"k"Ugtxgku0
f) Tramitar la distribució dels subministraments i equipaments propis i gestionar
els recursos materials adscrits.
g) Portar a terme l’arxivament, custòdia i registre de la documentació pròpia del
Servei, així com gestionar l’arxiu semiactiu de la regió policial.
h) Fer el seguiment de l’execució de les actuacions derivades en matèria de
prevenció de riscos laborals.
i) Exercir qualsevol altra funció que se li encomani.
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Article 228
Secció de Recursos Humans
Corresponen a la Secció de Recursos Humans, en el seu àmbit territorial d’actuació, les funcions següents:
a) Portar a terme la gestió i administració de les qüestions de personal dels
hwpekqpctku"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"k"fgn"rgtuqpcn"fÓcfministració adscrit.
b) Coordinar les activitats de formació del personal d’administració de l’àmbit
territorial corresponent.
Article 229
Secció de Recursos Materials
Corresponen a la Secció de Recursos Materials, en el seu àmbit territorial, les
funcions següents:
a) Tramitar les actuacions relatives a la gestió del parc mòbil i dels seus equipaments.
b) Tramitar les actuacions relatives a la gestió econòmica.
e+" XgtkÝect"ngu"vcuswgu"fg"ocpvgpkogpv"fgnu"gfkÝeku"k"kpuvcnáncekqpu."fÓceqtf"cod"
ngu"kpuvtweekqpu"fqpcfgu"rgt"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fÓCfokpkuvtcek„"k"Ugtxgku0
d) Tramitar la distribució dels subministraments i equipaments propis i gestionar
els recursos materials adscrits.
e) Portar a terme l’arxivament, custòdia i registre de la documentació pròpia del
Servei, així com gestionar l’arxiu semiactiu de la regió policial.
f) Fer un seguiment de l’execució de les actuacions derivades en matèria de
prevenció de riscos laborals.
g) Exercir qualsevol altra funció que se’ls encomani.
Article 230
Secció de Recursos Humans i Materials Metropolitana Nord-est
Eqttgurqpgp"c"nc"Ugeek„"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"k"Ocvgtkcnu"Ogvtqrqnkvcpc"Pqtf/
est les funcions descrites en l’article 227, en l’àmbit territorial de les àrees bàsiques
policials de Premià de Mar, Mataró, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Badalona,
Ucpvc"Eqnqoc"fg"Itcogpgv."Itcpqnngtu"k"Oqnngv0
Article 231
Secció de Recursos Humans i Materials Metropolitana Nord-oest
Eqttgurqpgp"c"nc"ugeek„"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"k"Ocvgtkcnu"Ogvtqrqnkvcpc"Pqtf/
oest, les funcions descrites en l’article 227, en l’àmbit territorial de les àrees bàsiques
policials de Terrassa, Rubí, Sabadell i Cerdanyola del Vallès.
Article 232
Subdirecció General de Recursos Humans
Eqttgurqpgp"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgewtuqu"Jwocpu."rgt"vcn"fg"rncpkÝect."
korwnuct."iguvkqpct"k"eqpvtqnct"ngu"rqn vkswgu"fg"rgtuqpcn"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"
la Policia, les funcions següents:
c+" RncpkÝect."korwnuct"k"fgugpxqnwrct"ngu"rqn vkswgu"fg"rgtuqpcn"fg"nc"Fktgeek„"
Igpgtcn."ckz "eqo"hgt/pg"gn"ugiwkogpv"k"nÓcxcnwcek„0
b) Supervisar la gestió ordinària i l’aplicació del règim estatutari del personal
hwpekqpctk"fgn"equ"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"k"fgn"rgtuqpcn"
hwpekqpctk"k"ncdqtcn"fgrgpfgpv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
e+" RncpkÝect."gncdqtct"k"iguvkqpct"gnu"rtqeguuqu"fg"ugngeek„."rtqoqek„"kpvgtpc"k"
de provisió de llocs de treball corresponents al cos de mossos d’esquadra i als llocs
de treball del personal facultatiu i tècnic.
f+" Hqtownct"rtqrquvgu"fg"oqfkÝecek„"fg"nc"tgncek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn."rtqrquct"
nc"xcnqtcek„"fgnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"k"rctvkekrct"gp"nc"fgÝpkek„"fgnu"rgtÝnu"rtqhguukqpcnu"
fgnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"cfuetkvu"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
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e) Preparar la documentació necessària per a la confecció del capítol 1 de l’avantprojecte
fg"rtguuwrquv"cpwcn"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"hgt"gn"ugiwkogpv"fg"nc"ugxc"gzgewek„0
f) Col·laborar en el desenvolupament, la gestió i el manteniment dels sistemes
fÓkphqtocek„"fg"rgtuqpcn"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
g) Realitzar estudis i preparar propostes de disposicions de caràcter general,
ektewnctu"k"kpuvtweekqpu"gp"ocvﬂtkc"fg"rgtuqpcn"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"
d’esquadra i del personal facultatiu i tècnic.
j+" Eqnáncdqtct"cod"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ucnwv"Ncdqtcn"k"Rtgxgpek„"fg"Tkuequ"
fg"nc"Fktgeek„"fg"Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"k"cod"gn"Ugtxgk"fg"Eqqtfkpcek„"
de Salut Laboral i Prevenció de Riscos en les activitats relatives a la prevenció de
riscos laborals, medicina preventiva i promoció de la salut i participar en l’elaboració
de propostes relatives als programes d’actuació preventiva referits als membres del
cos de mossos d’esquadra.
k+" RncpkÝect."korwnuct"k"fgugpxqnwrct"ngu"tgncekqpu"cod"ngu"qticpkv¦cekqpu"ukpdicals representatives del cos de mossos d’esquadra, vetllar pel compliment dels
acords que s’hi subscriguin i organitzar i supervisar l’exercici dels drets sindicals
i dels processos electorals en el cos de mossos d’esquadra.
l+" Eqnáncdqtct"cod"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„"gp"nc"
fgÝpkek„"fgnu"ukuvgogu"fg"ecttgtc"rtqhguukqpcn"fgn"equ"fg"oquuqu"fÓguswcftc"k"fgn"
personal facultatiu i tècnic i vetllar pel seu impuls i desenvolupament.
k) Analitzar, dissenyar i avaluar els procediments, circuits i estructures organitzatives en l’àmbit de les seves competències.
l) Exercir qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les
anteriors.
Article 233
Estructura de la Subdirecció General de Recursos Humans
Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"uÓguvtwevwtc"gp"ngu"wpkvcvu"uggüents:
c+" Ugtxgk"fg"Iguvk„"k"Eqqtfkpcek„"fg"Rgtuqpcn0
d+" Ugtxgk"fg"Uwrqtv"k"RncpkÝecek„"fgn"Rgtuqpcn0
e+" Icdkpgv"fg"Rtqeguuqu"Ugngevkwu0
d) Servei d’Avaluació i Orientació Psicològica.
e) Servei d’Avaluació Mèdica.
f) Àrea de Relacions Laborals.
Article 234
Servei de Gestió i Coordinació de Personal
45603" Eqttgurqpgp"cn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"k"Eqqtfkpcek„"fg"Rgtuqpcn"ngu"hwpekqpu"
següents:
a) Vetllar per la correcta aplicació de la normativa vigent i dels criteris generals
establerts pels òrgans competents en matèria de personal.
b) Coordinar la gestió dels recursos humans de les diferents unitats territorials
fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
e+" Iguvkqpct"gnu"gzrgfkgpvu"tgncvkwu"c"ngu"ukvwcekqpu"cfokpkuvtcvkxgu"k"c"nc"oqdknkvcv"
fgn"rgtuqpcn"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"gnu"tgncvkwu"c"nnkeﬂpekgu."xcecpegu."rgtokuqu"k"
cnvtgu"kpekfﬂpekgu"fgn"rgtuqpcn"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
d) Supervisar i controlar la gestió del registre informàtic de personal i la gestió
fg"nÓcrnkecvkw"kphqto vke"fg"iguvk„"fg"rgtuqpcn"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"
fÓguswcftc"k"fg"nc"tguvc"fg"rgtuqpcn"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
g+" Eqnáncdqtct"cod"nc"Fktgeek„"fg"Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"gp"nc"iguvk„"
dels processos de provisió de llocs de comandament i singulars adscrits a la Direcció
Igpgtcn."ckz "eqo"gp"ngu"eqpxqecv”tkgu"fÓceeﬁu"k"eqpewtu"fg"rgtuqpcn"ncdqtcn0
f) Efectuar el seguiment de la gestió pressupostaria de les despeses de personal
cfuetkv"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."gp"eqnáncdqtcek„"cod"nc"Fktgeek„"fg"Ugtxgku"fg"nc"
Ugetgvctkc"Igpgtcn0
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i+" Iguvkqpct"nÓcrnkecek„"cfokpkuvtcvkxc"fgnu"rtqegfkogpvu"fkuekrnkpctku"kpeqcvu"
cn"rgtuqpcn"cfuetkv"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
h) Elaborar les propostes de disposicions de caràcter general, circulars i instrucekqpu"gp"ocvﬂtkc"fg"rgtuqpcn"cfuetkv"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
i) Preparar els antecedents i elaborar els informes que calguin pel que fa a les
reclamacions i als recursos administratius que afecten el personal adscrit a la Ditgeek„"Igpgtcn."ckz "eqo"cuuguuqtct"gp"ocvﬂtkc"fg"tgewtuqu"jwocpu"c"ngu"fkhgtgpvu"
unitats.
j) Elaborar i gestionar la relació de llocs de treball i la plantilla del personal adscrit
c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"gp"eqqtfkpcek„"cod"nc"Fktgeek„"fg"Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"
Igpgtcn"k."swcp"uÓgueckiwk."cod"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„"
i col·laborar amb el Servei d’Organització Administrativa en el dimensionament
fg"nc"rncpvknnc"fg"rgtuqpcn"cfuetkv"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
m+" Iguvkqpct"nÓcuukipcek„"rtqxkukqpcn"k"fgÝpkvkxc"fg"rncegu"k"nnqeu"fg"vtgdcnn"fgn"
rgtuqpcn"cfuetkv"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
n+" Iguvkqpct."vtcokvct"k"gncdqtct"kphqtogu"k"rtqrquvgu"uqdtg"gnu"gzrgfkgpvu"fÓkpcompatibilitats.
o+" Iguvkqpct"ngu"rtqrquvgu"fg"tgeqorgpuc"k"fkuvkpekqpu0
p+" Gncdqtct"gnu"egtvkÝecvu"tgncvkwu"c"ngu"ektewouv pekgu"fÓqewrcek„."ukvwcekqpu"k"
drets reconeguts al personal funcionari del cos de mossos d’esquadra i al personal
facultatiu i tècnic.
o) Elaborar i explotar dades estadístiques en l’àmbit de les funcions pròpies del
Servei.
p) Exercir qualsevol altra funció que li siguin encomanada.
45604" Gn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"k"Eqqtfkpcek„"fgn"Rgtuqpcn"uÓguvtwevwtc"gp"ngu"ugecions següents:
c+" Nc"Ugeek„"fg"Iguvk„"fgn"Rgtuqpcn0
b) La Secció de Plantilles i Ocupació.
Article 235
Secció de Gestió de Personal
Nc"Ugeek„"fg"Iguvk„"fgn"Rgtuqpcn"vﬁ"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) Tramitar els expedients en relació amb les diferents situacions administratives, llicències i permisos, vacances i altres incidències del personal adscrit a la
Fktgeek„"Igpgtcn0
b) Custodiar i mantenir els expedients personals i gestionar l’arxiu.
e+" Iguvkqpct"gn"tgikuvtg"kphqto vke"fg"rgtuqpcn"k"iguvkqpct"gnu"rtqitcogu"kphqto vkeu"
fg"iguvk„"fg"rgtuqpcn"fgn"equ"fg"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
f+" Rtgrctct"gnu"egtvkÝecvu"eqttgurqpgpvu"c"ngu"ukvwcekqpu"kpfkxkfwcnu"fgn"rgtuqpcn"
cfuetkv"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
e) Efectuar el manteniment de les titulacions i cursos en els expedients personals
i en el programa informàtic corresponent.
h+" Iguvkqpct"nc"oqdknkvcv"fgn"rgtuqpcn"fÓcfokpkuvtcek„."gn"pqogpcogpv"fg"rgtuqnal interí, la contractació de personal laboral temporal i les propostes de provisió
temporal de llocs de treball.
g) Col·laborar en la tramitació dels processos de provisió de llocs de treball de
eqocpfcogpv"k"ukpiwnctu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"ngu"eqpxqecv”tkgu"fg"rtqxkuk„"q"
accés de personal laboral.
h) Elaborar informes i tramitar les propostes sobre els expedients d’incompatibilitats.
i) Tramitar les propostes de recompenses i distincions.
j) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin
Article 236
Secció de Plantilles i Ocupació
Corresponen a la Secció de Plantilles i Ocupació les funcions següents:
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a) Elaborar tècnicament la proposta de plantilla i de relació de llocs de treball
fgn"rgtuqpcn"fgn"equ"fg"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
b) Col·laborar amb el Servei d’Organització Administrativa en el dimensionament
fg"nc"rncpvknnc"fg"rgtuqpcn"fÓcfokpkuvtcek„"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
e+" Eqnáncdqtct"cod"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„"gp"
nÓgncdqtcek„"fg"ngu"qhgtvgu"r¿dnkswgu"fÓqewrcek„"fgn"equ"fg"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/
mossos d’esquadra.
f+" Hgt"gn"ugiwkogpv"fg"nc"tgncek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn"xkigpv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgral.
g+" Iguvkqpct"gnu"rtqeguuqu"cfokpkuvtcvkwu"fgtkxcvu"fg"nc"oqdknkvcv"fgnu"ogodtgu"
fgn"equ"fg"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
f) Elaborar les diligències de presses de possessió dels funcionaris del cos de
rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
g) Exercir qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les
anteriors.
Article 237
Ugtxgk"fg"Uwrqtv"k"RncpkÝecek„"fg"Rgtuqpcn
45903" Eqttgurqpgp"cn"Ugtxgk"fg"Uwrqtv"k"RncpkÝecek„"fg"Rgtuqpcn"ngu"hwpekqpu"
següents:
c+" RncpkÝect"k"korngogpvct"ngu"rqn vkswgu"k"ngu"gkpgu"fg"iguvk„"fg"rgtuqpcn"k"nc"
seva avaluació i seguiment.
b) Implantar, mecanitzar i explotar els sistemes de gestió horària i de control de
presència i la gestió dels serveis extraordinaris, dietes i indemnitzacions.
c) Elaborar les resolucions corresponents als processos de reconeixement
de drets previstos a la normativa vigent del personal adscrit a la Direcció
Igpgtcn0
d) Elaborar estadístiques i informes en matèria de personal en l’àmbit de les
seves competències.
e) Proposar i fer el seguiment de les despeses de personal relatives a les compensacions per serveis extraordinaris.
h+" Iguvkqpct"ngu"fgurgugu"tgncvkxgu"c"ngu"kpfgopkv¦cekqpu"rgt"tc„"fg"ugtxgk"swg"
igpgtk"gn"rgtuqpcn"cfuetkv"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."k"ghgevwct/pg"gn"ugiwkogpv"k"nÓcxcluació.
g) Fer propostes de disposicions de caràcter general, i elaborar circulars i instruccions sobre les matèries objecte de la seva competència.
h) Col·laborar en l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de despeses en
ocvﬂtkc"fg"rgtuqpcn"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc0
k+" Gncdqtct"eqplwpvcogpv"cod"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkvzació els calendaris i jornades de treball del cos de mossos d’esquadra, i efectuar
el seguiment i l’avaluació.
j) Coordinar, dissenyar i executar, quan s’escaigui, les activitats formatives
cftg›cfgu"cn"rgtuqpcn"fÓcfokpkuvtcek„"k"vﬂepke"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"
Policia.
k) Assessorar en matèria de recursos humans a la resta d’unitats de la Direcció
Igpgtcn."k"rtgrctct"gnu"cpvgegfgpvu"k"gncdqtct"gnu"kphqtogu"gp"tgncek„"cod"ngu"tgencmacions i els recursos administratius interposats contra actes dictats en l’àmbit de
les competències del Servei.
l) Supervisar la gestió de les incidències relatives a la seguretat social del peruqpcn"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"iguvkqpct"gn"hqpu"fÓceek„"uqekcn"fgnu"hwpekqpctku"fgn"
cos de mossos d’esquadra.
m) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.
45904" Gn"Ugtxgk"fg"Uwrqtv"k"RncpkÝecek„"fg"Rgtuqpcn"uÓguvtwevwtc"gp"ngu"ugeekqpu"
següents:
c+" Nc"Ugeek„"fg"Iguvk„"k"RncpkÝecek„"Jqt tkc0
b) La Secció d’Administració de Seguretat Social.
