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1374 LLEI 19/2001, de 31 de desembre, de creació
de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Cata-
lunya. («BOE» 21, de 24-1-2002.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb
el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, promulgo la següent Llei 19/2001, de 31
de desembre, de creació de l’ens Infraestructures Ferro-
viàries de Catalunya.

PREÀMBUL

La importància de la gestió de les infraestructures
directament lligades a la política del transport ferroviari
n’exigeix un tractament unificat. No tan sols respecte
a les ja construïdes, sinó respecte a les que en el futur,
i en compliment de les polítiques de transport que s’a-
doptin, s’hagin de construir.

La construcció de les esmentades infraestructures és
una part de la política de gestió del transport ferroviari,
que s’ha de complementar necessàriament amb actua-
cions tendents a fer-ne la conservació i la modernització
i l’adaptació tècniques contínues i, sobretot, a garantir-ne
la rendibilitat de l’administració i la gestió.

Aquesta exigència fa recomanable la creació d’un ens
que tingui per objecte primordial la construcció, la con-
servació, el manteniment i la gestió de les infraestruc-
tures esmentades, i que centralitzi, amb vista a l’asso-
liment d’un nivell d’eficàcia més elevat, les actuacions
que siguin competència de la Generalitat directament
o indirectament relacionades amb la política del trans-
port ferroviari.

A més, d’aquesta manera s’avança en la línia de les
directrius comunitàries que pretenen assolir una major
integració del sector ferroviari de la Unió Europea. En
aquest sentit, el bloc de les directives referents al desen-
volupament de la política comunitària del transport per
ferrocarril distingeix molt clarament entre empreses
administradores d’infraestructures responsables de la
insta�ació i el manteniment de les infraestructures ferro-
viàries i, si s’escau, de la gestió dels sistemes de control
i de seguretat d’aquestes i empreses ferroviàries empre-
ses públiques o privades titulars de llicències per al trans-
port de mercaderies o viatgers per ferrocarril que aporten
els elements necessaris per a la tracció.

Conseqüentment amb aquests criteris, aquesta Llei
parteix de la separació entre la construcció i l’adminis-
tració d’infraestructures ferroviàries, d’una banda, i l’ex-
plotació dels serveis de transport per ferrocarril per les
empreses ferroviàries, de l’altra.

Així, la Llei atribueix al nou ens no solament la facultat
de construir i conservar les infraestructures, sinó una
altra facultat fonamental, la d’administrar-les, amb la fina-
litat d’assolir el més alt nivell de rendibilitat.

La competència del nou ens s’estén a totes les infraes-
tructures ferroviàries actualment existents o que en el
futur es puguin construir que siguin competència de la
Generalitat. En aquest sentit, cal considerar, d’acord amb
l’article 148.5 de la Constitució espanyola i amb l’ar-
ticle 9.15 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, els
ferrocarrils que transcorren íntegrament pel territori de
Catalunya. En conseqüència, l’actuació de l’ens es pot
fer extensiva en el futur a les altres infraestructures que
siguin assumides per la Generalitat en compliment del
marc constitucional i estatutari actualment vigent, la qual
cosa ha de permetre configurar una xarxa ferroviària
catalana i desenvolupar una política de transport ferro-
viari com a mitjà eficient i sostenible.

El règim jurídic que s’atribueix al nou ens és el propi
dels que sotmeten preferentment llur activitat al dret

privat, si bé la norma reserva determinats àmbits, com
el contractual, el patrimonial, el pressupostari i el finan-
cer, a la normativa pròpia del dret públic.

Finalment, s’estableix la possibilitat d’unificar en
aquest ens la titularitat de les situacions jurídiques acti-
ves i passives existents a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei referides a processos ja iniciats de construcció d’in-
fraestructures destinades al transport ferroviari.

Article 1. Ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya.

Es crea l’ens Infraestructures Ferroviàries de Cata-
lunya, que té per objecte de construir les infraestructures
de transport ferroviari que són competència de la Gene-
ralitat que el Govern li encomani, de conservar-les i ges-
tionar-les, i també de conservar i gestionar les infraes-
tructures ja construïdes que el Govern li adscrigui.

Article 2. Naturalesa jurídica de l’ens.

1. Infraestructures Ferroviàries de Catalunya és un
ens públic dels que estableix l’article 1.b.1r de la Llei
4/1985, del 29 de març, de l’estatut de l’empresa públi-
ca catalana, que sotmet la seva activitat al dret privat,
sens perjudici de les excepcions que assenyala aquesta
Llei, i que és adscrit al Departament de Política Territorial
i Obres Públiques.

