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Govern............................................................................................................................pàg.4 

2. Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament 

elèctric............................................................................................................................pàg.6 
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� Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya..........................................................pàg.9 

  

AAllttrreess  nnoorrmmeess  ii  ddiissppoossiicciioonnss  
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NNOORRMMAATTIIVVAA  CCAATTAALLAANNAA  

11..  LLLLEEII  1133//22000088,,  ddeell  55  ddee  nnoovveemmbbrree,,  ddee  llaa  pprreessiiddèènncciiaa  ddee  llaa  

GGeenneerraalliittaatt  ii  ddeell  GGoovveerrnn..  DDOOGGCC  nnúúmm..  55225566  --  1122//1111//22000088  

La present Llei s’aprovà d’acord amb el que regulen els articles 67.5 i 68.3 de l'Estatut 

d'autonomia on s’estableix que l'estatut del president o presidenta de la Generalitat, 

d'una banda, i l'organització, el funcionament i les atribucions del Govern, de l'altra, han 

d'ésser regulats per llei. 

En aquest sentit, la Llei 3/1982, del 23 de març, del Parlament, del president i del 

Consell Executiu de la Generalitat, regulava aquestes institucions a l'empara de l'Estatut 

del 1979, i havia estat objecte de diverses modificacions. Paral·lelament, altres normes 

legals, entre les quals cal destacar la Llei 1/2005, del 31 de març, del conseller o 

consellera primer del Govern de la Generalitat, havien completat aquesta regulació. 

Malgrat tot, però, els canvis en el marc institucional que defineix el títol II de l'Estatut 

del 2006 determinen la necessitat d'aprovar la llei present i de derogar la Llei 3/1982, 

per bé que es manté transitòriament, fins a l'aprovació de la Llei electoral, la vigència 

de la regulació del règim d'incompatibilitats i de les causes d'inelegibilitat contingudes 

en la dita Llei.  

Pel que fa al contingut de la Llei, el seu títol preliminar determina l'objecte de la Llei i 

defineix la naturalesa i les funcions essencials de la presidència de la Generalitat, d'una 

banda, i del Govern, de l'altra. 

El títol I regula l'elecció, el nomenament, la suplència, la substitució i el cessament del 

president o presidenta de la Generalitat, i en defineix també l'estatut personal i les 

atribucions, les quals són objecte d'una enumeració completa, sistematitzada d'acord 

amb els àmbits que determina l'Estatut. 

El títol II, dedicat al Govern, en regula la composició, el nomenament i el cessament, 

l'estatut personal dels consellers, l'organització, les atribucions, el funcionament, la 

iniciativa i la potestat legislatives i la potestat reglamentària. 
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Destaquen en aquest títol la regulació de la figura estatutària del conseller primer o 

consellera primera del Govern i la regulació de la figura del vicepresident o 

vicepresidenta del Govern, dos càrrecs de caràcter potestatiu, excloents entre ells. 

També en destaca, com a novetat important, la regulació de l'actuació del Govern en 

funcions. Pel que fa a la composició del Govern, ha de tendir, en el marc de la 

normativa aplicable en aquesta matèria, a una presència equilibrada de dones i homes. 

El títol III, finalment, regula els mecanismes d'exigència i plantejament de la 

responsabilitat política del Govern i dels seus membres i les relacions del president o 

presidenta de la Generalitat i del Govern amb el Parlament. 

Pel que fa a la part final, a banda de la derogació de la Llei 3/1982, en destaca la 

derogació de la Llei 1/2005, del 31 de març, del conseller o consellera primer del 

Govern de la Generalitat, en quedar regulada aquesta figura per la llei present. Així 

mateix, determinats articles de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, 

procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que 

regulaven aspectes concrets de l'organització i el funcionament del Govern, queden 

derogats i s'incorporen, amb les modificacions pertinents, a l'articulat de la present llei. 

La regulació del règim jurídic del president o presidenta de la Generalitat i del Govern 

queda integrada, així, en un únic cos normatiu. 
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22..  LLLLEEII  1188//22000088,,  ddeell  2233  ddee  ddeesseemmbbrree,,  ddee  ggaarraannttiiaa  ii  qquuaalliittaatt  ddeell  

ssuubbmmiinniissttrraammeenntt  eellèèccttrriicc..  DDOOGGCC  nnúúmm..  55228888  --  3311//1122//22000088  

((CCoorrrreecccciióó  dd''eerrrraaddaa  eenn  eell  DDOOGGCC  nnúúmm..  55330077,,  ppààgg..  66009922,,  ddee  2299..11..22000099))  

La Llei 18/2008 s’aprovà d'acord amb el que preveuen els articles 133 i 123 de l'Estatut 

d'autonomia. En el primer d’ells s’afirma que correspon a la Generalitat la competència 

compartida en matèria d'energia.. En el segon article, el 123, es regula que correspon a 

la Generalitat la competència exclusiva en matèria de consum, que inclou, en tot cas, la 

defensa dels drets dels consumidors i els usuaris dels serveis. 