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Article 238
Ugeek„"fg"Iguvk„"k"RncpkÝecek„"Jqt tkc
Eqttgurqpgp"c"nc"Ugeek„"fg"Iguvk„"k"RncpkÝecek„"Jqt tkc"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
c+" Iguvkqpct"gn"rtqitcoc"fg"eqpvtqn"jqtctk"fgn"rgtuqpcn"fÓcfokpkuvtcek„"k"
serveis i fer el seguiment del compliment de l’horari i la jornada de treball del
personal tècnic, d’administració i serveis, així com del seu nivell d’absentisme.
d+" Iguvkqpct"k"eqpvtqnct"nc"tgcnkv¦cek„"fgnu"ugtxgku"k"jqtgu"gzvtcqtfkp tkgu"fgn"
rgtuqpcn"cfuetkv"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc0
c) Fer el seguiment de l’absentisme del personal funcionari del cos de mossos
d’esquadra, en col·laboració amb el Servei d’Avaluació Mèdica.
f+" Rtqrquct."rncpkÝect"k"iguvkqpct"gnu"jqtctku"k"ecngpfctku"fgn"rgtuqpcn"hwpekqpctk"fgn"equ"fg"oquuqu"fÓguswcftc."gp"eqnáncdqtcek„"cod"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"
RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„0
e) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 239
Secció d’Administració de Seguretat Social
Corresponen a la Secció d’Administració de Seguretat Social les funcions següents:
c+" Iguvkqpct"nÓcÝnkcek„"q"nÓcnvc"c"nc"ugiwtgvcv"uqekcn"fgn"rgtuqpcn"fg"pqxc"kpeqtrqtcek„"cfuetkv"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"ngu"cnvgu"k"dckzgu"rgt"kpecrcekvcv"vgorqtcn"
i/o accidents de treball.
d+" Iguvkqpct"k"eqpvtqnct"nÓcrnkecek„"fgn"tﬂiko"fÓkpfgopkv¦cekqpu"rgt"tc„"fgn"ugtxgk"
fgn"rgtuqpcn"cfuetkv"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
e+" Iguvkqpct"vqvgu"ngu"kpekfﬂpekgu"swg"chgevkp"nc"p”okpc"fgn"rgtuqpcn"cfuetkv"c"
nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
f+" Iguvkqpct"gn"e”orwv"fgn"rcicogpv"fgn"eqorngogpv"fg"rtqfwevkxkvcv"fgn"rgtuqpcn"
cfuetkv"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"gp"eqqtfkpcek„"cod"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn0
g+" Iguvkqpct"gn"rcicogpv"fgn"hqpu"uqekcn"fgn"rgtuqpcn"cfuetkv"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"
gp"eqqtfkpcek„"cod"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn0
f) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 240
Gabinet de Processos Selectius
Eqttgurqpgp"cn"Icdkpgv"fg"Rtqeguuqu"Ugngevkwu."cuukokncv"c"ugtxgk."ngu"hwpekqpu"
següents:
c+" RncpkÝect"k"rtqitcoct"cpwcnogpv"gnu"rtqeguuqu"fg"ugngeek„."rtqoqek„"kpvgtpc"
k"rtqxkuk„"fgn"rgtuqpcn"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."cod"nc"
eqnáncdqtcek„"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„"k"fg"nÓKpuvkvwv"
de Seguretat Pública de Catalunya.
d+" Rtqrquct"ngu"qhgtvgu"r¿dnkswgu"fÓqewrcek„"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/
mossos d’esquadra.
c) Elaborar les bases de convocatòria dels processos de selecció, promoció invgtpc"k"rtqxkuk„"fgn"rgtuqpcn"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."gp"
eqnáncdqtcek„"cod"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„0
d) Organitzar i gestionar els processos de selecció, promoció interna i provisió
fgn"rgtuqpcn"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
e) Elaborar estudis i informes relatius al disseny de proves i processos de selecek„."rtqoqek„"kpvgtpc"k"rtqxkuk„"fgn"rgtuqpcn"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"
d’esquadra.
f) Elaborar estadístiques i informes relatius a la selecció, promoció interna i
nc"rtqxkuk„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn"fgn"rgtuqpcn"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"
d’esquadra.
g) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.
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Article 241
Servei d’Avaluació i Orientació Psicològica
241.1 Corresponen al Servei d’Avaluació i Orientació Psicològica les funcions
següents:
c+" Fqpct"uwrqtv"c"nÓcxcnwcek„"fgnu"rgtÝnu"crvkvwfkpcnu"k"cevkvwfkpcnu"gp"gnu"rtqeguuqu"fg"
selecció, provisió i promoció interna de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra.
d+" FgÝpkt"k"crnkect"gnu"oﬂvqfgu"fÓcxcnwcek„"rukeqn”ikec"fgnu"rtqeguuqu"fg"uglecció, promoció interna i provisió del personal del cos de mossos d’esquadra, en
coordinació amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
e+" Gncdqtct"guvwfku"tgncvkwu"cnu"rgtÝnu"fg"eqorgvﬂpekgu"rqnkekcnu."ckz "eqo"rtqrquct"gnu"oﬂvqfgu"fÓcxcnwcek„"fgnu"hcevqtu"rukeqn”ikeu"swg"gu"fgtkxgp"fÓcswguvu"rgtÝnu"
tgncekqpcvu"cod"nc"rtqhguuk„"rqnkekcn."gp"eqnáncdqtcek„"cod"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"
RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„"k"nÓKpuvkvwv"fg"Ugiwtgvcv"R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c0
f+" Eqnáncdqtct"cod"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Eqqtfkpcek„"fg"nc"Rqnkekc"fg"
Catalunya en l’assessorament als ajuntaments en matèria de selecció dels efectius
dels cossos de policia local.
e) Programar i efectuar els controls psicològics necessaris als membres de la
rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"rgt"c"nc"rtgxgpek„"k"fgvgeek„"fÓcnvgtccions o trastorns que puguin comprometre la funció policial, en col·laboració amb
el Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos.
f) Elaborar i aplicar programes de detecció, sensibilització i prevenció del consum
de substàncies tòxiques, en col·laboració amb el Servei de Coordinació de Salut
Laboral i Prevenció de Riscos.
i+" Cuukuvkt"rukeqn”ikecogpv"gnu"ogodtgu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"
d’esquadra en situació de crisi, catàstrofes o accidents multitudinaris.
h) Col·laborar amb el Servei d’Avaluació Mèdica en el seguiment de les baixes
mèdiques per motius psicopatològics.
i) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.
241.2 El Servei d’Avaluació i Orientació Psicològica s’estructura en les seccions
següents:
a) Secció d’Avaluació Psicològica.
b) Secció d’Orientació i Intervenció Psicològica.
Article 242
Secció d’Avaluació Psicològica
Corresponen a la Secció d’Avaluació Psicològica les funcions següents:
c+" RncpkÝect."qticpkv¦ct"k"iguvkqpct"ngu"hcugu"fÓcxcnwcek„"fgnu"rgtÝnu"crvkvwfknals, actitudinals i de personalitat amb els instruments psicomètrics i d’avaluació
adients en els processos de selecció, promoció interna i provisió de llocs de treball
del personal del cos de mossos d’esquadra.
b) Desenvolupar i executar els mètodes d’avaluació psicològica en els processos de
selecció, promoció interna i provisió del personal del cos de mossos d’esquadra.
e+" Hqtownct"rtqrquvgu"fg"fgÝpkek„"fgnu"rgtÝnu"fg"eqorgvﬂpekgu"rqnkekcnu"k"swcpv"
a l’avaluació dels factors psicològics que se’n deriven.
d) Participar en les convocatòries de llocs de treball dels cossos de policia local
des del punt de vista de l’avaluació psicològica quan li sigui encomanat.
Article 243
Secció d’Orientació i Intervenció Psicològica
Corresponen a la Secció d’Orientació i Intervenció Psicològica les funcions
següents:
a) Executar els controls psicològics necessaris als membres de la policia de la
Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"rgt"c"nc"rtgxgpek„"k"fgvgeek„"fÓcnvgtcekqpu"q"vtcuvqtpu"
que puguin comprometre la funció policial.
b) Executar els programes de detecció, sensibilització i prevenció del consum
de substàncies tòxiques en el cos de mossos d’esquadra.
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c) Donar suport psicològic als funcionaris del cos de mossos d’esquadra en
supòsits i esdeveniments extraordinaris.
d) Assessorar els ajuntaments en matèria d’avaluació de les condicions psicològiques per dur l’arma de foc per part dels efectius dels cossos de policia locals
quan li sigui encomanat.
e) Canalitzar les demandes individuals dels membres del cos de policia de la
Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"fÓcuukuvﬂpekc"rukeqn”ikec"swg"eqpgiwkp"rgt"tc„"fg"
la seva feina al Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos.
Article 244
Servei d’Avaluació Mèdica
Corresponen al Servei d’Avaluació Mèdica les funcions següents:
a) Detectar i instar dels òrgans competents l’inici dels procediments pel reconeixement de les situacions d’invalidesa.
b) Impulsar la gestió i participar, si s’escau, en els tribunals mèdics previstos en
els procediments de reconeixement de la situació de segona activitat.
e+" Tgcnkv¦ct"cevwcekqpu"k"eqpvtqnu"oﬂfkeu"fguvkpcvu"c"nc"xgtkÝecek„"fg"nÓguvcv"fg"
ucnwv"fgn"rgtuqpcn"fgn"equ"fg"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"k"hgt"gn"
seguiment des del punt de vista mèdic i psicològic de l’absentisme del personal del
cos de mossos d’esquadra, en col·laboració amb el Servei de Coordinació de Salut
Laboral i Prevenció de Riscos.
d) Participar en l’avaluació de l’exclusió per causes mèdiques en les diferents
convocatòries d’accés a places, categories i llocs de treball adscrits a la policia de
nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."swcp"ug"nk"gpeqocpk0
g+" Eqnáncdqtct"cod"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ucnwv"Ncdqtcn"k"Rtgxgpek„"fg"Tkucos i amb el Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos en tots
aquells casos en que es consideri procedent.
f) Proposar al Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos
les actuacions mèdiques necessàries destinades a donar suport als membres de la
rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"ocncnvu"q"ceekfgpvcvu0
i+" Rtqrquct"c"ngu"wpkvcvu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"nÓcfqrek„"fg"oguwtgu"cfcrvcvkxgu"
del lloc de treball o de les condicions de prestació del treball.
h) Exercir qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les
anteriors.
Article 245
Àrea de Relacions Laborals
Eqttgurqpgp"c"nÓÉtgc"fg"Tgncekqpu"Ncdqtcnu."swg"gu"eqpÝiwtc"eqo"c" tgc"hwpcional, les funcions següents:
c+" Tgrtgugpvct"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"gp"gnu"fkhgtgpvu"
odkvu"fg"tgncek„"cod"ngu"qticpkv¦cekqpu"ukpfkecnu"fgn"equ"fg"rqnkekc"fg"nc"Igpgtclitat-mossos d’esquadra.
d+" Fqpct"uwrqtv"vﬂepke"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"gp"gnu"
processos de consulta i participació amb les organitzacions sindicals representatives
fgn"equ"fg"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
e+" Fqpct"uwrqtv"vﬂepke"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"gp"nÓgncdqtcek„"
de propostes de pactes i acords, disposicions generals, instruccions i circulars relacionades
cod"ngu"tgncekqpu"ncdqtcnu"fgn"equ"fg"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
d) Vetllar pel respecte a l’exercici dels drets sindicals per part dels representants
fgn"rgtuqpcn"fgn"equ"fg"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
e) Organitzar i gestionar els processos electorals per a l’elecció de representants
fgn"rgtuqpcn"fgn"equ"fg"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc0
h+" Eqnáncdqtct"cod"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ucnwv"Ncdqtcn"k"Rtgxgpek„"fg"
Riscos de la Direcció de Serveis i amb el Servei de Coordinació de Salut Laboral
i Prevenció de Riscos en la implementació de les activitats relatives a la prevenció
de riscos laborals.
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g) Col·laborar amb el Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos
en l’impuls de l’activitat dels òrgans paritaris de participació dels representants del
rgtuqpcn"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"gp"ocvﬂtkc"fg"ugiwtgvcv"
i salut laboral, així com del personal administratiu i tècnic.
h) Donar suport tècnic al Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra.
i) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 246
Subdirecció General de Seguretat Interior
46803" C"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ugiwtgvcv"Kpvgtkqt"nk"eqttgurqpgp"ngu"hwpcions següents:
c+" Cuuguuqtct"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"gnu"”ticpu"vgttkvqtkcnu"eqttgurqpgpvu"gp"octèria de seguretat privada i protecció de la seguretat ciutadana.
b) Donar suport als òrgans competents en matèria de seguretat privada, així
eqo"vcodﬁ"c"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"k"c"ngu"rqnkekgu"nqecnu"
de Catalunya, en aquest àmbit.
c) Supervisar els estudis i informes en matèria de seguretat privada.
d) Proposar les disposicions de caràcter intern relatives al desenvolupament i la
interpretació de la normativa de seguretat privada.
e) Supervisar la gestió del Registre especial d’empreses de seguretat de Catalunya.
f) Participar en l’elaboració o informar sobre els projectes normatius en matèria
de seguretat privada.
g) Supervisar la tramitació i gestionar els expedients de prestació de serveis
d’escortes privats i les autoritzacions provisionals de caràcter immediat per a la
seva prestació en l’àmbit territorial de Catalunya.
h) Supervisar la tramitació dels expedients d’autorització d’empreses de seguretat
rtkxcfc."ckz "eqo"nc"ugxc"oqfkÝecek„"k"ecpegnáncek„0
i) Proposar l’autorització de la prestació de serveis de vigilància amb armes.
j) Donar suport tècnic al Consell de Coordinació de la Seguretat Privada.
k) Coordinar la tramitació dels procediments sancionadors incoats per infraccions
a la normativa reguladora de la seguretat ciutadana i de la normativa en matèria de
seguretat privada, quan escaigui.
l) Coordinar la tramitació i gestió dels expedients d’autorització d’ús de dispoukvkwu"fg"xkfgqxkikn pekc"rgt"rctv"fg"nc"Rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/Oquuqu"fÓguswcftc"
i per part de les policies locals.
m) Tramitar les comunicacions relatives a l’exercici dels drets de reunió i de
manifestació que s’originin.
n) Instruir i tramitar els procediments sancionadors incoats per infraccions a la
normativa reguladora contra la violència en els espectacles esportius.
o) Donar suport tècnic a la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
p) Qualsevol funció que li encomanin.
46804" Fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ugiwtgvcv"Kpvgtkqt"gp"fgrgpgp"gnu"”ticpu"
següents:
a) Servei de Seguretat Privada.
b) Servei de Protecció de la Seguretat Ciutadana.
Article 247
Servei de Seguretat Privada
Correspon al Servei de Seguretat Privada les funcions següents:
a) Elaborar les instruccions de caràcter intern relatives al desenvolupament i la
interpretació de la normativa de seguretat privada.
d+" Cuuguuqtct"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"cnu"”ticpu"vgttkvqtkcnu"swg"eqttgurqpiwk"gp"
matèria de seguretat privada.
e+" Rtqrquct"etkvgtku"fg"eqqtfkpcek„"cod"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"
d’esquadra i les policies locals.