2. L’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
gaudeix de personalitat jurídica pròpia, d’autonomia
administrativa, econòmica i financera, d’un patrimoni
propi i de plena capacitat d’obrar per a complir les seves
finalitats. En conseqüència, pot adquirir, posseir, reivin-
dicar, permutar, gravar o alienar tota mena de béns i
drets, concertar crèdits, fer contractes i convenis, obli-
gar-se, interposar recursos i executar les accions esta-
blertes per les lleis.

Article 3. Objecte de l’ens.

1. Constitueix l’objecte de l’ens Infraestructures
Ferroviàries de Catalunya, com a empresa administra-
dora de les infraestructures ferroviàries:

a) Construir les infraestructures de transport ferro-
viari que li encomani el Govern, i també conservar, ges-
tionar i administrar aquestes noves infraestructures, ja
sigui directament o mitjançant una altra entitat de dret
públic o dret privat, i per mitjà de qualsevol negoci jurídic
admès en dret.

b) Conservar, gestionar i administrar, en els
mateixos termes expressats per la lletra a, les infraes-
tructures de transport ferroviari ja construïdes que li ads-
crigui el Govern.

c) Complir qualsevol altra funció que li encomani
el Govern i que directament o indirectament estigui rela-
cionada amb la construcció, la conservació i l’adminis-
tració d’infraestructures de transport ferroviari i, d’una
manera especial, les relatives a la redacció d’estudis i
projectes i a la gestió, per mitjà de qualsevol negoci
jurídic admès en dret, de les infraestructures que indi-
rectament estiguin vinculades a la política de transport
ferroviari, als serveis de telecomunicacions i a l’ús d’es-
pais públics.

2. L’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
no pot assumir en cap cas la prestació del servei de
transport de mercaderies o de viatgers per ferrocarril,
que és competència de les empreses ferroviàries.
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Article 4. Competències i facultats de l’ens.

Per al compliment de les finalitats que li atribueix
aquesta Llei, corresponen a l’ens Infraestructures Ferro-
viàries de Catalunya les competències i les facultats
següents:

a) La contractació de les obres de construcció i con-
servació de les infraestructures i les insta�acions i dels
subministraments i els serveis que resultin necessaris,
d’acord amb la normativa vigent aplicable en matèria
d’infraestructures ferroviàries.

b) La contractació de la conservació de les infraes-
tructures ferroviàries i de les insta�acions corresponents,
sens perjudici de les competències en matèria d’orde-
nació i control del departament competent en matèria
de transports.

c) L’adopció dels actes i la subscripció dels con-
tractes necessaris per a la utilització, directament o per
mitjà de tercers, de les infraestructures ferroviàries i de
les insta�acions i dependències corresponents per a acti-
vitats directament o indirectament relacionades amb el
transport ferroviari, atenent el que disposa l’article 3.2.

d) La percepció dels cànons i les tarifes que es creïn
per llei i, especialment, del cànon que s’hagi de satisfer
per l’ús de les noves infraestructures ferroviàries que
l’ens construeixi i gestioni, tot mantenint l’equilibri finan-
cer dels contractes programa entre els operadors i els
ens consorciats.

e) Les de protecció i de policia amb relació a les
infraestructures de transport, sens perjudici de les com-
petències del departament competent en matèria de
transports i de les corresponents a les administracions
locals.

f) La signatura de convenis i la constitució de socie-
tats mixtes o consorcis que tinguin relació directa o indi-
recta amb les competències que li atribueix l’article 3.

g) La participació en entitats mercantils i la forma-
lització d’acords o negocis jurídics amb subjectes de dret
privat per al compliment millor de les seves finalitats.

h) L’exercici, en els termes de la normativa d’ex-
propiació forçosa, del caràcter de beneficiari, en el qual
cas correspon la potestat expropiatòria al departament
competent en matèria de transports.

i) L’elaboració d’estudis i projectes previs al plan-
tejament o al replantejament, i la modificació dels exis-
tents, sens perjudici de la facultat per a aprovar-los que
correspon al departament competent en matèria de
transports.

Article 5. Òrgans de l’ens.

L’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya es
regeix pels òrgans següents:

a) El Consell d’Administració.
b) El director o directora general.

Article 6. El Consell d’Administració.

1. El Consell d’Administració d’Infraestructures
Ferroviàries de Catalunya és l’òrgan de direcció i control
de l’ens i és integrat per una presidència, set vocalies
i una secretaria.

2. La presidència del Consell d’Administració d’In-
fraestructures Ferroviàries de Catalunya és nomenada
pel Govern, a proposta del conseller o consellera de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques.

3. Les vocalies del Consell d’Administració d’Infraes-
tructures Ferroviàries de Catalunya són designades pel
conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públi-
ques.