Partint d’aquest marc competencial l'article 3.3 de la Llei de l'Estat 54/1997, del 27 de 

novembre, del sector elèctric, modificada recentment per la Llei de l'Estat 17/2007, del 

4 de juliol, per a adaptar-la a la Directiva 2003/54 CE del Parlament i el Consell, del 26 

de juny, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat, disposa que 

correspon a les comunitats autònomes, d'acord amb els estatuts respectius, autoritzar 

les instal·lacions de transport secundari .tensió igual o superior a 220 quilovolts (kV) i 

inferior a 380 kV. que transcorrin íntegrament per llur àmbit territorial i les 

instal·lacions de distribució elèctrica, i també exercir les competències d'inspecció i 

sanció que afectin aquestes instal·lacions. Igualment, la Llei de l'Estat 17/2007 ha 

reconegut la competència autonòmica per a supervisar l'acompliment de les funcions 

dels gestors de les xarxes de distribució al territori respectiu.  

D’altra banda, el fort creixement en els darrers anys tant de la demanda mitjana anual 

com de les puntes d'estiu i d'hivern, i també les insuficiències que s'han manifestat a la 

xarxa, fan necessàries –segons el legislador- unes mesures addicionals per a assegurar 

la garantia del subministrament al conjunt dels consumidors i els usuaris. Per això, 

aquesta llei estableix un seguit de requeriments amb relació als drets i les obligacions 

de les empreses elèctriques envers els consumidors i els usuaris, les inspeccions de les 

instal·lacions, el procediment aplicable per a les autoritzacions administratives, la 

definició de criteris de disseny i configuració de la xarxa i el control dels plans 

d'inversió de les empreses elèctriques. 
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Pel que fa al contingut, el capítol I defineix l'objecte i l'àmbit d'aplicació de la Llei i les 

competències exercides per la Generalitat, amb la finalitat d'aclarir aquests aspectes. 

En aquest sentit, en l’article primer de la Llei s’afirma que l’objecte de la mateixa és 

regular la garantia i la qualitat del subministrament d'energia elèctrica a Catalunya per a 

protegir els drets i els interessos legítims dels consumidors i els usuaris. En relació al 

seu àmbit d’aplicació, en l’article 2, es regula que la Llei és aplicable a les activitats de 

transport, distribució i comercialització d'energia elèctrica que s'exerceixin a 

Catalunya, i també a totes les instal·lacions de transport i distribució d'energia elèctrica 

existents a Catalunya. 

El capítol II estableix els drets i les obligacions dels consumidors i els usuaris i de les 

empreses elèctriques i defineix les condicions per a garantir i restablir el 

subministrament elèctric. En aquest sentit, cal destacar que es regula el temps màxim 

de restabliment del subministrament elèctric en els casos d'avaries i que s'estableix que 

el temps màxim per a atendre les incidències pròpies de la xarxa i fer les actuacions 

necessàries per a restablir el noranta per cent dels subministraments interromputs en 

cada incidència ha d'ésser:  

� De dues hores en els municipis de més de vint mil subministraments. 

� De quatre hores en els municipis d'entre dos mil i vint mil subministraments.  

� De sis hores en els municipis de fins a dos mil subministraments.  

També s'hi estableix que s'ha de restablir el subministrament en menys de dues hores a 

tots els hospitals de la xarxa hospitalària d'utilització pública de Catalunya (XHUP). 

Així mateix, s'estableix l'obligació de disposar d'una subestació mòbil d'auxili d'una 

potència nominal d'almenys 30 megavoltamperes (MVA) preparada per a ésser 

connectada a la xarxa elèctrica en situacions de contingència, a banda d'altres equips 

d'emergència i grups electrògens. Aquestes obligacions tenen l'objectiu de garantir 

millor el subministrament elèctric. 

El capítol III regula els plans generals d'inversió i els plans anuals d'inversió que han 

d'elaborar l'empresa transportista i les empreses distribuïdores. Aquests plans han 

d'incloure previsions de despeses destinades a noves instal·lacions, a l'adequació de les 
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existents i a la previsió de finançament de les inversions i els terminis d'execució. A 

més, els plans s'han de presentar a l'Administració amb la finalitat que aquesta els pugui 

supervisar i fer el seguiment de l'execució. 