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d) Elaborar estudis i informes en matèria de seguretat privada.
g+" Iguvkqpct"gn"Tgikuvtg"gurgekcn"fÓgortgugu"fg"ugiwtgvcv"fg"Ecvcnwp{c0
f) Coordinar la tramitació dels expedients d’autorització d’empreses de seguretat
rtkxcfc."ckz "eqo"nc"ugxc"oqfkÝecek„"k"ecpegnáncek„0
g) Coordinar la tramitació dels expedients sancionadors en matèria de seguretat
privada entre els diferents òrgans que hi participen.
h) Controlar i gestionar la tramitació dels procediments d’autoritzacions previstes
en matèria de seguretat privada.
i) Tramitar els recursos administratius la resolució dels quals correspongui a la
rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."k"eqnáncdqtct"cod"nÓCuuguuqtkc"Lwt fkec"fgn"
Departament en l’elaboració de les propostes de resolució que els correspongui.
j) Dur a terme el seguiment i el control de la tramitació de la via de constrenyiment
de les sancions imposades en aplicació de la normativa de seguretat privada.
k) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 248
Servei de Protecció de la Seguretat Ciutadana
Corresponen al Servei de Protecció de la Seguretat Ciutadana les funcions
següents:
c+" Cuuguuqtct"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"gnu"”ticpu"vgttkvqtkcnu"swg"eqttgurqpiwk"gp"
matèria de protecció de la seguretat ciutadana.
b) Elaborar estudis i informes relatius al camp de la seguretat ciutadana.
c) Elaborar les disposicions de caràcter intern relatives al desenvolupament i la
interpretació de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana.
d) Proposar criteris de col·laboració entre els cossos policials i els seus
serveis de suport tècnic i administratiu per a la tramitació dels expedients
sancionadors.
e) Col·laborar amb l’Assessoria Jurídica del Departament en l’elaboració i l’emissió d’informes sobre projectes normatius en matèria de protecció de la seguretat
ciutadana.
f) Tramitar els recursos administratius la resolució dels quals correspongui a la
rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."k"eqnáncdqtct"cod"nÓCuuguuqtkc"Lwt fkec"fgn"
Departament en l’elaboració de les propostes de resolució que els correspongui.
g) Dur a terme el seguiment i el control de la tramitació de la via de constrenyiment de les sancions imposades en aplicació de la normativa de protecció de la
seguretat ciutadana.
h) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 249
Servei d’Assessorament Jurídic
Al Servei d’Assessorament Jurídic li corresponen les funcions següents, que s’han
d’exercir amb subjecció a les directrius jurídiques de l’advocat o advocada en cap
de l’Assessoria Jurídica del Departament:
c+" Cuuguuqtct"lwt fkecogpv"gnu"”ticpu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"gp"gnu"cuuworvgu"
de la seva competència.
b) Realitzar estudis i informes jurídics en matèries de competència de la Direcció
Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc0
c) Col·laborar amb l’Assessoria Jurídica del Departament en l’elaboració d’avantprojectes de llei i projectes de disposicions de caràcter general que afectin compevﬂpekgu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."eqo"vcodﬁ"tgxkuct"ngu"rtqrquvgu"fg"fkurqukekqpu"
pqtocvkxgu"swg"ghgevw•p"nc"tguvc"fÓwpkvcvu"qti pkswgu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
d) Portar a terme l’assistència i el seguiment de totes les diligències judicials en
swﬂ"kpvgtxkpiwkp"ogodtgu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"rgt"
causes derivades del servei, en col·laboració amb l’Assessoria Jurídica del Deparvcogpv"k"gn"Icdkpgv"Lwt fke0
g+" Eqnáncdqtct"cod"nÓCuuguuqtkc"Lwt fkec"fgn"Fgrctvcogpv"k"gn"Icdkpgv"Lwt fke"gp"
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els recursos contenciosos administratius, recursos d’inconstitucionalitat i qüestions
fg"eqorgvﬂpekc"swg"chgevkp"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
f) Examinar jurídicament les propostes de convenis i contractes sobre matèries
swg"ukiwkp"fg"eqorgvﬂpekc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
g) Revisar jurídicament la proposta de resolució dels expedients disciplinaris
kpeqcvu"c"ogodtgu"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."k"vtcokvct/nqu"
a l’Assessoria Jurídica del Departament.
h) Tramitar les propostes de resolució dels recursos administratius; de les reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral i dels procediments de revisió
fÓqÝek"fgnu"cevgu"cfokpkuvtcvkwu"uqdtg"cuuworvgu"swg"u„p"eqorgvﬂpekc"fg"nc"Fktgeek„"
Igpgtcn0
i) Tramitar i fer la proposta de resolució de les reclamacions de responsabilitat
rcvtkoqpkcn"swg"chgevkp"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc0
j) Recopilar les disposicions normatives, la jurisprudència i la doctrina cientíÝec"tgncekqpcfgu"cod"ocvﬂtkgu"rt”rkgu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"k"fqpct/nk"nc"fkhwuk„"
oportuna.
k) Informar i col·laborar amb les altres unitats del departament que correspongui
gp"gn"vtcevcogpv"fg"ngu"s¯guvkqpu"swg"chgevkp"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"gp"swﬂ"kpvgtxkpiwkp"nc"Eqokuuk„"Lwt fkec"Cuuguuqtc."gn"U pfke"fg"Itgwigu."gn"Fghgpuqt"fgn"Rqdng"
i el Parlament de Catalunya.
l) Dirigir, coordinar i fer el seguiment de l’assessorament jurídic prestat pels
ugtxgku"cfokpkuvtcvkwu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
Article 250
Àrea de Protocol
Corresponen a l’Àrea de Protocol les funcions següents:
c+" Fqpct"uwrqtv"c"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"k"cnu"eqmandaments del cos de mossos d’esquadra en l’exercici de les relacions protocol·làries
externes que s’hagin de mantenir amb les institucions del sistema de seguretat.
b) Vetllar per la correcta execució dels actes en que participi el cos de policia de
nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"c"vtcxﬁu"fgnu"ugwu"tgrtgugpvcpvu0
e+" Iguvkqpct"gnu"ugtxgku"fg"icnc"k"jqpqtu"fgn"equ"fg"oquuqu"fÓguswcftc0
d) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 251
Àrea de Comunicació
Corresponen a l’Àrea de Comunicació les funcions següents:
c+" Cpcnkv¦ct"k"uwrgtxkuct"nc"kphqtocek„"tgncvkxc"c"nÓcevkxkvcv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"
fg"nc"Rqnkekc."gp"eqnáncdqtcek„"cod"gn"Icdkpgv"fg"Eqowpkecek„"fgn"Fgrctvcogpv0
b) Elaborar notes de premsa i comunicats en relació amb l’activitat del cos de
rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc"gp"eqqtfkpcek„"cod"gn"Icdkpgv"fg"
Comunicació del Departament.
c) Realitzar estudis i informes pel que fa a la imatge en els mitjans de comunicació
del cos de mossos d’esquadra.
d) Elaborar les publicacions internes del cos de mossos d’esquadra.
e) Donar resposta a les sol·licituds d’informació sobre l’activitat del cos de mossos
fÓguswcftc"gp"eqqtfkpcek„"cod"gn"Icdkpgv"fg"Eqowpkecek„"fgn"Fgrctvcogpv0
f) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 252
Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos
Corresponen al Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos, en
eqqtfkpcek„"cod"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ucnwv"Ncdqtcn"k"Rtgxgpek„"fg"Tkuequ"fg"
nc"Fktgeek„"fg"Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn."ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) Impulsar i supervisar les activitats preventives i de salut laboral de la Direcció
Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc0
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b) Proposar prioritats i mesures a adoptar en funció de les avaluacions de riscos
i informes elaborats.
c) Fer el seguiment de l’aplicació de les mesures correctores proposades.
d) Fer el seguiment de l’elaboració i implantació dels plans d’emergència als
diferents centres de treball.
g+" Rtqoqwtg"k"rctvkekrct"gp"ngu"cevkxkvcvu"hqtocvkxgu"k"kphqtocvkxgu"cftg›cfgu"
al personal.
f) Fer el seguiment dels assumptes tractats al Comitè de Seguretat i Salut Laboral
fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc0
g) Col·laborar en l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost del Departament
en matèria de prevenció de riscos i fer-ne el seguiment de l’execució en l’àmbit de
nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc0
h) Vetllar per la implementació del Pla de Prevenció en l’àmbit de la Direcció
Igpgtcn0
k+" Fqpct"uwrqtv"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ucnwv"Ncdqtcn"k"Rtgxgpek„"fg"Tkuequ"
fg"nc"Fktgeek„"fg"Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"k"cnu"”ticpu"swg"gp"fgrgpgp"gp"
el desenvolupament de les seves funcions.
j) Canalitzar i derivar als òrgans i institucions corresponents les actuacions
mèdiques i psicològiques proposades per la Subdirecció de Recursos Humans de
nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc
k) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 253
Secretaria de Relacions Institucionals i Participació
253.1 La Secretaria de Relacions Institucionals i Participació, de conformitat
amb el que estableix l’article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, en la redacció donada per la Llei 2/1992, de 7 de juliol, actua sota la direcció superior de la
persona titular del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
k"nc"fgrgpfﬂpekc"fg"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"fgn"Fgrctvcogpv"
esmentat, en totes les funcions d’aquest que no li hagin estat atribuïdes.
253.2 La Secretaria de Relacions Institucionals i Participació té les funcions
següents:
a) Les relacions institucionals.
b) La coordinació de les relacions amb el Parlament de Catalunya.
c) L’impuls i la coordinació de les relacions de col·laboració i cooperació entre
nc"Igpgtcnkvcv"k"gn"Iqxgtp"fg"nÓGuvcv"k"ngu"cnvtgu"eqowpkvcvu"cwv”pqogu0
d) L’impuls al desenvolupament estatutari.
e) La promoció de la participació social i la innovació democràtica.
f) La promoció de la pau i dels drets humans.
g) L’impuls i la coordinació de les polítiques públiques de la recuperació de la
memòria democràtica.
253.3 De la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació depenen els
òrgans directius següents:
c+" Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu0
d+" Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rctvkekrcek„"Ekwvcfcpc0
e+" Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Ogo”tkc"Fgoqet vkec0
f+" NÓQÝekpc"fg"rtqoqek„"fg"nc"Rcw"k"fgnu"Ftgvu"Jwocpu0
g+" NÓQÝekpc"vﬂepkec"fg"uwrqtv"rgt"cn"fgurngicogpv"fg"nÓGuvcvwv0
h+" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ugtxgku"fg"nÓ odkv"fg"Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"k"
Participació
i+" Ngu"ugetgvctkgu"fg"nc"Eqokuuk„"Okzvc"fg"Vtcpuhgtﬂpekgu"Guvcv/Igpgtcnkvcv."fg"
nc"Eqokuuk„"Dkncvgtcn"Igpgtcnkvcv/Guvcv"k"fg"nc"Eqokuuk„"Okzvc"Igpgtcnkvcv/Clwptament de Barcelona.
j+" Gn"Icdkpgv"Vﬂepke"fg"nÓÉodkv"fg"Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"k"Rctvkekrcek„0
i) L’Àrea d’Assessorament Jurídic en l’Àmbit de Relacions Institucionals i
Participació.
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253.4 Està adscrit al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Particircek„."okvlcp›cpv"nc"Ugetgvctkc"fg"Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"k"Rctvkekrcek„"k"nÓKpuvkvwv"
d’Estudis Autonòmics.
Article 254
Direcció General de Relacions Institucionals
47603" C"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"nk"eqttgurqpgp"ngu"
funcions següents:
a) L’impuls i la coordinació de les relacions de col·laboració i cooperació entre
nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"k"gn"iqxgtp"fg"nÓGuvcv"k"gn"fg"ngu"cnvtgu"eqowpkvcvu"cwv”pqogu0"Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"kphqtoc"rtgegrvkxcogpv"
tots els projectes de convenis de col·laboració i cooperació. El registre de convenis
fg"eqnáncdqtcek„"k"eqqrgtcek„"fgrﬂp"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn0
d+" NÓgzgtekek"fg"ngu"hwpekqpu"kpjgtgpvu"c"ngu"tgncekqpu"gpvtg"gn"Iqxgtp"k"gn"Rctncment. El/la director/a de Relacions Institucionals assisteix a les reunions de la junta
fg"rqtvcxgwu"fgn"Rctncogpv"fg"Ecvcnwp{c"gp"tgrtgugpvcek„"fgn"Iqxgtp0
e+" NÓgzgtekek"fg"ngu"hwpekqpu"kpjgtgpvu"c"ngu"tgncekqpu"gpvtg"gn"Iqxgtp"k"gn"Eqpugnn"Eqpuwnvkw"k"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"gn"U pfke"fg"Itgwigu."ckz "eqo"
coordinar i vetllar pel compliment de les seves recomanacions.
47604" Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"uÓguvtwevwtc"gp"gnu"
òrgans següents:
c+" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgncekqpu"Kpvgtiqxgtpcogpvcnu0
d+" Nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgncekqpu"cod"gn"Rctncogpv0
47605" UÓcfuetkw"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"nc"Eqokuuk„"
Kpvgtfgrctvcogpvcn"fg"Tgncekqpu"Iqxgtp/Rctncogpv0
Article 255
Subdirecció General de Relacions Intergovernamentals
Eqttgurqp"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgncekqpu"Kpvgtiqxgtpcogpvcnu"nÓgzgtekek"
de les funcions següents:
a) L’impuls i la coordinació de les relacions de col·laboració i cooperació
gpvtg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"k"gn"Iqxgtp"fg"nÓGuvcv"k"gn"fg"ngu"cnvtgu"eqownitats autònomes, amb especial referència als instruments de col·laboració i
cooperació, com ara les conferències sectorials, comitès, consells i altres que
es puguin crear.
b) La gestió administrativa del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.
c) L’edició de publicacions, l’organització de jornades, seminaris i cursos sobre
les relacions intergovernamentals.
Article 256
Subdirecció General de Relacions amb el Parlament
Eqttgurqp"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgncekqpu"cod"gn"Rctncogpv"nÓgzgtekek"fg"
les funcions següents:
c+" Eqqtfkpct"gnu"fkhgtgpvu"fgrctvcogpvu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"gp"
relació amb l’activitat parlamentària i donar-los suport i assessorament.
d+" Cuukipct."fÓceqtf"cod"ngu"fktgevtkwu"fgn"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn."eqqtdinar, fer el seguiment i controlar el compliment de les iniciatives parlamentàries
cftg›cfgu"cn"Iqxgtp0
c) Fer el seguiment, l’anàlisi i l’estudi de les iniciatives parlamentàries.
d) L’edició de publicacions, l’organització de jornades, seminaris i cursos sobre
ngu"tgncekqpu"gpvtg"gn"Rctncogpv"k"gn"Iqxgtp0
e) La promoció, coordinació i, si s’escau, l’adopció de les mesures i disposicions necessàries per vetllar pel compliment de les recomanacions del Síndic de
Itgwigu0
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Article 257
Comissió Interdepartamental de Relacions Govern-Parlament
47903" Nc"Eqokuuk„"Kpvgtfgrctvcogpvcn"fg"Tgncekqpu"Iqxgtp/Rctncogpv"ﬁu"
presidida pel/per la director/a de Relacions Institucionals i en formen part com a
xqecnu"gnu"ecru"fg"Icdkpgv"fgnu"fkhgtgpvu"fgrctvcogpvu"fg"nc"Igpgtcnkvcv."swg"rqftcp"
delegar en els responsables de les qüestions parlamentàries, el/la subdirector/a de
Tgncekqpu"cod"gn"Rctncogpv"k"Ýpu"c"wp"o zko"fg"fwgu"rgtuqpgu"oﬁu"fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn."fgukipcfgu"rgn"ugw"vkvwnct0"Cevwc"eqo"c"ugetgvctk1 tkc"nc"rgtuqpc"
que designi el/la director/a general.
257.2 Són funcions de la Comissió la coordinació, l’intercanvi d’informació i
l’establiment de criteris en relació amb les qüestions parlamentàries.
257.3 La Comissió es reunirà amb caràcter ordinari cada quinze dies durant
els períodes de sessions del Parlament de Catalunya i amb caràcter extraordinari
quan la convoqui el/la president/a.
Article 258
Direcció General de Participació Ciutadana
47:03" C"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rctvkekrcek„"Ekwvcfcpc"nk"eqttgurqpgp"ngu"
funcions següents:
a) Fomentar els valors i les pràctiques de participació ciutadana que enriqueixen
la qualitat de la vida democràtica i la pràctica de l’associacionisme.
b) Promoure espais, processos i experiències de participació ciutadana.
47:04" Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rctvkekrcek„"Ekwvcfcpc"uÓguvtwevwtc"gp"gnu"”ticpu"
següents:
c+" Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Rctvkekrcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
d+" Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Rctvkekrcek„"gp"nÓÉodkv"Nqecn0
c) Àrea de Projectes i Recerca.
Article 259
Subdirecció General de Participació de la Generalitat
C"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Rctvkekrcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"nk"eqttgurqpgp"ngu"
funcions següents:
c+" Eqqtfkpcek„"k"cuuguuqtcogpv"gp"nc"fgÝpkek„"fgnu"gurcku"guvcdngu"fg"rctvkekrcek„"
fgnu"fkhgtgpvu"fgrctvcogpvu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
b) Assessorament, pel que fa a aspectes vinculats a la participació, en l’elaboració
de les normatives elaborades des dels diferents departaments.
c) Suport en el disseny, la implementació, l’avaluació i la difusió de mecanismes
k"rtqeguuqu"rctvkekrcvkwu"xkpewncvu"c"ngu"rqn vkswgu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
d) Coordinació d’iniciatives per a la millora de la democràcia, la transparència
i l’enfortiment de la societat civil.
e) Qualsevol altra funció que li encomanin.
Article 260
Subdirecció General de Participació en l’Àmbit Local
C"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Rctvkekrcek„"gp"nÓÉodkv"Nqecn"nk"eqttgurqpgp"ngu"
funcions següents:
a) Impulsar projectes de suport i assessorament a les iniciatives locals de participació ciutadana.
b) Contribuir a la innovació i la qualitat democràtica en l’àmbit local.
c) Qualsevol altra funció que li encomanin
Article 261
Àrea de Projectes i Recerca
A l’Àrea de projectes i recerca, com a àrea funcional, li corresponen les funcions
següents:
a) Anàlisi i estudi de processos i experiències d’innovació democràtica.
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b) Facilitar l’intercanvi i la difusió de coneixements vinculats a la innovació
democràtica.
