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35.20 Circular Informativa 
 

MESURES EN MATÈRIA DE PERSONAL A LA LLEI D’ACOMPANYAMENT 
DELS PRESSUPOSTOS 
 
El DOGC núm. 8124, de 30 d’abril, ha publicat la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, 
financeres, administratius i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient, que entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació. 
 
En l’àmbit del sector públic el títol V de la llei estableix mesures en matèria de personal, 
modificant determinades normes generals (de funció pública, d’incompatibilitats, i règim de 
responsabilitat dels empleats públics com a membres d’òrgans de govern) i sectorials que 
bàsicament afecta al SCS i l’AQuAS, l’ICS i l’ASPCAT. 
 
a) Responsabilitat dels empleats públics en la gestió de societats mercantils i fundacions del 

sector públic 

S’afegeix un article, el 109 bis, a la Llei de Funció Pública que estableix l’assumpció directa 
per part de la Generalitat de Catalunya o de l’entitat que els hagi designat, de la 
responsabilitat que correspongui als seus empleats públics com a membres  o secretaris 
dels òrgans de govern  o liquidadors de les societats de capital. Aquesta assumpció directa 
de responsabilitats és front a tercers, ja que el propi article preveu l’acció de repetició d’ofici 
contra l’empleat pels danys i perjudicis ocasionats als béns o dret si ha actuat dolosament o 
amb negligència greu. 
La responsabilitat dels empleats públics que actuen com a patrons, secretaris o liquidadors 
de fundacions es regeix per l’article 312-14 del Llibre tercer del Codi Civil que estableix que 
és la persona jurídica, en aquest cas la fundació, la que n’assumeix la responsabilitat, sense 
perjudici de la responsabilitat directa i solidària, per fet propi, de la persona causant del dany. 
Finalment, estableix quins són els estàndards de diligència exigibles en ambdós casos –
societats de capital i fundacions- que varien en funció de la normativa aplicable. 
S’estableix l’obligació d’assegurar la responsabilitat civil dels membres dels òrgans de 
govern, els secretaris i els liquidadors de les entitats del sector públic institucional 
participades, directament o indirectament, de manera majoritària per l’Administració de la 
Generalitat i les que estan adscrites. Aquesta cobertura de la responsabilitat civil ha de 
seguir les instruccions que determini el departament competent en matèria d’assegurances 
que ha d’emetre informe previ favorable a les clàusules de la pòlissa. 
 

b) Modificació de la llei d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat  

Es modifica l’article 17 de la Llei 21/1987, del 26 de novembre, al que s’afegeix un segon 
apartat  que introdueix el silenci administratiu negatiu: 
 
2. Un cop transcorregut el termini establert des de la presentació de la sol·licitud 
d’autorització de compatibilitat al registre de l’òrgan competent per resoldre-la sense que 
s’hagi dictat i notificat resolució expressa s’entén desestimada la sol·licitud d’autorització de 
compatibilitat de les activitats declarades en la sol·licitud. 
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c) Modificació de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana  

Es modifica l’apartat 1 de l’article 17 del text refós de la Llei 4/1985, de l’estatut de l’empresa 
pública catalana aprovat per Decret Legislatiu 2/2002, del 24 desembre, del qual s’elimina 
que el càrrec de director i directora de les entitats autònomes de la Generalitat que presten 
serveis comercials, industrials o financers, hagin de ser nomenats pel Govern. Ha quedat 
redactat de la següent manera:  

 
1. El president o presidenta i els vocals del consell d’administració són nomenats lliurement 

pel Govern, respectant les normes que per a la provisió d’aquests càrrecs estableixen la 
norma fundacional o els estatuts. Aquests càrrecs són també separats lliurement pel 
Govern. 

 
Així doncs la facultat per nomenar als seus directors queda ara en mans dels  consell 
d’administració de les entitats autònomes de la Generalitat que presten serveis de caràcter 
comercial, industrial o financer. La resta d’empreses públiques catalanes –entitats de dret 
públic sotmeses al dret privat i societats de capital- continuen regint-se com fins ara per la 
norma de creació i els seus estatuts. 

 
 
 
Barcelona, 30 d’abril de 2020. 