Pel que fa als criteris de disseny de la xarxa elèctrica i de les subestacions elèctriques, 

cal destacar, entre les disposicions que conté el capítol IV, la diferenciació entre el 

mercat principal i el mercat secundari atesos des d'una subestació elèctrica. S'ha de 

preveure que almenys un noranta per cent dels subministraments situats en municipis 

de més de vint mil subministraments de cada subestació ha de pertànyer al mercat 

principal d'una subestació i, com a mínim, a un mercat secundari alternatiu. Així mateix, 

es prohibeix que les línies elèctriques o de comunicació sobrevolin els parcs i els 

edificis de les subestacions i s'estableix l'obligació que les mesures de seguretat en cas 

d'incendi siguin aplicables a tots els elements de l'interior d'una subestació elèctrica. 

Igualment, es considera necessari que els cables elèctrics soterrats de 220 kV que 

transcorrin per municipis de més de vint mil subministraments, i també les 

instal·lacions subsidiàries que els corresponguin, siguin de titularitat de l'empresa 

distribuïdora. Totes aquestes mesures van encaminades a augmentar el grau de 

fiabilitat del subministrament elèctric. 

El capítol V regula el règim de manteniment preventiu i d'inspeccions de les 

instal·lacions de transport i de distribució elèctrica basat en un pla de manteniment i un 

programa d'inspeccions periòdiques, amb la finalitat de garantir que l'estat de 

conservació de les instal·lacions esmentades sigui l'adequat. 

Paral·lelament, el capítol VI estableix un conjunt de mesures de simplificació en el 

procés d'autorització administrativa de les instal·lacions elèctriques amb la finalitat 

d'agilitar-ne la implantació i poder mantenir en tot moment el nivell de garantia 

adequat del subministrament elèctric. 

Finalment, el capítol VII regula el règim d'infraccions i sancions derivat de l'aplicació de 

la Llei, i reforça la importància de rescabalar els consumidors i els usuaris dels danys i 

perjudicis causats en les situacions d'interrupcions del subministrament elèctric. 
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CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIEESS  DD’’AAJJUUTTSS  AALLSS  EENNSS  LLOOCCAALLSS  11 

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  

� ORDRE IRP/5/2009, de 13 de gener, per la qual s'aproven les bases generals 

que han de regir les subvencions per promoure la participació ciutadana. DOGC 

núm. 5301 - 21/01/2009 

� ORDRE IRP/12/2009, de 8 de gener, per la qual s'aproven les bases 

reguladores de les subvencions per a ens locals per a la realització d'activitats 

de foment de la pau i de la cultura de la pau i de promoció i defensa dels drets 

humans, i s'obre convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per a 

l'any 2009. DOGC núm. 5303 - 23/01/2009 

� ORDRE ASC/567/2008, de 5 de novembre, per la qual s'aproven les bases 

per a la concessió de subvencions a entitats per al foment i la promoció de 

camps de treball per a joves que es facin a Catalunya, i s'obre la convocatòria 

per a l'any 2009. DOGC núm. 5307 - 29/01/2009 

� RESOLUCIÓ VCP/72/2009, de 21 de gener, per la qual es modifica la 

Resolució VCP/2138/2008, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases per a la 

concessió de subvencions per a la redacció de mapes d'instal·lacions i 

equipaments esportius dels municipis de Catalunya per al període 2008-2009, i 

la convocatòria aprovada per la Resolució VCP/2211/2008, de 8 de juliol DOGC 

núm. 5306 - 28/01/2009 

� RESOLUCIÓ VCP/79/2009, de 16 de gener, de convocatòria de 

subvencions per a activitats socials i culturals extraordinàries, ajuts socials i 

despeses de reforma i rehabilitació de seus de comunitats catalanes de 

l'exterior corresponent a l'any 2009 DOGC núm. 5307 - 29/01/2009 

� ORDRE MAH/25/2009, de 23 de gener, per la qual es modifiquen les bases 

reguladores dels ajuts per a la reparació i el manteniment dels punts d'aigua de 

                                                 
1 Més informació sobre les convocatòries vigents a la web de la Direcció General d'Administració Local 

del Departament de Governació i Administracions Públiques www.municat.net i la web de  

l’Associació Catalana de Municipis: www.acm.cat   
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la xarxa bàsica de prevenció i extinció d'incendis forestals, aprovades per 

l'Ordre MAH/38/2008, de 22 de gener. DOGC núm. 5312 - 05/02/2009 

� RESOLUCIÓ MAH/87/2009, de 22 de gener, per la qual es fa pública la 

convocatòria d'ajuts per al finançament d'actuacions als espais naturals protegits 

de Catalunya per a l'any 2009 (codi de la convocatòria 04.10.09). DOGC núm. 