Article 262
Direcció General de la Memòria Democràtica
48403" C"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Ogo”tkc"Fgoqet vkec"nk"eqttgurqpgp"ngu"
funcions següents:
a) Proposar les polítiques públiques de recuperació de la Memòria Democràtica.
d+" Hqogpvct."c"vtcxﬁu"fg"eqpxqecv”tkgu"r¿dnkswgu"q"okvlcp›cpv"nc"ukipcvwtc"fg"
convenis de col·laboració, les iniciatives que, en matèria de memòria democràtica,
puguin sorgir de la societat civil, del món acadèmic i el territori.
c) Impulsar la creació del Memorial Democràtic com a entitat de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia.
f+" Xgjkewnct"nc"tgncek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"cod"gn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke0
e) Participar en els diferents ens i òrgans públics de l’Administració de la
Igpgtcnkvcv"swg"rtqoqiwkp"cevwcekqpu"gp"ocvﬂtkc"fg"ogo”tkc"fgoqet vkec"rgt"
vcn"fg"ictcpvkt"nc"vtcpuxgtucnkvcv"k"eqjguk„"fg"ngu"rqn vkswgu"r¿dnkswgu"fgn"Iqxgtp"
al respecte.
f) Establir mecanismes de col·laboració amb altres organismes públics per
desenvolupar projectes transversals.
i+" Gp"ocvﬂtkc"fÓcvgpek„"cnu"gzrtguqu"rqn vkeu"fg"nc"Iwgttc"Ekxkn"k"gn"htcpswkume:
Iguvkqpct"ngu"kpfgopkv¦cekqpu"c"ngu"rgtuqpgu"swg"rcvktgp"rtkxcekqpu"fg"nnkdgtvcv"
per motius d’intencionalitat política.
Tramitar i resoldre les noves sol·licituds que s’hi puguin presentar.
j+" Gp"ocvﬂtkc"fg"fgucrctgiwvu"k"hquugu"eqowpgu"fg"nc"Iwgttc"Ekxkn"k"nc"rquvguerra:
Proposar la normativa reguladora corresponent.
Coordinar i gestionar les actuacions que es duguin a terme en aquesta matèria.
Completar el cens de fosses i desapareguts, amb la col·laboració activa dels
familiars dels afectats i les entitats memorialistes.
i) En relació amb la recuperació del patrimoni democràtic i els espais de la
memòria:
Impulsar les iniciatives de localització, senyalització i conservació in situ de llocs
godngo vkeu"fg"nc"Iwgttc"Ekxkn."nc"tgrtguuk„"htcpswkuvc."nc"nnwkvc"cpvkhtcpswkuvc"k"nc"
vtcpukek„"fgoqet vkec."cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"etgct"wpc"zctzc"eqjgtgpv"fÓgurcku"fg"nc"
memòria a Catalunya.
Xgjkewnct"nc"tgncek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"*UK+"cod"gn"Eqpuqtek"Ogoqtkcn"fgnu"Gurcku"
de la Batalla de l’Ebre (COMEBE).
Rtqoqwtg"nc"oqfkÝecek„"fgnu"Guvcvwvu"fgn"EQOGDG"rgt"vcn"fÓcfcrvct/nqu"c"nc"
nova estructura organitzativa.
Ecpcnkv¦ct"gnu"tgewtuqu"swg"crqtvkp"nc"Igpgtcnkvcv"k"cnvtgu"qticpkuogu"rgt"cn"fguenvolupament del projecte memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre.
FgÝpkt"gnu"qdlgevkwu."gn"eqpvkpiwv."gn"rtqlgevg"owugqit Ýe"k"gn"oqfgn"fg"iguvk„"
del Museu de l’Exili de la Jonquera, així com també realitzar totes les actuacions
necessàries per a la seva creació jurídica.
Donar suport per a la posada en marxa i funcionament del Museu de l’Exili de
la Jonquera.
48404" Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Ogo”tkc"Fgoqet vkec"uÓguvtwevwtc"gp"gnu"
òrgans següents:
a) Àrea de Difusió, Projectes i Assessorament Històric.
b) Àrea de Promoció de la Memòria Democràtica.
48405" UÓcfuetkw"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Ogo”tkc"Fgoqet vkec"gn"Rtqitcoc"
d’atenció a expresos i de desapareguts i fosses comunes
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Article 263
Àrea de Difusió, Projectes i Assessorament Històric
A l’Àrea de Difusió, Projectes i Assessorament Històric, amb rang assimilat a
servei, li corresponen les funcions següents:
a) Organitzar cursos, seminaris, conferències, jornades, exposicions i actes de
comunicació en general, relacionats amb la recuperació de la memòria democràtica.
b) Promoure la relació amb institucions memorialistes d’arreu del món, com
també amb entitats culturals, que sigui necessària per al desplegament del Memorial Democràtic.
e+" Eqnáncdqtct"gp"nc"fgvgtokpcek„"fgn"eqpvkpiwv"k"gn"rtqlgevg"owugqit Ýe"fgn"
Museu de l’Exili de la Jonquera.
d) Coordinar l’assessorament per a l’establiment de criteris de localització, sep{cnkv¦cek„"k"eqpugtxcek„"kp"ukvw"fg"nnqeu"godngo vkeu"fg"nc"Iwgttc"Ekxkn."nc"tgrtguuk„"
franquista, la lluita antifranquista i la transició democràtica.
e) Coordinar les actuacions de recerca i localització de desapareguts i fosses
eqowpgu"fg"nc"Iwgttc"Ekxkn"k"gn"htcpswkuog0
Article 264
Àrea de Promoció de la Memòria Democràtica
A l’Àrea de Promoció de la Memòria Democràtica, amb rang assimilat a servei,
li corresponen les funcions següents:
a) Fer el seguiment i col·laborar en el desenvolupament normatiu del Memorial
Democràtic.
b) Col·laborar en l’elaboració de la normativa reguladora corresponent en matèria de desapareguts i fosses comunes, com també del COMEBE i del Museu de
l’Exili de la Jonquera.
c) Promoure i gestionar els ajuts públics a entitats que desenvolupin projectes
destinats a la recuperació de la memòria democràtica.
d) Coordinar l’elaboració de convenis de col·laboració amb entitats i institucions
per l’articulació de projectes transversals de memòria democràtica.
g+" Iguvkqpct"ngu"kpfgopkv¦cekqpu"cnu"gzrtguqu"fg"nc"Iwgttc"Ekxkn"k"gn"htcpswkume.
h+" Iguvkqpct"ngu"cevwcekqpu"swg"gu"fwiwkp"c"vgtog"gp"ocvﬂtkc"fg"fgucrctgiwvu"k"
hquugu"eqowpgu"fg"nc"Iwgttc"Ekxkn"k"nc"rquviwgttc."k"gn"egpu"eqttgurqpgpv0
Article 265
Programa per a la creació del Memorial Democràtic
265.1 Sota la dependència immediata del/de la director/a general de la Memòria
Democràtica s’adscriu el Programa per a la creació del Memorial Democràtic, que
vﬁ"eqo"c"hwpek„"cpcnkv¦ct"nÓguvtwevwtc"qticpkv¦cvkxc"oﬁu"cfgswcfc"rgt"c"nc"eqpÝguració del Memorial i proposar les actuacions més adients per a la consecució
fg"ngu"Ýpcnkvcvu"fg"tgewrgtct"k"tgkxkpfkect"nc"ogo”tkc"jkuv”tkec"fg"nc"nnwkvc"rgt"nc"
democràcia i difondre’n el coneixement.
265.2 Correspon la direcció del Programa al/a la director/a general de la Memòria Democràtica.
265.3 El Programa restarà sense efectes en el moment de constitució del Memorial Democràtic.
Article 266
Programa d’atenció a expresos i de desapareguts i fosses comunes
266.1 El Programa d’atenció a expresos i de desapareguts i fosses comunes,
exerceix les funcions següents:
c+" Iguvkqpct"ngu"kpfgopkv¦cekqpu"c"ngu"rgtuqpgu"swg"rcvktgp"rtkxcekqpu"fg"nnkdgtvcv"
per motius d’intencionalitat política,
b) Tramitar i resoldre les noves sol·licituds que s’hi puguin presentar,
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c) Coordinar i gestionar les actuacions que es duguin a terme en matèria de
fgucrctgiwvu"k"hquugu"eqowpgu"fg"nc"Iwgttc"Ekxkn"k"nc"rquviwgttc.
d) Proposar la normativa reguladora corresponent.
e) Completar el cens de fosses i desapareguts, amb la col·laboració activa dels
familiars dels afectats i les entitats memorialistes.
266.2 Al front del Programa hi ha un/a director/a.
266.3 El Programa d’atenció a expresos i de desapareguts i fosses comunes té
una vigència de 4 anys prorrogables si persisteixen les circumstàncies que motivaren la seva creació.
Article 267
QÝekpc"fg"Rtqoqek„"fg"nc"Rcw"k"fgnu"Ftgvu"Jwocpu
C"nÓQÝekpc"fg"Rtqoqek„"fg"nc"Rcw"k"fgnu"Ftgvu"Jwocpu."swg"guv "cuukokncfc"c"
direcció general, li corresponen les funcions següents:
a) Impulsar i donar suport a la creació de l’Institut Català Internacional per la
Pau (ICIP) com a entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia.
d+" Xgjkewnct"nc"tgncek„"k"nc"eqqtfkpcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"cod"nÓKEKR0
c) Impulsar la coordinació de les activitats de foment de la pau i dels drets humans
fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"cuugiwtct/pg"nc"eqjgtﬂpekc"k"vtcpuxgtucnkvcv"fg"nÓceek„"fg"iqxgtp"
en temes de foment de la pau i dels drets humans.
f+" Hqogpvct"nc"eqnáncdqtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"nc"uqekgvcv"ekxkn"eqortqoguc"gp"
la promoció de la pau i dels drets humans, i donar suport en la mesura del possible
a les seves activitats.
g+" Fqpct"uwrqtv"c"ngu"tgncekqpu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"cod"ngu"cfokpkuvtcekqpu"owpkcipals i altres administracions en matèria de polítiques de pau i de drets humans.
f) Afavorir, en col·laboració amb la Secretaria d’Afers Exteriors, la presència de
Catalunya en les xarxes governamentals de defensa dels drets humans i de promoció
fg"nc"rcw"k"ictcpvkt/jk"nc"tgrtgugpvcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
g) Fomentar la formació de les administracions públiques i de la societat catalana en drets humans i pau, en col·laboració amb altres departaments i òrgans de
l’administració, l’ICIP i les universitats i centres de recerca catalans.
h) Promoure, juntament amb la resta d’instàncies competents, missions de mopkvqtcvig"fgnu"ftgvu"jwocpu."fg"dqpu"qÝeku."ckz "eqo"ceekqpu"qtkgpvcfgu"c"hqogpvct"
la defensa i protecció dels drets humans a tercers països, sens perjudici de les competències en matèria d’actuacions exteriors i de cooperació al desenvolupament
del departament competent.
Article 268
Programa per a la creació de l’Institut Internacional per la Pau
48:03" Uqvc"nc"fgrgpfﬂpekc"koogfkcvc"fgn1fg"nc"ecr"fg"nÓQÝekpc"uÓcfuetkw"gn"Rtqitcma per a la creació de l’Institut Internacional per la Pau, que té com a funció analitzar
nÓguvtwevwtc"qticpkv¦cvkxc"oﬁu"cfgswcfc"rgt"c"nc"eqpÝiwtcek„"fg"nÓKpuvkvwv"k"rtqrquct"ngu"
cevwcekqpu"oﬁu"cfkgpvu"rgt"c"nc"eqpugewek„"fg"ngu"Ýpcnkvcvu"fg"hqogpv"fg"nc"rcw0
48:04" Eqttgurqp"nc"fktgeek„"fgn"Rtqitcoc"cn1c"nc"ecr"fg"nÓQÝekpc"fg"Rtqoqek„"
de la Pau i de Drets Humans.
268.3 El Programa restarà sense efectes en el moment de constitució de l’Institut
Internacional per la Pau.
Article 269
QÝekpc"Vﬂepkec"fg"Uwrqtv"rgt"cn"Fgurngicogpv"fg"nÓGuvcvwv
48;03" Eqttgurqp"c"nÓQÝekpc"Vﬂepkec"fg"Uwrqtv"rgt"cn"Fgurngicogpv"fg"nÓGuvcvwv."
assimilada a subdirecció general:
a) Donar suport a l’Institut d’Estudis Autonòmics en les actuacions relatives al
desplegament de l’Estatut.
b) Impulsar els projectes normatius i els acords en matèria de desplegament
competencial i les actuacions relatives al calendari de desplegament de l’Estatut.
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c) Assessorar els departaments en les matèries competencials i donar suport a
l’IEA en el seguiment de les disposicions estatals.
d) Donar suport a les tasques de desenvolupament de l’Estatut i a les secretaries
fg"nc"Eqokuuk„"Okzvc"fg"Vtcpuhgtﬂpekgu."nc"Eqokuuk„"Dkncvgtcn"Guvcv/Igpgtcnkvcv."k"
fg"nc"Eqokuuk„"Okzvc"Igpgtcnkvcv/Clwpvcogpv"fg"Dctegnqpc0
48;04" Nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nÓQÝekpc"hct "ngu"hwpekqpu"fg"ugetgvctk1 tkc"fg"ngu"
diferents comissions que es puguin crear en matèria de seguiment competencial.
Article 270
Subdirecció General de Serveis de l’Àmbit de Relacions Institucionals i Participació
49203" Eqttgurqpgp"c"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ugtxgku"fg"nÓÉodkv"fg"Tgncekqpu"
Institucionals i Participació, en coordinació amb la Direcció de Serveis de la Secretaria
Igpgtcn."ngu"hwpekqpu"fÓcfokpkuvtcek„."tﬂiko"kpvgtkqt"k"iguvk„"fgnu"ugtxgku"fg"iguvk„"
econòmica, patrimonial i de personal de la Secretaria de Relacions Institucionals
i Participació, i aquelles altres que li encomanin.
49204" Fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ugtxgku"fg"nÓÉodkv"fg"Tgncekqpu"Kpuvkvwekonals i Participació en depenen els òrgans següents:
a) El Servei de Recursos Humans, Organització, Coordinació i Atenció al
Ciutadà.
d+" Gn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"Geqp”okec"k"Rcvtkoqpkcn0
Article 271
Servei de Recursos Humans, Organització, Coordinació i Atenció al Ciutadà
Al Servei de Recursos Humans, Organització, Coordinació i Atenció al Ciutadà,
gp"eqqtfkpcek„"cod"nc"Fktgeek„"fg"Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn."nk"eqttgurqpgp"
les funcions següents:
a) La gestió i l’administració del personal, d’acord amb la normativa vigent.
d+" Nc"rncpkÝecek„"fg"nc"hqtocek„"fgn"rgtuqpcn."nÓcuuguuqtcogpv"k"nc"eqqtfkpcek„"
de la detecció de necessitats formatives del personal de les diferents unitats i el
control i la coordinació de la realització dels cursos.
c) La participació en l’elaboració del capítol 1 de l’avantprojecte de pressupost
i el control de la despesa corresponent.
d) El registre general i l’arxiu.
e) La coordinació i el perfeccionament dels circuits administratius, els impresos i
els documents, així com l’assessorament als diferents òrgans en assumptes referents
a l’organització i el funcionament administratiu.
h+" Nc"rncpkÝecek„"k"eqqtfkpcek„"fg"ngu"cevkxkvcvu"cftg›cfgu"c"nc"kphqtocek„"k"
l’atenció al ciutadà.
g) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.
Article 272
Servei de Gestió Econòmica i Patrimonial
Cn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"Geqp”okec"k"Rcvtkoqpkcn."gp"eqqtfkpcek„"cod"nc"Fktgeek„"fg"
Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"nk"eqttgurqpgp"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) La preparació de l’avantprojecte de pressupost anual i la gestió, el seguiment
i el control de la seva execució.
b) La gestió i el seguiment de les despeses i els ingressos i la tramitació dels
documents comptables.
c) La supervisió del funcionament de la caixa d’habilitació.
d) La coordinació, supervisió i, si s’escau, tramitació dels expedients relatius al
patrimoni, de despesa, contractació i subvencions.
e) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.
Article 273
Gabinet Tècnic de l’Àmbit de Relacions Institucionals i Participació
49503" Cn"Icdkpgv"Vﬂepke"fg"nÓÉodkv"fg"Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"k"Rctvkekrcek„."
amb rang orgànic de subdirecció general, li corresponen les funcions següents:
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c+" NÓgncdqtcek„."rncpkÝecek„"k"eqqtfkpcek„"fgnu"kphqtogu."rwdnkecekqpu"k"guvwfku"
econòmics, estadístics i socials.
d+" Nc"rncpkÝecek„."fktgeek„"k"eqqtfkpcek„"fg"ngu"pgeguukvcvu"gp"ocvﬂtkc"kphqto vkec"
gp"eqqtfkpcek„"cod"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ukuvgogu"fÓKphqtocek„"k"Vgngeqownicacions del Departament.
e+" Nc"rncpkÝecek„."eqqtfkpcek„."uwrgtxkuk„"k."uk"uÓguecw."gzgewek„"fg"ngu"cevwcekqpu"fg"pqtocnkv¦cek„"nkpi¯ uvkec"gp"eqqtfkpcek„"cod"gn"Icdkpgv"Vﬂepke"fgn"
Departament.
d) Elaborar la memòria anual.
e) Les altres funcions que se li encomanin.
