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Disposicions

DEPARTAMENT
D’INTERIOR

DECRET

285/2011, d’1 de març, de reestructuració parcial del Departament d’Interior i de 
modiicació del Decret 43/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament 
d’Interior.

El Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del llavors Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació contenia una estructura com-
pleta del Departament que s’ha anat veient successivament modificada pel Decret 
200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; 
pel Decret 43/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament d’Interior, i pel 
Decret 257/2011, de 8 de febrer, de modificació de l’àmbit competencial del Decret 
84/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament d’Economia i Coneixement, 
i del Decret 43/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament d’Interior.

Basant-se en les noves estructures creades per aquests decrets, així com per les 
competències de nou atorgades en matèria d’espectacles públics i activitats recre-
atives, i per la necessitat d’organitzar a nivell departamental les competències de 
seguretat que no estan residenciades en altres unitats directives del Departament, 
es considera necessari reestructurar parcialment el Departament d’Interior de 
manera puntual mentre no es desenvolupin totes les estructures orgàniques dels 
departaments de la Generalitat.

Per tot això, de conformitat amb l’article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 
de la presidència de la Generalitat i del Govern, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya;

A proposta de la persona titular del Departament d’Interior, i d’acord amb el 
Govern,

DECRETO:

Article 1
Modiicació de l’article 1 del Decret 43/2011, de 4 de gener

Es modifica l’article 1 del Decret 43/2011, de 4 de gener, d’estructuració del 
Departament d’Interior, que queda redactat de la manera següent:

“Article 1
”Estructura del Departament
”1.1 El Departament d’Interior, sota la direcció del/de la conseller/a, s’estructura 

en els òrgans següents:
”a) Secretaria General.
”b) Direcció General de la Policia.
”c) Direcció General d’Administració de Seguretat.
”d) Direcció General de Protecció Civil.
”e) Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
”1.2 Resten adscrits al Departament d’Interior, mitjançant la Secretaria General, 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya i el Servei Català de Trànsit.”

Article 2
Funcions i organització de la Direcció General d’Administració de Seguretat

2.1 La Direcció General d’Administració de Seguretat té les funcions se-
güents:

a) Planificar i impulsar les polítiques públiques en matèria de seguretat interior 
i d’espectacles públics i activitats recreatives.
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b) Establir i mantenir les relacions necessàries en matèria de seguretat amb els 
òrgans corresponents d’altres administracions, institucions, organitzacions públiques 
i privades i dels agents socials.

c) Coordinar la tècnica operativa de les policies locals de Catalunya.
d) Definir les polítiques de coordinació i integració dels serveis de seguretat 

privada en el sistema de seguretat pública.
e) Proposar el desenvolupament dels sistemes d’informació i telecomunicacions 

en l’àmbit de la seguretat interior i de les policies locals.
f) Les funcions que el Decret 243/2007, de 6 de novembre, atribueix al Programa 

de Seguretat Contra la Violència Masclista, les quals es desenvolupen a través dels 
òrgans i unitats que depenen d’aquesta unitat directiva.

g) Elaborar i preparar per a la seva tramitació les disposicions generals i la resta 
de normes reglamentàries que afectin la unitat directiva.

h) Elaborar estudis i anàlisis d’interès per al desenvolupament de les polítiques 
de seguretat.

i) Coordinar i supervisar les actuacions relatives a la seguretat privada, a la 
protecció de la seguretat ciutadana, al control de la violència en els espectacles 
esportius i en la lluita contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància 
en l’esport.

j) Coordinar i supervisar les actuacions relatives a l’ús dels dispositius de video-
vigilància del cos de mossos d’esquadra i de les policies locals, així com el control 
de l’exercici dels drets de reunió i manifestació.

k) Donar suport al Consell de Seguretat de Catalunya i altres òrgans del sistema 
de seguretat pública de Catalunya.

l) Les funcions que preveu l’article 42.1 del Decret 243/2007, de 6 de novembre, 
pel que fa a l’àmbit d’espectacles públics i activitats recreatives.

m) Totes aquelles altres funcions que li delegui la persona titular del Departament 
o que li atribueixi la normativa vigent.