5308 - 30/01/2009 

� RESOLUCIÓ MAH/151/2009, de 3 de febrer, per la qual es fa pública 

l'ampliació del termini de justificació de les subvencions per a la redacció i 

revisió de plans tècnics de gestió i millora forestal DOGC núm. 5312 -

05/02/2009 

� RESOLUCIÓ MAH/152/2009, de 3 de febrer, per la qual s'obre la 

convocatòria per a la concessió dels ajuts a la gestió forestal sostenible en 

finques de titularitat privada, per a la recuperació del potencial forestal de les 

masses afectades per les nevades, els bufaruts i la sequera dels anys 2008 i 

2009. DOGC núm. 5312 - 05/02/2009 
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AALLTTRREESS  NNOORRMMEESS  ii  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS  

DDiiaarrii  OOffiicciiaall  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa 

� CORRECCIÓ D'ERRADA a la Llei 18/2008, de 23 de desembre, de 

garantia i qualitat del subministrament elèctric (DOGC núm. 5288, pàg. 94947, 

de 31.12.2008). DOGC núm. 5307 - 29/01/2009 

� DECRET 8/2009, de 20 de gener, pel qual s'aprova el Pla d'aeroports, 

aeròdroms i heliports de Catalunya DOGC núm. 5302 - 22/01/2009 

� DECRET 9/2009, de 27 de gener, de creació de la Delegació del Govern de la 

Generalitat de Catalunya a l'Argentina. DOGC núm. 5310 - 03/02/2009 

� DECRET 10/2009, de 27 de gener, de creació del Registre d'empreses 

sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos 

laborals i del procediment per a la seva publicació. DOGC núm. 5310 - 

03/02/2009 

� ORDRE TRE/14/2009, de 13 de gener, de modificació de l'Ordre 

TRE/499/2008, de 19 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes 

locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2009 (DOGC núm. 

5269, pàg. 87931, d'1.12.2008). DOGC núm. 5306 - 28/01/2009 

� RESOLUCIÓ IRP/4064/2008, de 23 de desembre, per la qual es dóna 

publicitat als convenis de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat 

pública i policia subscrits amb diversos ajuntaments. DOGC núm. 5299 - 

19/01/2009 

� RESOLUCIÓ IRP/20/2009, de 14 de gener, per la qual s'estableixen mesures 

de regulació de la circulació i el transport de mercaderies per les carreteres de 

Catalunya per al 2009. DOGC núm. 5300 - 20/01/2009 

� ACORD GOV/2/2009, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Pla estratègic de la 

bicicleta a Catalunya 2008-2012. DOGC núm. 5300 - 20/01/2009 

� ACORD GOV/3/2009, de 7 de gener, de determinació del personal de les 

entitats dependents de l'Administració de la Generalitat que s'assimila a alt 
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càrrec als efectes de l'aplicació de l'article 27 de la Llei de pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya per al 2009. DOGC núm. 5300 - 20/01/2009 

� ACORD GOV/1/2009, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Pla de transport de 

viatgers de Catalunya 2008-2012. DOGC núm. 5300 - 20/01/2009 

� ACORD GOV/7/2009, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Pla 

interdepartamental de participació ciutadana 2008-2010. DOGC núm. 5304 - 

26/01/2009 

� ACORD GOV/231/2008, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Pacte 

Nacional per a la Immigració. DOGC núm. 5304 - 26/01/2009 DOGC núm. 5306 

- 28/01/2009 
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BBuuttlllleettíí  OOffiicciiaall  ddee  ll’’EEssttaatt 

� Real Decreto 37/2009, de 23 de enero, por el que se crea la Comisión 

Delegada del Gobierno para la Presidencia española de la Unión Europea en el 

año 2010. BOE 24/01/2009 

� Real Decreto 73/2009, de 30 de enero, sobre las prestaciones económicas 

de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal 

y atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2009. 

BOE 31/01/2009 

� Real Decreto 74/2009, de 30 de enero, por el que se determina el nivel 

mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del sistema para la 

autonomía y atención a la dependencia para el ejercicio 2009. BOE 31/01/2009 

� Real Decreto 97/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar 

en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda BOE 

07/02/2009 

� Real Decreto 102/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 1799/2003, de 26 de diciembre, por el que se regula el contenido de 

las listas electorales y de las copias del censo electoral. BOE 07/02/2009 

� Instrucción 1/2009, de 20 de enero, de la Junta Electoral Central, sobre 

garantía del ejercicio personal del voto por correo de los electores residentes 

ausentes. BOE  22/01/2009 

� Corrección de errores de la Resolución de 2 de enero de 2009, de la 

Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan 

instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el 

ámbito de aplicación de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, en los términos de la 

disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público y se actualizan para el año 2009, las cuantías de las 

retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de 

la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio. BOE  

22/01/2009 
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� Corrección de erratas relativa a la Resolución de 2 de enero de 2009, 

de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan 

instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el 

ámbito de aplicación de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, en los términos de la 

disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público y se actualizan para el año 2009, las cuantías de las 

retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de 

la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio. BOE 

23/01/2009. 