273.2 Aquestes funcions es desenvoluparan en coordinació amb la Direcció
fg"Ugtxgku"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn0
Article 274
Àrea d’Assessorament Jurídic en l’Àmbit de Relacions Institucionals i Participació
A l’Àrea d’Assessorament Jurídic en l’Àmbit de les Relacions Institucionals i
Participació li correspon la preparació de documentació, la proposta o emissió d’informes segons s’escaigui i, en general, l’acompliment de les funcions d’assessorament
relatives a les matèries sobre les quals sigui competent la Secretaria de Relacions
Institucionals i Participació. Al capdavant d’aquesta Àrea hi ha un advocat de la
Igpgtcnkvcv."cuukokncv"c"ghgevgu"tgvtkdwvkwu"c"cfxqecv"gp"ecr."swg"cevwct "fÓceqtf"cod"
les directrius de l’advocat en cap de l’Assessoria Jurídica del Departament.
Article 275
Serveis Territorials
275.1 El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació s’estructura territorialment de la manera següent:
a) Els Serveis Territorials a Barcelona. Àmbit territorial: comarques de l’Alt
Rgpgfﬂu."gn"Dckz"Nnqdtgicv."gn"Dctegnqpﬂu."gn"Icttch."gn"Octguog."gn"Xcnnﬂu"Qeekdental i el Vallès Oriental.
b) Els Serveis Territorials a la Catalunya Central. Àmbit territorial: comarques
de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.
e+" Gnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu"c"Iktqpc0"Éodkv"vgttkvqtkcn<"eqoctswgu"fg"nÓCnv"Gorqtf ."
gn"Dckz"Gorqtf ."nc"Icttqvzc."gn"Iktqpﬂu."gn"Rnc"fg"nÓGuvcp{."gn"Tkrqnnﬂu"k"nc"Ugnva.
f+" Gnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu"c"Nngkfc0"Éodkv"vgttkvqtkcn<"eqoctswgu"fg"ngu"Icttkiwgu."
nc"Pqiwgtc."gn"Rnc"fÓWtignn."nc"Ugicttc."gn"Ugitk "k"nÓWtignn0
e) Els Serveis Territorials a Tarragona. Àmbit territorial: comarques de l’Alt Camp,
el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.
f) Els Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre. Àmbit territorial: comarques
del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.
g) Els Serveis Territorials a l’Alt Pirineu i Aran. Àmbit territorial: comarques
fg"nÓCnvc"Tkdciqt›c."nÓCnv"Wtignn."nc"Egtfcp{c."gn"Rcnnctu"Lwuu ."gn"Rcnnctu"Uqdkt "k"
Era Val d’Aran.
275.2 Els serveis territorials del Departament d’Interior, Relacions Institucionals
k"Rctvkekrcek„"guvcp"cfuetkvu"c"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"k"fgrgpgp"hwpekqpcnogpv"fg"
nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn."fg"nc"Ugetgvctkc"fg"Ugiwtgvcv."fg"nc"Ugetgvctkc"fg"Tgncekqpu"
Institucionals i Participació i de les direccions generals del Departament en l’àmbit
de les seves respectives competències.
275.3 Els serveis territorials del Departament s’assimilen orgànicament a
subdirecció general.
Article 276
Funcions
Als serveis territorials del Departament els corresponen les funcions següents:
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a) Representar el Departament en el seu àmbit funcional.
b) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències del Departament.
c) Impulsar i coordinar el funcionament dels òrgans que en depenen, i exercir
el comandament del personal al seu càrrec, sens perjudici de les funcions que en
cada àmbit tinguin les unitats directives del Departament.
d) Impulsar i desenvolupar els programes d’actuació que determini el Departament
i en especial aquells que tinguin per objecte millorar l’atenció als ciutadans.
e) Elaborar les dades, els estudis i els informes que siguin d’interès per a la
rncpkÝecek„"fÓcevwcekqpu0
f) La gestió ordinària dels recursos humans, materials i econòmics assignats a
l’àmbit territorial corresponent.
g) Autoritzar la realització d’espectacles i activitats recreatives dins del seu àmbit
vgttkvqtkcn."vcodﬁ"ngu"fg"ect evgt"gzvtcqtfkpctk."uwrtcowpkekrcn."dgpﬂÝe."fÓceqtf"cod"
ngu"tgincogpvcekqpu"gurge Ýswgu."eqo"vcodﬁ"cswgnngu"ukpiwnctu"q"gzegrekqpcnu"swg"
no estiguin reglamentades.
h) Atorgar permisos d’explotació i autoritzacions d’instal·lació de màquines
recreatives i d’atzar, com també autoritzar salons recreatius i esportius.
i) Les que li encomani la normativa vigent en matèria de joc i d’espectacles,
prevenció de la violència en espectacles esportius, de seguretat privada, de protecció
civil i de participació i relacions institucionals.
j) Les altres que li encomanin.
Article 277
Estructura
277.1 Els Serveis Territorials a Barcelona s’estructuren en:
a) Servei territorial del Joc i d’Espectacles.
b) Servei Territorial de Protecció Civil.
c) Unitat de Salut Laboral i Prevenció de Riscos.
277.2 Els Serveis Territorials a Tarragona s’estructuren en:
a) Servei territorial del Joc i d’Espectacles.
b) Servei territorial de Protecció Civil.
c) Unitat de Salut Laboral i Prevenció de Riscos.
49905" Gnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu"c"Iktqpc."Nngkfc."ngu"Vgttgu"fg"nÓGdtg."nc"Ecvcnwp{c"
Central i l’Alt Pirineu i Aran s’estructuren en:
a) Servei Territorial del Joc i d’Espectacles.
b) Unitat de Salut Laboral i Prevenció de Riscos.
Article 278
Servei Territorial del Joc i d’Espectacles
Als serveis territorials del Joc i d’Espectacles, en el seu àmbit territorial d’actuació,
els corresponen les funcions següents:
a) Donar suport al/a la director/a del servei territorial del Departament en matèria
de joc i d’espectacles.
b) La tramitació dels expedients que s’iniciïn en la seva respectiva demarcació
en matèria de joc i d’espectacles, com també elevar la proposta corresponent a
l’òrgan competent per resoldre.
c) L’atenció de les consultes que formulin les persones i empreses en matèria de
joc i d’espectacles en l’àmbit de la seva competència.
d) Qualsevol altra que li encomanin.
Article 279
Servei Territorial de Protecció Civil
Al Servei Territorial de Protecció Civil li correspon les funcions següents, en
l’àmbit territorial corresponent:
c+" Eqnáncdqtct"gp"vcuswgu"fg"rtgxkuk„"cod"gn"Ugtxgk"fg"Iguvk„"fgn"Tkue"k"RncpkÝecek„"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqvgeek„"Ekxkn0
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b) Participar en la redacció dels plans de sector de cada pla especial amb el Servei
fg"Iguvk„"fgn"Tkue"k"RncpkÝecek„0
c) Implantar els plans especials d’acord amb la programació del Servei d’Implantació.
d) Col·laborar amb el Servei d’Implantació en el disseny, l’organització i l’execució d’exercicis i simulacres dels plans de protecció civil.
e) Donar el suport als municipis en matèria de protecció civil.
f) Participar en les operacions de suport a la coordinació en el territori en emeriﬂpekgu"ukipkÝecvkxgu."fÓceqtf"cod"gnu"rncpvglcogpvu"fg"nc"Uwdfktgeek„"fÓQrgtcekqpu"
de Protecció Civil.
i+" Fqpct"uwrqtv"gp"nc"eqqtfkpcek„"fgn"Egpvtg"fg"Eqocpfcogpv"Cxcp›cv"fgnu"
rncpu"fg"rtqvgeek„"ekxkn"okvlcp›cpv"nc"eqqtfkpcek„"cod"gn"EGECV0
j+" Rctvkekrct"gp"nÓkphqtog"uqdtg"gogtiﬂpekgu"ukipkÝecvkxgu0
i) Participar en els programes de formació i jornades de protecció civil que
s’organitzin en el seu territori.
j) Qualsevol altra que li encomanin.
Article 280
Unitat de Salut Laboral i Prevenció de Riscos
C"nc"Wpkvcv"fg"Ucnwv"Ncdqtcn"k"Rtgxgpek„"fg"Tkuequ."eqpÝiwtcfc"eqo"c" tgc"hwpekqpcn."nk"eqttgurqpgp."gp"eqqtfkpcek„"cod"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Ucnwv"Ncdqtcn"
i Prevenció de Riscos de la Direcció de Serveis, les funcions següents, en l’àmbit
territorial corresponent:
a) Col·laborar amb el Servei de prevenció de riscos laborals del Departament en
la realització dels exàmens de salut inicials, per absències perllongades de salut, els
rgtk”fkeu"gurge Ýeu"k"gnu"fÓcfcrvcek„"fg"nnqe"rgt"ecpxk"fg"vcuswgu0
b) Col·laborar amb les diferents unitats de prevenció de riscos laborals del
Departament en l’execució dels plans i els programes en aquesta matèria en el seu
àmbit territorial.
e+" Iguvkqpct"ngu"oguwtgu"fgtkxcfgu"fg"ngu"cxcnwcekqpu"fg"tkuequ"k"gnu"rncpu"fÓgogtgència dels centres del Departament en l’àmbit territorial corresponent.
d) Impulsar la promoció d’hàbits saludables.
e) Efectuar l’atenció de primeres cures i urgències.
f) Efectuar l’atenció de patologia laboral.
g) Fer el seguiment d’accidents laborals i col·laborar en la investigació d’aquests
quan el Servei de Prevenció de Riscos Laborals ho reclami.
h) Col·laborar en les campanyes sanitàries.
i) Emissió d’informes mèdics i seguiment de baixes.
j) Promoure i participar en les activitats de formació, informació, estudi i divulgació en matèria de riscos laborals en el seu àmbit.
k) Responsabilitzar-se de la coordinació empresarial en matèria preventiva en
el seu àmbit territorial.
l) Qualsevol altra que li encomanin.
Article 281
Coordinació organitzativa
Nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"eqqtfkpc"ngu"wpkvcvu"fktgevkxgu"fgn"Fgrctvcogpv"gp"cswgnngu"
actuacions que afecten l’àmbit funcional que li és propi.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
El personal habilitat per exercir la defensa penal en judici dels membres del cos
de mossos d’esquadra està adscrit orgànicament a l’Assessoria Jurídica del Depar-
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vcogpv"ugpu"rgtlwfkek"fg"nc"eqqtfkpcek„"fgn"Icdkpgv"Lwt fke"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"gp"
els termes concrets de la corresponent resolució d’habilitació.
Segona
D’acord amb l’estructura regulada en aquest Decret s’efectuen les adaptacions
següents:
a) La Secció de Recursos Humans i Administració adscrita al Servei d’Admipkuvtcek„"fg"nc"Tgik„"Rqnkekcn"Ogvtqrqnkvcpc"Dctegnqpc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"
la Policia passa a denominar-se Secció de Recursos Humans.
b) La Secció de Recursos Humans i Administració adscrita al Servei d’Adminisvtcek„"fg"nc"Tgik„"Rqnkekcn"Ogvtqrqnkvcpc"Uwf"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"
passa a denominar-se Secció de Recursos Materials.
c) La Secció de Recursos Humans i Administració adscrita al Servei d’Adokpkuvtcek„"fg"nc"Tgik„"Rqnkekcn"Ogvtqrqnkvcpc"Pqtf"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"
Policia passa a denominar-se Secció de Recursos Humans i Materials Metropolitana
Pqtf/Qguv0
d) La Secció de Recursos Humans i d’Administració de l’Àrea Regional de
Trànsit de Tarragona adscrita al Servei d’Administració de les Unitats Centrals
passa a denominar-se Secció de Recursos Humans i Administració i s’adscriu al
Servei d’Administració de la Regió Policial Camp de Tarragona.
e) El Servei d’Administració de les Regions Policials Pirineu i Ponent de la
Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"rcuuc"c"fgpqokpct/ug"Ugtxgk"fÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"
Regió Policial Ponent.
f) La Secció de Recursos Humans i Administració de les Regions Policials
Rktkpgw"k"Rqpgpv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"rcuuc"fg"fgpqokpct/ug"Ugeek„"
de Recursos Humans i Administració de la Regió Policial Ponent.
i+" Nc"Ugeek„"fg"Tﬂiko"Kpvgtkqt"fg"nc"Uwdfktgeek„"Igpgtcn"fg"Tgewtuqu"Jwocpu"
i Relacions Laborals de la Direcció de Serveis passa a denominar-se Secció de
Règim Interior, Informació i Registre.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Les persones que ocupen els llocs de treball o els llocs de comandament de les
unitats afectades per aquest Decret seguiran exercint les seves funcions respectives
mentre no es proveeixin o s’adaptin els llocs de treball corresponents d’acord amb
l’estructura regulada.
Segona
Els funcionaris i la resta de personal del Departament que resultin afectats per les
oqfkÝecekqpu"qti pkswgu"fÓcswguv"Fgetgv"eqpvkpwctcp"rgtegdgp"nc"vqvcnkvcv"fg"ngu"
ugxgu"tgvtkdwekqpu"cod"e ttge"cnu"etﬂfkvu"cnu"swcnu"uÓkorwvcxgp."Ýpu"swg"uÓcfqrvkp"
les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.
Tercera
Els negociats dependents de les subdireccions generals, dels serveis i de les
seccions afectats per aquest Decret subsistiran mentre no es dictin les disposicions
de desplegament pertinents.
Quarta
Mentre no s’estructurin els serveis territorials a la Catalunya Central i a l’Alt
Pirineu i Aran, els Serveis Territorials a Lleida donaran suport als Serveis Territorials a l’Alt Pirineu i Aran, i els Serveis Territorials a Barcelona donaran suport als
Serveis Territorials a la Catalunya Central, llevat pel que fa a l’àmbit competencial
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de Joc i Espectacles que el suport a la Catalunya Central i a l’Alt Pirineu i Aran ho
hctcp"gnu"ugtxgku"vgttkvqtkcnu"fg"Nngkfc"k"Iktqpc0
Cinquena
Ngu"hwpekqpu"cvtkdw•fgu"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqvgeek„"Ekxkn"c"swﬂ"hcp"tgferència els articles 55.1.k), 66.1.b), 66.2.c) i 70 d’aquest Decret, relatives al servei
d’atenció de trucades d’urgència 112, restaran sense efecte un cop s’hagi constituït
k"rqucv"gp"hwpekqpcogpv"gn"Egpvtg"fÓCvgpek„"k"Iguvk„"fg"Vtwecfgu"fÓWtiﬂpekc"334"
Ecvcnwp{c"okvlcp›cpv"nc"ugxc"guvtwevwtc"qti pkec"k"qrgtcvkxc0
Sisena
Ogpvtg"pq"gu"fgugpxqnwrk"nÓguvtwevwtc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqvgeek„"Ekxkn."
nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtgxgpek„."Gzvkpek„"fÓKpegpfku"k"Ucnxcogpvu"f„pc"uwrqtv"
qrgtcvkw"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqvgeek„"Ekxkn0
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera
Es deroguen les disposicions reglamentàries següents:
Fgetgv"3:514229."fg"4:"fÓciquv."fÓguvtwevwtc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtgxgpek„"
i Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i d’organització operativa i territorial del cos de bombers de
nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0
Decret 186/2007, de 28 d’agost, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions
Institucions i Participació.
Segona
Resten derogades les disposicions que s’oposin a aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Gu"oqfkÝec"nÓctvkeng"3903"fgn"Fgetgv"4414227."fg"44"fg"hgdtgt."fÓcrtqxcek„"fgn"
Reglament de salons recreatius i de joc, que queda redactat de la manera següent:
“17.1 L’autorització d’instal·lació de salons recreatius o tipus A es concedirà
per les persones titulars de la direcció dels serveis territorials del Departament
competent en matèria de joc i d’espectacles, que valoraran la incidència en el medi
social i urbà, les possibles repercussions sobre la infància i la joventut, la seguretat
ciutadana i les condicions del local.”
Segona
Gu"oqfkÝswgp"gnu"ctvkengu"7."8"k"9"fgn"Fgetgv"42714223."fg"46"fg"lwnkqn."rgn"swcn"gu"
regulen els serveis de vigilància per a determinats espectacles, activitats recreatives
i establiments públics, que queden redactats de la manera següent:
“Article 5
”Exempció
”5.1 La persona titular de la direcció del servei territorial corresponent del
Departament competent en matèria de joc i d’espectacles, amb l’informe previ dels
clwpvcogpvu"k"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."swcp"gnu"vkvwnctu"
dels locals o organitzadors dels espectacles o activitats recreatives ho sol·licitin,
podrà reduir el nombre de vigilants o eximir-los de l’obligació de disposar-ne quan
la ubicació del local, les seves característiques, la naturalesa de l’activitat i altres
circumstàncies, que hauran de ser acreditades degudament, així ho permetin.
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”Aquesta reducció o exempció es concedirà per resolució de la persona titular
dels servei territorial corresponent, amb vigència d’un any, revocable quan deixin
de concórrer les circumstàncies que van motivar-la o per incompliment de la normativa vigent.