2.2 De la Direcció General d’Administració de Seguretat depenen els òrgans 
actius següents:

a) Subdirecció General de Seguretat Interior.
b) Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya.
c) Subdirecció General d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
d) Gabinet de Seguretat.
2.3 La Subdirecció General de Seguretat Interior, la Subdirecció General de 

Coordinació de la Policia de Catalunya i el Gabinet de Seguretat mantenen les 
funcions i estructura actuals que regula el Decret 243/2007, de 6 de novembre.

2.4 A la Subdirecció General d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives 
li corresponen les funcions següents en matèria d’espectacles públics i activitats 
recreatives:

a) Revisar els expedients per a la concessió d’autoritzacions d’espectacles pú-
blics i activitats recreatives previstes en la normativa, com també l’atorgament dels 
documents professionals relatius a aquests i, si escau, empreses i personal, i revisar 
els informes de renovació, caducitat, modificació o revocació.

b) Coordinar i supervisar les funcions dels serveis territorials i establir criteris 
de coordinació funcionals, d’acord amb les instruccions de la Direcció General 
d’Administració de Seguretat.

c) Donar suport tècnic a la Direcció General per a la planificació de les inspec-
cions territorials.

d) Coordinar i supervisar els expedients sancionadors derivats de les actes d’ins-
pecció i informatives, així com els corresponents recursos i expedients de revisió 
d’ofici i reclamacions patrimonials.

e) Assessorar, col·laborar i donar suport tècnic als ajuntaments, quan aquests 
ho sol·licitin.

f) Supervisar i fer el seguiment de l’exercici de les competències delegades als 
ens locals.
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g) Col·laborar en l’elaboració de les disposicions normatives sobre la matèria.
h) Controlar i avaluar el compliment de les instruccions dictades per la Direcció 

General.
i) Exercir les funcions de la Secretaria del Consell Assessor d’Espectacles Públics 

i d’Activitats Recreatives.
j) Qualsevol altra funció que li encomanin.

Article 3
Modiicació del títol de l’article 7 del Decret 43/2011

Es modifica el títol de l’article 7 del Decret 43/2011, de 4 de gener, d’estructuració 
del Departament d’Interior, que queda redactat de la manera següent:

“Article 7
”Unitats directives del Departament en matèria de policia, protecció civil i pre-

venció i extinció d’incendis.”

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Qualsevol altra funció o referència en la normativa vigent a la Direcció General 

del Joc i d’Espectacles s’entén efectuada a la Direcció General d’Administració de 
Seguretat del Departament d’Interior pel que fa a l’àmbit d’espectacles públics i 
activitats recreatives.

Segona
Els llocs de treball adscrits a la Secretaria de Seguretat passen a adscriure’s a la 

Direcció General d’Administració de Seguretat.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Els òrgans que tenen atribuïdes les funcions en matèria d’espectacles públics i 

activitats recreatives continuaran exercint les seves competències mentre no es des-
envolupin les estructures orgàniques dels departaments d’Economia i Coneixement 
i d’Interior, si bé funcionalment dependran de la Direcció General d’Administració 
de Seguretat del Departament d’Interior en l’àmbit d’espectacles públics i activitats 
recreatives.

Segona
Mentre no es desenvolupi l’estructura orgànica de la Subdirecció General d’Es-

pectacles Públics i Activitats Recreatives, les funcions pròpies del Departament 
d’Interior pel que fa a espectacles públics i activitats recreatives es desenvoluparan 
d’acord amb les previsions de la disposició transitòria primera del Decret 257/2011, 
de 8 de febrer.

Tercera
L’article 3 del Decret 257/2011, de 8 de febrer, quedarà sense efecte un cop sigui no-

menada la persona titular de la Direcció General d’Administració de Seguretat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

1. Es deroga l’article 6 del Decret 43/2011, de 4 de gener, d’estructuració del 
Departament d’Interior.
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2. Es deroguen parcialment, pel que fa al Departament d’Interior en l’àmbit 
d’espectacles públics i activitats recreatives, la disposició addicional i la disposició 
transitòria primera del Decret 257/2011, de 8 de febrer, de modificació de l’àmbit 
competencial del Decret 84/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament 
d’Economia i Coneixement, i del Decret 43/2011, de 4 de gener, d’estructuració del 
Departament d’Interior.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 1 de març de 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ

President de la Generalitat de Catalunya

FELIP PUIG I GODES

Conseller d’Interior

(11.060.017)

*
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