”5.2 Estaran exempts de les mesures de vigilància que estableix l’article 4 els
espectacles i activitats recreatives organitzats per un ens local on la seguretat dels
usuaris quedi garantida degudament per la policia local, amb la comunicació prèvia
al servei territorial corresponent.”
“Article 6
”Mesures complementàries
”La persona titular de la direcció del servei territorial corresponent del Departament competent en matèria de joc i d’espectacles, amb l’informe previ dels
clwpvcogpvu"k"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."rqft "cwiogpvct"
el nombre de vigilants que preveu l’article 4, quan la ubicació del local, les seves
característiques, l’aforament, la naturalesa de l’activitat i altres circumstàncies que
es produeixin ho facin necessari.”
“Article 7
”Mesures extraordinàries
”D’acord amb les previsions establertes per l’article 4 d’aquest Decret, la
persona titular de la direcció del servei territorial corresponent del Departament
competent en matèria de joc i d’espectacles, amb l’informe previ dels ajuntaogpvu"k"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."rqft "fgvgtokpct"
la necessitat de disposar de serveis de vigilància en els espectacles i activitats
recreatives del Catàleg no incloses a l’article 3 d’aquest Decret quan la ubicació del local, les seves característiques i la naturalesa de l’activitat que s’hi
desenvolupa o qualsevol altra circumstància ho facin necessari per garantir la
seguretat del públic assistent.”
Tercera
Gu"oqfkÝswgp"gnu"ctvkengu"803."9."3903."3:03"k"3;"fgn"Fgetgv"4;613;;7."fg"9"fg"pqvembre, pel qual s’aprova el Reglament de rifes, tómboles i combinacions aleatòries,
que queden redactats de la manera següent:
“Article 6
”Competència per autoritzar la celebració de rifes i combinacions aleatòries
”6.1 Correspon a la persona titular de la direcció del servei territorial corresponent del Departament competent en matèria de joc i d’espectacles l’autorització
de les rifes i combinacions aleatòries que se celebrin en l’àmbit territorial de la seva
competència.”
“Article 7
”Competència per autoritzar la celebració de tómboles
”Correspon a la persona titular de la direcció del servei territorial corresponent
del Departament competent en matèria de joc i d’espectacles l’autorització de les
tómboles que se celebrin a l’àmbit de la seva competència. En el cas de tómboles
egngdtcfgu"gp"qecuk„"fg"Ýtgu"q"hguvgu"nqecnu."nc"ugxc"cwvqtkv¦cek„"ugt "eqorgvﬂpekc"
de l’alcalde/essa del municipi on se celebrin.”
“Article 17
”Tramitació de les autoritzacions
”17.1 Rebudes les sol·licituds, amb els documents exigits en aquest Reglament
presentats amb una antelació mínima d’un mes a la data en què es pretengui l’inici
de la venda o distribució de les paperetes, butlletes o impresos, el director/a general
del Joc i d’Espectacles o, si s’escau, la persona titular de la direcció del servei territorial corresponent del Departament competent en matèria de joc i d’espectacles,
procedirà a dictar l’oportuna resolució que concedirà o denegarà l’autorització
sol·licitada, en aquest últim cas, motivadament.”
“Article 18
”Efectes de les autoritzacions
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Ñ3:03" Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fgn"Lqe"k"fÓGurgevcengu"q"ngu"fktgeekqpu"fgnu"ugtxgku"
territorials corresponents del Departament competent en matèria de joc i d’espectacles
trametran al Departament d’Economia i Finances una còpia de les autoritzacions
en un termini màxim de deu dies a comptar des de la data de l’autorització, per tal
que es procedeixi a la liquidació de la taxa del joc corresponent.”
“Article 19
”Control de l’Administració
ÑGn"vkvwnct"fg"nÓcwvqtkv¦cek„"guv "qdnkicv"c"tgogvtg"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fgn"Lqe"
i d’Espectacles o, si s’escau, al Servei Territorial corresponent del Departament
competent en matèria de joc i d’espectacles, la informació que expressament es
requereixi.”
Quarta
Gu"oqfkÝec"nÓctvkeng":"fgn"Fgetgv"42213;;;."fg"49"fg"lwnkqn."rgn"swcn"gu"tgiwnc"
el dret d’admissió als establiments públics on es realitzen espectacles i activitats
recreatives, que queda redactat de la manera següent:
“Article 8
”Comunicació
”8.1 Amb una antelació mínima d’un mes a la data de l’exercici del dret d’admissió, el titular de l’establiment públic o l’organitzador d’un espectacle o activitat recreativa ha de trametre al corresponent servei territorial del Departament
competent en matèria de joc i d’espectacles una còpia del text del rètol al qual fa
referència l’article anterior.
”8.2 En el cas que el contingut del rètol no respecti els límits i requisits del dret
fÓcfokuuk„"swg"Ýzc"cswguv"Fgetgv."gn"fktgevqt"fgn"ugtxgk"vgttkvqtkcn"fgn"Fgrctvcogpv"
gp"gn"vgtokpk"pq"uwrgtkqt"c"wp"ogu."jq"pqvkÝect "c"nc"rgtuqpc"kpvgtguucfc"rgt"vcn"
que n’esmeni els defectes. La persona interessada haurà de comunicar el nou text
del rètol a la delegació territorial.
Ñ:05" Pqoﬁu"gu"rqv"fqpct"rwdnkekvcv"c"ngu"eqpfkekqpu"fgn"ftgv"fÓcfokuuk„"wp"eqr"
transcorregut el termini d’un mes des que el text del rètol ha estat comunicat al
servei territorial corresponent i aquest no hi ha formulat objeccions.
”8.4 La còpia de l’escrit de comunicació al servei territorial corresponent ha
de romandre obligatòriament a l’establiment.
Ñ:07" Swcnugxqn"oqfkÝecek„"fg"ngu"eqpfkekqpu"fgn"ftgv"fÓcfokuuk„"kpfkecfgu"cn"
rètol esmentat s’ha de comunicar al corresponent servei territorial, d’acord amb el
procediment que estableixen els apartats anteriors.”
Cinquena
Gu"oqfkÝswgp"gnu"ctvkengu"406"k"4803"fgn"Fgetgv"45;13;;;."fg"53"fÓciquv."rgn"swcn"
s’aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics
sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats
recreatives i els establiments públics, que queden redactats de la manera següent:
“2.4 Es consideren espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari
els esmentats en aquest catàleg que es realitzen amb caràcter esporàdic en un local
o en un recinte que disposi de llicència o autorització municipal corresponent per
a una activitat diferent de la que es pretén realitzar. Per a aquests espectacles o
activitats cal sol·licitar i obtenir prèviament autorització de la direcció dels serveis
territorials, o de l’ajuntament corresponent en el cas que aquells es realitzin amb
motiu de la celebració de festes populars.”
“26.1 L’empresa que disposi de llicència per realitzar un espectacle o exercir
una activitat recreativa i pretengui desenvolupar-ne, amb caràcter extraordinari i
esporàdic, alguna altra de les que conté aquest catàleg, ha de sol·licitar a la direcció
dels serveis territorials o a l’ajuntament, d’acord amb l’article 2.4 d’aquest Decret,
l’autorització pertinent, amb una antelació mínima d’un mes a la realització de
l’activitat.”
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Sisena
Gu"oqfkÝswgp"gnu"ctvkengu"803"k";03"fgn"Fgetgv"9813;;;."fg"45"fg"oct›."fg"etgcek„"
d’una ponència tècnica interdepartamental d’espectacles i activitats recreatives en
ecfc"fgngicek„"vgttkvqtkcn"fgn"Iqxgtp"fg"nc"Igpgtcnkvcv."swg"swgfgp"tgfcevcvu"fg"nc"
manera següent:
“6.1 La secretaria de cada ponència tècnica interdepartamental d’espectacles i
activitats recreatives és exercida per un funcionari o funcionària del corresponent
Servei Territorial del Departament competent en matèria de joc i d’espectacles que
assisteix a les seves reunions i pot intervenir-hi amb veu, però sense vot.”
“9.1 Els serveis territorials del Departament competent en matèria de joc i
d’espectacles aporten la infraestructura i el suport administratiu necessari per al
funcionament de la respectiva ponència tècnica interdepartamental d’espectacles
i activitats recreatives.”
Setena
Gu"oqfkÝec"nÓctvkeng"6603"fgn"Fgetgv"42614223."fg"46"fg"lwnkqn."rgn"swcn"uÓcrtqxc"
el Reglament de casinos de joc, que queda redactat de la manera següent:
Ð6603" Gn"vkvwnct"fg"nÓcwvqtkv¦cek„"guv "qdnkicv"c"vtcogvtg"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fgn"
Joc i d’Espectacles o, si escau, al corresponent Servei Territorial del Departament
competent en matèria de joc i d’espectacles, la informació que expressament es
requereixi.”
Vuitena
30" Gu"oqfkÝswgp"gnu"crctvcvu"d+"k"e+"fg"nÓctvkeng"6"fgn"Tgincogpv"fÓqticpkv¦cek„"k"
funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, aprovat pel Decret
291/1999, de 9 de novembre, que queden redactats de la manera següent:
Ðd+"Nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"fgn"Fgrctvcogpv"eqorgvgpv"gp"
matèria de seguretat que n’exerceix la vicepresidència primera i la persona titular de
nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqvgeek„"Ekxkn."swg"pÓgzgtegkz"nc"xkegrtgukfﬂpekc"ugiqpc0
Ñe+"Ngu"rgtuqpgu"vkvwnctu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtgxgpek„."Gzvkpek„"fÓKpegpfku"
k"Ucnxcogpvu."fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"k"fg"ngu"fgngicekqpu"vgttkvqtkcnu"
fgn"Iqxgtp"fg"nc"Igpgtcnkvcv0Ñ
40" Gu"oqfkÝswgp"gnu"crctvcvu"d+"k"e+"fg"nÓctvkeng"803"fgn"Tgincogpv"fÓqticpkv¦cek„"
i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, aprovat pel Decret
291/1999, de 9 de novembre, que queden redactats de la manera següent:
Ðd+"Nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"fgn"Fgrctvcogpv"eqorgvgpv"gp"
matèria de seguretat que n’exerceix la vicepresidència primera i la persona titular de
nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqvgeek„"Ekxkn."swg"pÓgzgtegkz"nc"xkegrtgukfﬂpekc"ugiqpc0
Ñe+"Ngu"rgtuqpgu"vkvwnctu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtgxgpek„."Gzvkpek„"fÓKpegpfku"k"Ucnxcogpvu."fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"k"fÓwpc"fg"ngu"fgngicekqpu"
vgttkvqtkcnu"fgn"Iqxgtp"fg"nc"Igpgtcnkvcv0Ñ
Pqxgpc
Gu"oqfkÝec"nÓctvkeng"8"fgn"Fgetgv"32413;;:."fg"37"fÓcdtkn."fg"fgugpxqnwrcogpv"fg"
ngu"eqorgvﬂpekgu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"gp"ocvﬂtkc"fg"vt pukv."ektewncek„"fg"
vehicles i seguretat viària, que queden redactats de la manera següent:
“Article 6
”Els serveis territorials del Servei Català de Trànsit actuaran coordinadament
cod"ngu"fgngicekqpu"vgttkvqtkcnu"fgn"Iqxgtp"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"cod"gnu"ugtxgku"vgtritorials del Departament.”
Desena
Gu"oqfkÝswgp"gnu"ctvkengu";03.";05"k"3403"fgn"Fgetgv"32413;;:."fg"37"fÓcdtkn."fg"
fgugpxqnwrcogpv"fg"ngu"eqorgvﬂpekgu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"gp"ocvﬂtkc"fg"
trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, que queden redactats de la manera
següent:
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“9.1 La comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, presidida pel conseller/a competent en matèria de trànsit té com a coordinadora la persona titular de
nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"fg"nÓguogpvcv"Fgrctvcogpv"k"eqo"c"xkegrtgukfgpv1c"rtkogt1c"
la persona titular de la Direcció del Servei Català de Trànsit.”
“9.3 Són vocals nats de la Comissió els membres del Comitè de Direcció del
Trànsit, els membres de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària, un/a director/a dels serveis territorials del departament competent en
ocvﬂtkc"fg"vt pukv"k"wp1c"fgngicv1cfc"vgttkvqtkcn"fgn"Iqxgtp."pqogpcv"rgn"eqpugnngt1c"
competent en matèria de trànsit, en representació de l’Administració territorial de
nc"Igpgtcnkvcv0Ñ
“12.1 La Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària
serà presidida per la persona titular del Departament competent en matèria de trànsit
k"cevwct "eqo"c"xkegrtgukfgpvc"rtkogtc"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn"k"
com a vicepresidenta segona la persona titular de la Direcció del Servei Català de
Trànsit. Així mateix, estarà integrada per un/a director/a dels serveis territorials
del departament competent en matèria de trànsit, per la persona titular d’una de les
fgngicekqpu"vgttkvqtkcnu"fgn"Iqxgtp"gp"tgrtgugpvcek„"fg"nÓCfokpkuvtcek„"vgttkvqtkcn"fg"
nc"Igpgtcnkvcv."rgt"wpc"rgtuqpc"tgrtgugpvcpv"fgnu"fgrctvcogpvu"fg"Ogfk"Codkgpv"k"
Habitatge, d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de Treball, d’Innovació,
Wpkxgtukvcvu"k"Gortguc."fÓGfwecek„."fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu."
i d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i per dues persones representants dels
departaments de Política Territorial i Obres Públiques i de Salut.”
Onzena
30" Gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"e+"fg"nÓctvkeng"7"fgn"Fgetgv"49413;;7"fg"4:"fg"ugvgodtg."
de regulació de l’exercici de competències en matèria de seguretat privada, en el
sentit següent:
Ðe+"Tgdtg"nc"eqowpkecek„"fg"nc"fcvc"fg"eqogp›cogpv"fg"ngu"cevkxkvcvu"fg"ngu"gopreses de seguretat i trametre aquesta informació al servei territorial corresponent
del Departament competent en matèria de seguretat.”
40" Gu"oqfkÝec"nÓctvkeng"8"fgn"Fgetgv"49413;;7"fg"4:"fg"ugvgodtg."fg"tgiwncek„"fg"
l’exercici de competències en matèria de seguretat privada, en el sentit d’atribuir
a les persones titulars que exerceixen la direcció dels serveis territorials corresponents del Departament competent en matèria de seguretat les funcions que tenien
cvtkdw•fgu"ngu"rgtuqpgu"vkvwnctu"fg"ngu"fgngicekqpu"vgttkvqtkcnu"fgn"Iqxgtp0
50" Gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"d+"fg"nÓctvkeng"9"fgn"Fgetgv"49413;;7"fg"4:"fg"ugvgodtg."
de regulació de l’exercici de competències en matèria de seguretat privada, en el
sentit següent:
“b) Resoldre, amb l’acord previ del Departament o ens local afectat, sobre els
serveis o mesures de seguretat a adoptar per empreses, entitats o organismes depenfgpvu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"q"fg"nÓCfokpkuvtcek„"nqecn."c"rtqrquvc"fg"nc"rgtuqpc"vkvwnct"
fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc."gp"uwr”ukvu"swg"chgevkp"vqv"Ecvcnwp{c"q"oﬁu"
d’un servei territorial, o de la persona titular que exerceix la direcció dels serveis
territorials del Departament competent en matèria de seguretat, en supòsits que
afectin la seva demarcació territorial.”
60" Gu"oqfkÝec"nÓctvkeng":"fgn"Fgetgv"49413;;7"fg"4:"fg"ugvgodtg."fg"tgiwncek„"
de l’exercici de competències en matèria de seguretat privada, que queda redactat
de la manera següent:
“Article 8
”Atribucions de la persona titular de la Direcció General de la Policia
ÑEqttgurqp"c"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"nÓgzgtekek"
de les atribucions relatives a les empreses industrials, comercials o de serveis que
han d’adoptar mesures de seguretat detallades en la lletra b) de l’article 2 d’aquest
Fgetgv."swg"uÓgurgekÝswgp"c"eqpvkpwcek„<
”a) En supòsits que afectin tot Catalunya o més d’un servei territorial del Departament, acordar la implantació d’un servei substitutori de vigilants de seguretat,
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d’acord amb allò previst als articles 114, 119.2 i 120.2 del Reglament de seguretat
privada, aprovat pel reial decret 2364/1994, de 9 de desembre.
”b) Rebre les comunicacions relatives a la creació de departaments de seguretat
per a aquelles empreses industrials, comercials o de serveis i les entitats públiques
o privades que sense estar-hi obligades en vulguin organitzar.
”c) Rebre la sol·licitud i concedir, un cop feta la comprovació del correcte funcionament de les mesures de seguretat per part dels mossos d’esquadra, la dispensa
d’implantació obligatòria de vigilants de seguretat o de guardes particulars de camp,
d’acord amb el que preveu l’article 118 del Reglament de seguretat privada esmentat
per aquells supòsits que afectin tot Catalunya o més d’un servei territorial.
Ñf+"Cwvqtkv¦ct"gn"hwpekqpcogpv"fÓqÝekpgu"fg"ecpxk"fg"fkxkugu."dcpeu"o”dknu"k"
mòduls transportables, per a supòsits que afectin tot Catalunya o més d’un servei
territorial, d’acord amb el procediment establert a l’article 136 del Reglament de
seguretat privada.
”e) Dispensar els bancs, caixes d’estalvis i altres entitats de la implantació de
totes o algunes mesures de seguretat, d’acord amb allò que disposa l’article 125
del Reglament de seguretat privada per a supòsits que afectin tot Catalunya o més
d’un servei territorial.”
70" Gu"oqfkÝec"nÓctvkeng";"fgn"Fgetgv"49413;;7"fg"4:"fg"ugvgodtg."fg"tgiwncek„"fg"
l’exercici de competències en matèria de seguretat privada, en el sentit d’atribuir a
les persones titulars que exerceixen la direcció dels serveis territorials corresponents
del Departament competent en matèria de seguretat les que aquest article atribueix
c"ngu"rgtuqpgu"vkvwnctu"fg"ngu"fgngicekqpu"vgttkvqtkcnu"fgn"Iqxgtp0
80" Gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"g+"fg"nÓctvkeng";"fgn"Fgetgv"49413;;7"fg"4:"fg"ugvgodtg."
de regulació de l’exercici de competències en matèria de seguretat privada, que
queda redactat de la manera següent:
“e) Dispensar els bancs, caixes d’estalvis i altres entitats de la implantació de
totes o algunes mesures de seguretat, d’acord amb allò que disposa l’article 125
del Reglament de seguretat privada per a supòsits que afectin al servei territorial
i també concedir la resta de dispenses a que fan referència els articles 129, 130.6 i
134 del Reglament de seguretat esmentat.”
90" Gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"3"fg"nÓctvkeng"34"fgn"Fgetgv"49413;;7"fg"4:"fg"ugvgodtg."
de regulació de l’exercici de competències en matèria de seguretat privada que
queda redactat de la manera següent:
“12.1 Correspon l’exercici de la competència de control per al compliment de
la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada, al conseller del Departament
competent en matèria de seguretat, al secretari de seguretat, al director general de
la Policia i a les persones titulars que exerceixen la direcció dels serveis territorials
corresponents del Departament competent en matèria de seguretat.”
:0" Gu"oqfkÝec"nÓctvkeng"3604"fgn"Fgetgv"49413;;7"fg"4:"fg"ugvgodtg."fg"tgiwncek„"
de l’exercici de competències en matèria de seguretat privada que queda redactat
de la manera següent:
“14.2 Tenen competència per ordenar la incoació del procediment sancionador
en matèries relacionades amb empreses industrials, comercials o de serveis que
jcp"fÓcfqrvct"oguwtgu"fg"ugiwtgvcv"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"
la Policia i les persones titulars que exerceixen la direcció dels serveis territorials
corresponents del Departament competent en matèria de seguretat.”
;0" Gu"oqfkÝec"nÓctvkeng"3704"fgn"Fgetgv"49413;;7."swg"swgfc"tgfcevcv"fg"nc"ocpgtc"
següent:
“15.2 La instrucció dels procediments sancionadors en matèries relacionades
amb les empreses industrials, comercials o de serveis que han d’adoptar mesures
fg"ugiwtgvcv"eqttgurqp"c"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"q"cnu"ugtxgku"vgttkvqtkcnu"
del departament competent en matèria de seguretat.”
320" Gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"40f+"fg"nÓctvkeng"38"fgn"Fgetgv"49413;;7"fg"4:"fg"ugvgobre, de regulació de l’exercici de competències en matèria de seguretat privada que
queda redactat de la manera següent:
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“d) A les persones titulars que exerceixen la direcció dels serveis territorials
corresponents del Departament competent en matèria de seguretat, per imposar
ownvgu"Ýpu"c"80222"gwtqu."eqo"vcodﬁ"nc"uwurgpuk„"vgorqtcn"fg"ngu"nnkeﬂpekgu"q"cwvqtkv¦cekqpu"fg"Ýpu"c"uku"oguqu"fg"fwtcfc"rgt"kphtceekqpu"itgwu"q"nngwu0Ñ
Dotzena
Gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"30c+"fg"nÓctvkeng"5"fgn"Fgetgv"45513;;:."fg"52"fg"lwnkqn."rgn"
qual es crea el Consell de Coordinació de la Seguretat Privada que queda redactat
de la manera següent:
Ð5030c+"Rgt"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c<
”La persona titular de la Secretaria de Seguretat, que és la presidenta del consell,
q"rgtuqpc"gp"swk"fgngiwk"k"nc"rgtuqpc"vkvwnct"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc."
que n’és la vicepresidenta.
”Les persones titulars de les direccions dels serveis territorials del Departament
competent en matèria de seguretat o bé la persona en qui deleguin.
”Dos membres del Cos de Mossos d’Esquadra.
ÑFqu"rgtuqpgu"tgrtgugpvcpvu"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc0
”Una persona representant per cadascun dels departaments competents en mavﬂtkgu"fg"Vtgdcnn."Kpf¿uvtkc."Eqogt›."Vwtkuog"k"Eqpuwo0Ñ
Tretzena
S’afegeix una disposició addicional al Decret 203/2002, de 23 de juliol, de reguncek„"fg"nc"eqowpkecek„"c"nc"Igpgtcnkvcv"fg"ngu"gzjkdkekqpu"k"ngu"uwdjcuvgu"r¿dnkswgu"
ocasionals d’objectes de joieria, argenteria, antiguitats i obres d’art, que queda
redactada de la manera següent:
“DISPOSICIÓ ADDICIONAL
”Les referències que en aquest Decret es fan a les persones titulars de les deleicekqpu"vgttkvqtkcnu"fgn"Iqxgtp"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"c"ngu"fgngicekqpu"vgttkvqtkcnu"fgn"
Iqxgtp"fg"nc"Igpgtcnkvcv"uÓjcp"fÓgpvgpftg"hgvgu"c"ngu"rgtuqpgu"vkvwnctu"swg"gzgtegkzgp"
la direcció dels serveis territorials corresponents del Departament competent en
matèria de seguretat i a llurs serveis territorials.”
Catorzena
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Fkctk"QÝekcn"
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 6 de novembre de 2007
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
Rtgukfgpv"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c
JOAN SAURA I LAPORTA
Conseller d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació
ANNEX
REGIÓ POLICIAL GIRONA

Àrea Bàsica Policial Alt Empordà-Figueres
Municipis que comprèn: Agullana, Albanyà, Avinyonet de Puigventós, Bàscara,
Biure, Boadella d’Empordà, Borrassà, Cabanelles, Cabanes, Cantallops, Capmany,
Ekuvgnnc."Eqngtc."Fctpkwu."Gurqnnc."gn"Hct"fÓGorqtf ."Hkiwgtgu."Icttki u."Icttkiwgnnc."
nc"Lqpswgtc."Nncf„."Nncp› ."Nngtu."Oc›cpgv"fg"Ecdtgp{u."Ocuctce."Oqnngv"fg"Rgtcncfc."
Pcxcvc."Qtfku."Rgtcncfc."Rqpv"fg"Oqnkpu."Rqpv„u."gn"Rqtv"fg"nc"Ugnxc."Rqtvdqw."Tcd„u."
Ucpv"Enkogpv"Uguegdgu."Ucpv"Nnqtgp›"fg"nc"Owic."Ucpvc"Nnqickc"fÓÉniwgoc."nc"Ugnxc"
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de Mar, Siurana, Terrades, la Vajol, Vilabertran, Vilafant, Vilamalla, Vilamaniscle,
Vilanant, Vila-sacra.
Àrea Bàsica Policial Alt Empordà-Roses
Municipis que comprèn: l’Armentera, Cadaqués, Castelló d’Empúries, l’Escala,
Fortià, Palau-saverdera, Palau de Santa Eulàlia, Pau, Pedret i Marzà, Riumors,
Roses, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Saus, Torroella de
Fluvià, Ventalló, Viladamat, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilaür.
Àrea Bàsica Policial Baix Empordà-la Bisbal
Municipis que comprèn: Albons, Begur, Bellcaire d’Empordà, la Bisbal d’Empordà,
Eqnqogtu."Eqt› ."Etw•nngu."Oqpgnnu"k"Ucpv"Ucfwtp "fg"nÓJgwtc."Hqkz ."Hqpvcpknngu."
Hqtcnnce."Icttkiqngu."Iwcnvc."Lchtg."Oqpv/tcu."Rcnchtwignn."Rcnco„u."Rcncw/ucvqt."Rcnu."
Parlavà, la Pera, Regencós, Rupià, Serra de Daró, la Tallada d’Empordà, Torrent,
Torroella de Montgrí, Ullà, Ullastret, Ultramort, Vall-llobrega, Verges, Vilopriu.
Àrea Bàsica Policial Baix Empordà-Sant Feliu
Owpkekrku"swg"eqortﬂp<"Ecnqpig."Ecuvgnn/Rncvlc"fÓCtq."Ucpv"Hgnkw"fg"Iw zqnu."
Santa Cristina d’Aro.
Àrea Bàsica Policial Garrotxa
Municipis que comprèn: Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, Maià
de Montcal, Mieres, Montagut, Olot, les Planes d’Hostoles, les Preses, Riudaura,
Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant
Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Tortellà, la Vall de Bianya, la
Vall d’en Bas.
Àrea Bàsica Policial Gironès-Pla de l’Estany
Municipis que comprèn: Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Campllong, Canet d’Adri,
Ecuu "fg"nc"Ugnxc."Egnt ."Egtxk "fg"Vgt."Hnc› ."Hqtpgnnu"fg"nc"Ugnxc."Iktqpc."Lwk ."
Nnciquvgtc."Nncodknngu."Ocftgocp{c."Swctv."Ucnv."Ucpv"Cpftgw"Ucnqw."Ucpv"Itgiqtk."
Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sant Martí de Llémena, Sant Martí Vell, Sarrià de Ter, Vilablareix, Viladasens, Banyoles, Camós,
Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres,
Sant Miquel de Campmajor, Serinyà, Vilademuls.
Àrea Bàsica Policial Ripollès
Owpkekrku"swg"eqortﬂp<"Ecorfgx pqn."Ecorgnngu."Ecortqfqp."Iqodtﬂp."Nncpctu."
les Llosses, Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes de Fresser, Ripoll,
Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases, Toses, Vallfogona de
Ripollès, Vilallonga de Ter.
Àrea Bàsica Policial Selva Interior
Municipis que comprèn: Amer, Anglès, Arbúcies, Breda, Brunyola, Caldes de
Ocncxgnnc."nc"Egnngtc"fg"Vgt."Hqictu"fg"nc"Ugnxc."Jquvcntke."Oc›cpgv"fg"nc"Ugnxc."
Massanes, Osor, Riells i Viabrea, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sant Feliu
de Buixalleu, Sant Hilari Sacalm, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Santa Coloma de
Farners, Sils, Susqueda, Vidreres, Vilobí d’Onyar.
Àrea Bàsica Policial Selva Litoral
Municipis que comprèn: Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar.
REGIÓ POLICIAL PONENT.

Àrea Bàsica Policial Noguera
Municipis que comprèn: Àger, Albesa, Algerri, Alòs de Balaguer, Artesa de
Segre, les Avellanes i Santa Linya, Balaguer, la Baronia de Rialb, Bellcaire d’Urgell,
Bellmunt d’Urgell, Cabanabona, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Foradada,
Kxctu"fg"Pqiwgtc."Ogp tiwgpu."Oqpvick."Qnkqnc."Qu"fg"Dcnciwgt."Rgpgnngu."Rqpvu."
Preixens, la Sentiu de Sió, Térmens, Tiurana, Torrelameu, Vallfogona de Balaguer,
Vilanova de l’Aguda, Vilanova de Meià.
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Àrea Bàsica Policial Segarra-Urgell
Owpkekrku"swg"eqortﬂp<"Dkquec."Egtxgtc."Guvct u."Itcp{cpgnnc."Itcp{gpc"fg"
Ugicttc."Iwkuuqpc."Kxqttc."Ocuuqvgtgu."Oqpvqnkw"fg"Ugicttc."Oqpvqtpﬂu"fg"Ugicttc."
ngu"Qnwiwgu."gnu"Rncpu"fg"Uk„."Tkdgtc"fÓQpfctc."Ucpc¯lc."Ucpv"Iwko"fg"Htgkzgpgv."
Ucpv"Iwko"fg"nc"Rncpc."Ucpv"Tcoqp."Vcncxgtc."Vcttqlc"fg"Ugicttc."Vqt ."Vqttghgvc"
i Florejacs, Agramunt, Anglesola, Belianes, Bellpuig, Castellserà, Ciutadilla, la
Hwnkqnc."Iwkogt ."Ocnf ."Pcnge."gnu"Qognnu"fg"pc"Ickc."Quu„"fg"Uk„."Rtgkzcpc."
Puigverd d’Agramunt, Sant Martí de Riucorb, Tàrrega, Tornabous, Vallbona de
les Monges, Verdú, Vilagrassa.
Àrea Bàsica Policial Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell
Municipis que comprèn: l’Albagés, l’Albí, Arbeca, Bellaguarda, les Borges Blanswgu."Dqxgtc."Ecuvgnnfcpu."Egtxk "fg"ngu"Icttkiwgu."gn"Eqiwn."nÓGurnwic"Ecndc."nc"
Hnqtguvc."Hwnngfc."nc"Itcpcfgnnc."Itcp{gpc"fg"ngu"Icttkiwgu."Lwpequc."Lwpgfc."gnu"
Omellons, la Pobla de Cérvoles, Puiggrós, el Soleràs, Tarrés, els Torms, el Vilosell,
Vinaixa, Barbens, Bell-lloc d’Urgell, Bellvís, Castellnou de Seana, Fondarella,
Iqnoﬁu."Kxctu"fÓWtignn."Nkp{qnc."Oktcnecor."Oqnngtwuuc."gn"Rcncw"fÓCpinguqnc."gn"
Poal, Sidamon, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig, Vila-sana, Aitona, els Alamús,
Albatàrrec, Alcanó, Alcarràs, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles,
Almatret, Almenar, Alpicat, Artesa de Lleida, Aspa, Benavent de Segrià, Corbins,
Ikogpgnnu"k"gn"Rnc"fg"nc"Hqpv."nc"Itcplc"fÓGuectr."Nnctfgecpu."Nngkfc."Ockcnu."
Massalcoreig, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sarroca
de Lleida, Seròs, Soses, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torres de
Segre, Torre-serona, Vilanova de la Barca, Vilanova de Segrià.
REGIÓ POLICIAL PIRINEU OCCIDENTAL.

Àrea Bàsica Policial Alt Urgell
Municipis que comprèn: Alàs i Cerc, Arsèguel, Bassella, Cabó, Cava, Coll de
Pcti„."Guvcoctkw."H iqnu"k"Cnkp{ ."Lquc"k"Vwkzﬁp."Oqpvhgttgt"k"Ecuvgnnd„."Qnkcpc."
Organyà, Peramola, el Pont de Bar, Ribera d’Urgellet, la Seu d’Urgell, les Valls
d’Aguilar, les Valls de Valira, la Vansa i Fórnols.
Àrea Bàsica Policial Cerdanya
Municipis que comprèn: Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Fontanals de
Egtfcp{c."Igt."Iwknu"fg"Egtfcp{c."Ku”xqn."Nngu"fg"Egtfcp{c."Nn xkc."Ogtcpigu."
Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans, Puigcerdà, Riu de Cerdanya, Urús.
Àrea Bàsica Policial Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Municipis que comprèn: Abella de la Conca, Castell de Mur, Conca de Dalt,
Icxgv"fg"nc"Eqpec."Kuqpc"k"Eqpec"Fgnn ."Nnkokcpc."nc"Rqdnc"fg"Ugiwt."Ucn u"fg"
Pallars, Sant Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, la Torre de
Cabdella, Tremp, Alins, Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri d’Àneu, Esterri de
Ectf„u."Hcttgtc."nc"Iwkpiwgvc"fÓÉpgw."Nncfqttg."Nncxqtu ."Tkcnr."Uqtkiwgtc."Uqtv."
Tírvia, Vall de Cardós.
Àrea Bàsica Policial Vall d’Aran-Alta Ribagorça
Municipis que comprèn: Arres, Bausen, el Pont de Suert, Es Bordes, Bossòst,
Ecpglcp."Ngu."Pcwv"Ctcp."Xkgnjc"g"Oklctcp."Xknco”u."nc"Xcnn"fg"Dq ."Xkncnngt0
REGIÓ POLICIAL CENTRAL

Àrea Bàsica Policial Anoia
Owpkekrku"swg"eqortﬂp<"Ctigp›qnc."Dgnnrtcv."gn"Dtwe."Ecdtgtc"fÓKiwcncfc."Ecnch."
Calonge de Segarra, Capellades, Carme, Castellfollit de Riubegrós, Castellolí, Copons, els Hostalets de Pierola, Igualada, Jorba, la Llacuna, Masquefa, Montmaneu,
ñfgpc."Qtr ."Rkgtc."nc"Rqdnc"fg"Enctcowpv."gnu"Rtcvu"fg"Tgk."Rwlcnv."Twdk„."Ucpv"
Martí de Tous, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera, Santa Margarida
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de Montbui, Santa Maria de Miralles, la Torre de Claramunt, Vallbona d’Anoia,
Veciana, Vilanova del Camí.
Àrea Bàsica Policial Bages
Municipis que comprèn: Aguilar de Segarra, Artés, Avinyó, Balsareny, Calders,
Callús, Cardona, Castellbell i el Vilar, Castellfollit del Boix, Castellgalí, Castellnou
fg"Dcigu."nÓGuvcp{."Hqpqnnquc."Ick ."Ocptguc."Octicpgnn."Oqk ."Oqpkuvtqn"fg"
Ecnfgtu."Oqpkuvtqn"fg"Oqpvugttcv."Owtc."Pcxctengu."Pcx u."gn"Rqpv"fg"Xknqoctc"k"
Rocafort, Rajadell, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan
fg"Xkncvqttcfc."Ucpv"Ocvgw"fg"Dcigu."Ucpv"Ucnxcfqt"fg"Iwctfkqnc."Ucpv"Xkegp›"fg"
Castellet, Santa Maria d’Oló, Santpedor, Súria, Talamanca.
Àrea Bàsica Policial Berguedà
Municipis que comprèn: Avià, Bagà, Berga, Borredà, Capolat, Casserres, Castell de l’Areny, Castellar de n’Hug, Castellar del Riu, Cercs, l’Espunyola, Fígols,
Iktqpgnnc."Ikuenctgp{."I„uqn."Iwctfkqnc"fg"Dgtiwgf ."Oqpvenct."Oqpvoclqt."nc"
Pqw"fg"Dgtiwgf ."Qnxcp."nc"Rqdnc"fg"Nknngv."Rwki/tgki."nc"Swct."Uci u."Ucnfgu."Ucpv"
Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlès, Vallcebre,
Vilada, Viver i Serrateix.
Àrea Bàsica Policial Osona
Municipis que comprèn: Alpens, Balenyà, el Brull, Calldetenes, Centelles,
Eqnnuwurkpc."Gurkpgnxgu."Hqniwgtqngu."Iwtd."Nnw› ."Ocnnc."Ocpnngw."ngu"Ocukgu"
de Roda, les Masies de Voltregà, Montesquiu, Muntanyola, Olost, Orís, Oristà,
RgtcÝvc."Rtcvu"fg"Nnw›cpﬂu."Tqfc"fg"Vgt."Twrkv"k"Rtwkv."Ucpv"Ciwuv "fg"Nnw›cpﬂu."Ucpv"
Dctvqogw"fgn"Itcw."Ucpv"Dqk"fg"Nnw›cpﬂu."Ucpv"Jkr”nkv"fg"Xqnvtgi ."Ucpv"Lwnk "fg"
Vilatorta, Sant Martí d’Albars, Sant Martí de Centelles, Sant Pere de Torelló, Sant
Swkt¦g"fg"Dguqtc."Ucpv"Ucfwtp "fÓQuqtoqtv."Ucpv"Xkegp›"fg"Vqtgnn„."Ucpvc"Ege nkc"
de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria
de Besora, Santa Maria de Corcó, Seva, Sobremunt, Sora, Taradell, Tavèrnoles,
Tavertet, Tona, Torelló, Vic, Vidrà, Viladrau, Vilanova de Sau.
Àrea Bàsica Policial Solsonès
Municipis que comprèn: Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, la Coma
k"nc"Rgftc."Iwkzgtu."Nncfwtu."Nnqdgtc."nc"Oqnuquc."Pcxﬂu."Qfﬂp."Qnkwu."Rkpgnn"fg"
Uqnuqpﬂu."Rkp”u."Tkpgt."Ucpv"Nnqtgp›"fg"Oqtwp{u."Uqnuqpc0
REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA NORD.

Àrea Bàsica Policial Arenys de Mar
Municipis que comprèn: Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Canet de Mar,
Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de
Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna, Tordera.
Àrea Bàsica Policial Badalona
Municipis que comprèn: Badalona, Sant Adrià de Besòs.
Àrea Bàsica Policial Cerdanyola
Municipis que comprèn: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del
Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet.
Àrea Bàsica Policial Granollers
Municipis que comprèn: Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Castellcir,
Ecuvgnnvgt›qn."Hkict„/Oqpvocp{."Hqictu"fg"Oqpven¿u."ngu"Htcpswgugu"fgn"Xcnnﬂu."
nc"Icttkic."Itcpgtc."Itcpqnngtu."Iwcndc."Nnk› "fÓCowpv."Nnk› "fg"Xcnn."Nnkpctu"
del Vallès, Montornès del Vallès, Montseny, la Roca del Vallès, Sant Antoni de
Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant
Rgtg"fg"Xkncoclqt."Ucpv"Swkt¦g"Uchclc."Ucpvc"Gwn nkc"fg"Tqp›cpc."Ucpvc"Octkc"fg"
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Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Saserra, Vilanova
del Vallès.
Àrea Bàsica Policial Mataró
Municipis que comprèn: Argentona, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, Dosrius,
Ocvct„."ñttkwu."Ucpv"Cpftgw"fg"Nncxcpgtgu."Ucpv"Xkegp›"fg"Oqpvcnv0
Àrea Bàsica Policial Mollet del Vallès
Municipis que comprèn: la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló,
Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles.
Àrea Bàsica Policial Premià de Mar
Municipis que comprèn: Alella, Cabrils, el Masnou, Montgat, Premià de Dalt,
Premià de Mar, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar.
Àrea Bàsica Policial Rubí
Municipis que comprèn: Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat del Vallès.
Àrea Bàsica Policial Sabadell
Owpkekrku"swg"eqortﬂp<"Ecuvgnnct"fgn"Xcnnﬂu."Icnnkhc."Rcncw/uqnkv "k"Rngicocpu."
Rqnkp{ ."Ucdcfgnn."Ucpv"Nnqtgp›"Ucxcnn."Ucpv"Swkt¦g"fgn"Xcnnﬂu."Ucpvc"Rgtrﬂvwc"fg"
Mogoda, Sentmenat.
Àrea Bàsica Policial Santa Coloma de Gramenet
Owpkekrku"swg"eqortﬂp<"Ucpvc"Eqnqoc"fg"Itcogpgv0
Àrea Bàsica Policial Terrassa
Municipis que comprèn: Matadepera, Rellinars, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses,
Viladecavalls.
REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA BARCELONA.

Àrea Bàsica Policial Ciutat Vella.
Àrea Bàsica Policial Eixample.
Àrea Bàsica Policial Sants-Montjuïc.
Àrea Bàsica Policial les Corts.
Àrea Bàsica Policial Sarrià-Sant Gervasi.
Àrea Bàsica Policial Gràcia.
Àrea Bàsica Policial Horta Guinardó.
Àrea Bàsica Policial Nou Barris.
Àrea Bàsica Policial Sant Andreu.
Àrea Bàsica Policial Sant Martí.
Municipi que comprèn: Barcelona.
REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA SUD.

Àrea Bàsica Policial Cornellà de Llobregat
Municipis que comprèn: Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí.
Àrea Bàsica Policial Esplugues de Llobregat
Municipis que comprèn: Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern.
Àrea Bàsica Policial Garraf
Municipis que comprèn: Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges,
Xkncpqxc"k"nc"Ignvt¿0
Àrea Bàsica Policial Gavà
Owpkekrku"swg"eqortﬂp<"Dgiwgu."Ecuvgnnfghgnu."Icx ."Xkncfgecpu0
Àrea Bàsica Policial l’Hospitalet de Llobregat
Municipis que comprèn: l’Hospitalet de Llobregat.
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Àrea Bàsica Policial Martorell
Municipis que comprèn: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera,
Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires.
Àrea Bàsica Policial el Prat de Llobregat
Municipis que comprèn: el Prat de Llobregat.
Àrea Bàsica Policial Sant Boi de Llobregat
Municipis que comprèn: Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Santa
Coloma de Cervelló.
Àrea Bàsica Policial Sant Feliu de Llobregat
Municipis que comprèn: Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà,
nc"Rcnoc"fg"Egtxgnn„."gn"Rcrkqn."Ucpv"Hgnkw"fg"Nnqdtgicv."Ucpv"Xkegp›"fgnu"Jqtvu."
Torrelles de Llobregat, Vallirana.
Àrea Bàsica Policial Alt Penedès
Municipis que comprèn: Avinyonet del Penedès, les Cabanyes, Castellet i la
Iqtpcn."Ecuvgnnx "fg"nc"Octec."Hqpv/twd ."Ignkfc."nc"Itcpcfc."Ogfkqpc."Qnﬂtfqnc."
Olesa de Bonesvalls, Pacs del Penedès, el Pla del Penedès, Pontons, Puigdàlber,
Ucpv"Ewicv"Uguicttkiwgu."Ucpv"Nnqtgp›"fÓJqtvqpu."Ucpv"Octv "Ucttqec."Ucpv"Rgtg"fg"
Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès,
Santa Margarida i els Monjos, Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vilafranca
del Penedès, Vilobí del Penedès.
REGIÓ POLICIAL CAMP DE TARRAGONA.

Àrea Bàsica Policial Alt Camp-Conca de Barberà
Owpkekrku"swg"eqortﬂp<"Ckiwco¿tekc."Cneqxgt."Cnk„."Dt Ýo."Ecdtc"fgn"Ecor."
Hkiwgtqnc"fgn"Ecor."gnu"Ictkfgnnu."nc"Ocu„."gn"Okn ."Oqpvhgttk."Oqpv/tcn."Pwnngu."
Pla de Santa Maria, el Pont d’Armentera, Puigpelat, Querol, la Riba, Rodonyà, el
Rourell, Vallmoll, Valls, Vilabella, Vila-rodona, Barberà de la Conca, Blancafort,
Conesa, l’Espluga de Francolí, Forès, Llorac, Montblanc, Passanant, les Piles, Pira,
Pontils, Rocafort de Queralt, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Savallà del Comtat,
Senan, Solivella, Vallclara, Vallfogona de Riucorb, Vilanova de Prades, Vilaverd,
Vimbodí.
Àrea Bàsica Policial Baix Camp-Priorat
Municipis que comprèn: Albiol, l’Aleixar, Alforja, Almoster, Arbolí, l’Argentera, les Borges del Camp, Botarell, Cambrils, Capafonts, Castellvell del Camp,
Colldejou, Duesaigües, la Febró, Maspujols, Montbrió del Camp, Mont-roig del
Camp, Prades, Pratdip, Reus, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, la Selva del
Camp, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Vilanova d’Escornalbou, Vilaplana,
Xkp{qnu"k"gnu"Cteu."Dgnnowpv"fgn"Rtkqtcv."nc"Dkudcn"fg"Hcnugv."Ecdceﬁu."Ecr›cpgu."
Eqtpwfgnnc"fg"Oqpvucpv."Hcnugv."nc"Hkiwgtc."Itcvcnnqru."gnu"Iwkcogvu."gn"Nnqct."
Oct› ."Octicngh."gn"Ocutqki."gn"Oqnct."nc"Oqtgtc"fg"Oqpvucpv."Rqdqngfc."Rqttgtc."
Pradell de la Teixeta, la Torre de Fontaubella, Torroja del Priorat, Ulldemolins, la
Vilella Alta, la Vilella Baixa.
Àrea Bàsica Policial Baix Penedès
Owpkekrku"swg"eqortﬂp<"Cndkp{cpc."nÓCtdq›."Dcp{gtgu"fgn"Rgpgfﬂu."Dgnnxgk."nc"
Dkudcn"fgn"Rgpgfﬂu."Dqpcuvtg."Ecnchgnn."Ewpkv."Nnqtgp›"fgn"Rgpgfﬂu."Ocunnqtgp›."gn"
Montmell, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva, el Vendrell.
Àrea Bàsica Policial Tarragonès
Municipis que comprèn: Altafulla, el Catllar, Constantí, Creixell, el Morell, la
Pqw"fg"Ick ."gnu"Rcnnctguuqu."Rgtchqtv."nc"Rqdnc"fg"Ochwogv."nc"Rqdnc"fg"Oqpvqtpﬂu."
Tgpcw."nc"Tkgtc"fg"Ick ."Tqfc"fg"Dct ."Ucnqo„."Ucnqw."nc"Ugewkvc."Vcttciqpc."
Vqttgfgodcttc."Xgurgnnc"fg"Ick ."Xkncnnqpic"fgn"Ecor."Xknc/ugec
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REGIÓ POLICIAL LES TERRES DE L’EBRE.

Àrea Bàsica Policial Baix Ebre
Municipis que comprèn: l’Aldea, Aldover, Alfara de Carles, l’Ametlla de Mar,
l’Ampolla, Benifallet, Camarles, Deltebre, Paüls, el Perelló, Roquetes, Tivenys,
Vqtvquc."Zgtvc0
Àrea Bàsica Policial Montsià
Owpkekrku"swg"eqortﬂp<"Cnecpct."Corquvc."Htgikpcnu."nc"Icngtc."Iqfcnn."Ocu"
de Barberans, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa
Bàrbara, la Sénia, Ulldecona.
Àrea Bàsica Policial Terra Alta-Ribera d’Ebre
Owpkekrku"swg"eqortﬂp<"Cue„."Dgpkuucpgv."Hnkz."Ictekc."Ikpguvct."Oktcxgv."
O„tc"fÓGdtg."O„tc"nc"Pqxc."nc"Rcnoc"fÓGdtg."Tcuswgtc."Tkdc/tqlc"fÓGdtg."Vkxkuuc."
la Torre de l’Espanyol, Vinebre, Arnes, Batea, Bot, Caseres, Corbera d’Ebre, la
Hcvctgnnc."Icpfguc."Jqtvc"fg"Ucpv"Lqcp."gn"Rkpgnn"fg"Dtck."nc"Rqdnc"fg"Ocuucnwec."
Prat de Comte, Vilalba dels Arcs.
(07.303.094)

*
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DECRET
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya.
La Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, va regular
els trets essencials del territori dels ens locals de Catalunya. D’altra banda, la Llei
6/1987, de 4 d’abril, d’organització comarcal de Catalunya, va regular la divisió i
l’organització comarcal del territori de Catalunya.
FÓceqtf"cod"nÓjcdknkvcek„"swg"rtgxgw"nc"fkurqukek„"Ýpcn"4"fg"ngu"nngku"guogpvcfgu."gn"
Iqxgtp"fg"nc"Igpgtcnkvcv"xc"crtqxct"gn"Fgetgv"36213;::."fg"46"fg"ocki."rgn"swcn"uÓcrtqxc"
el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya.
Fgu"fg"nÓcrtqxcek„"fÓcswguvc"fkurqukek„."uÓjcp"rtqfw•v"pqodtqugu"oqfkÝecekqpu"
legislatives i decisions jurisprudencials que han incidit en aquesta matèria i que
introdueixen un reconeixement molt més explícit de l’autonomia dels ens locals de
Catalunya. Així mateix, han comportat la inadequació des del punt de vista legal
d’alguns dels títols d’aquest Reglament.
Nc"pqtocvkxc"ngicn"xkigpv"gp"ocvﬂtkc"fg"tﬂiko"nqecn"jc"guvcv"tghquc"okvlcp›cpv"gn"
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei l’organització comarcal de Catalunya.
Cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"tgeqnnkt"vqvgu"cswguvgu"oqfkÝecekqpu."rgt"vcn"swg"nc"tgiwncek„"
en la matèria s’adapti al cos jurídic vigent i sigui més entenedora i de fàcil consulta,
s’ha elaborat aquest nou Decret. D’altra banda, l’experiència adquirida en la gestió
administrativa i tècnica dels procediments també aconsellen introduir determinades
oqfkÝecekqpu."fÓceqtf"cod"gnu"rtkpekrku"fÓgÝe ekc"k"gÝekﬂpekc"tgevqtu"fg"nÓcevwcek„"
administrativa.
Rgt"vcpv."cod"nÓkphqtog"rtgxk"fg"nc"Eqokuuk„"fg"Iqxgtp"Nqecn"fg"Ecvcnwp{c."
d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller
fg"Iqxgtpcek„"k"Cfokpkuvtcekqpu"R¿dnkswgu"k"fÓceqtf"cod"gn"Iqxgtp.
DECRETO:
TÍTOL I
Els municipis
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
Territori
1.1 El territori és un dels elements essencials dels municipis.
1.2 El territori del municipi és el seu terme municipal i el dels ens locals supramunicipals és la suma dels termes municipals dels municipis que agrupa.
305" Gn"vgttkvqtk"fgnu"owpkekrku"guv "fgÝpkv"rgnu"ugwu"ocrgu0
Article 2
El terme municipal
2.1 El terme municipal és el territori en el qual l’ajuntament exerceix les seves
competències.
2.2 Dins el terme municipal es poden crear entitats municipals descentralitzades.
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