4. La secretaria del Consell d’Administració d’In-
fraestructures Ferroviàries de Catalunya és designada
pel mateix Consell.

Article 7. Funcions del Consell d’Administració.

Pertoquen al Consell d’Administració d’Infraestructu-
res Ferroviàries de Catalunya les funcions següents:

a) Elaborar l’avantprojecte de pressupost i aprovar
la memòria anual de l’ens.

b) Aprovar els contractes, els acords i els negocis
jurídics de qualsevol tipus que siguin necessaris per a
complir les funcions que li atribueix l’article 3, i espe-
cialment complir els encàrrecs que el Govern li encomani.

c) Aprovar els programes d’actuació, d’inversió i de
finançament.

d) Fixar els preus i les tarifes o qualsevol altre tipus
de contraprestació que hagi de percebre l’ens per l’exer-
cici de les seves funcions, d’acord amb el que s’estableixi
normativament.

e) Aprovar les plantilles i el règim retributiu del
personal.

f) Qualsevol altra que no sigui encomanada expres-
sament al director o directora general, sens perjudici de
les facultats de delegació a què es refereix l’article 10.

Article 8. La presidència del Consell d’Administració.

La presidència del Consell d’Administració d’Infraes-
tructures Ferroviàries de Catalunya exerceix la represen-
tació de l’ens i les altres funcions que se li atribueixin
per via reglamentària.

Article 9. Règim de funcionament del Consell d’Admi-
nistració.

El Consell d’Administració d’Infraestructures Ferrovià-
ries de Catalunya es regeix, pel que respecta al règim
d’adopció d’acords i al funcionament, per les disposicions
relatives al funcionament dels òrgans co�egiats que esta-
bleix la legislació sobre organització i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat.

Article 10. La direcció general.

1. El director o directora general d’Infraestructures
Ferroviàries de Catalunya, que és nomenat i separat pel
Govern, a proposta del conseller o consellera competent
en matèria de transports, executa les directrius apro-
vades pel Consell d’Administració.

2. Corresponen al director o directora general d’In-
fraestructures Ferroviàries de Catalunya les funcions
següents:

a) Executar els acords del Consell d’Administració.
b) Dirigir, coordinar, gestionar, inspeccionar i controlar

totes les dependències, les insta�acions i els serveis.
c) Exercir la direcció de tot el personal.
d) Aprovar l’adjudicació dels contractes que se li

atribueixin per via reglamentària.
e) Exercir les funcions específiques que el Consell

d’Administració li delegui i les que se li atribueixin per
via reglamentària.
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Article 11. La Secretaria del Consell d’Administració.

Corresponen al secretari o secretària del Consell d’Ad-
ministració d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
les funcions següents:

a) Prestar el suport administratiu i tècnic necessari
al Consell d’Administració.

b) Assessorar el Consell d’Administració, conforme-
ment a dret, durant les seves reunions i deliberacions.

c) Aixecar les actes corresponents a les reunions
que tingui el Consell d’Administració.

d) Estendre els certificats que els membres del Con-
sell d’Administració so�icitin sobre els acords i les deli-
beracions de les reunions.

e) Qualsevol altra que expressament li atribueixi el
Consell d’Administració, mitjançant acord, o que li dele-
gui el director o directora general de l’ens.

Article 12. Recursos econòmics de l’ens.

Els recursos econòmics d’Infraestructures Ferroviàries
de Catalunya són els següents:

a) Els derivats del rendiment del seu propi patrimoni
o del que li sigui adscrit.

b) Les dotacions que es consignin en els pressu-
postos de la Generalitat.

c) Els ingressos que obtingui com a conseqüència
de la gestió i l’administració de les infraestructures i de
les insta�acions i dependències corresponents.

d) Les subvencions, les aportacions i les donacions
que pugui percebre d’acord amb les lleis.

e) Les operacions de crèdit, de préstec o d’emissió
de deute públic, i qualsevol altre tipus d’endeutament
o emprèstit que pugui concertar, amb l’autorització prè-
via del Govern, a proposta del conseller o consellera
competent en matèria de finances.

f) Qualsevol altra aportació que li sigui atribuïda.

Article 13. Règim de fiscalització i comptabilitat de
l’ens.

1. El control financer de l’ens Infraestructures Ferro-
viàries de Catalunya és sotmès al que determinen els
articles 71 i concordants del Decret legislatiu 9/1994,
del 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya.

2. L’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
és sotmès al règim de comptabilitat pública, d’acord amb
el que determinen els articles 72 i concordants del Decret
legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Article 14. Patrimoni.

Constitueixen el patrimoni propi de l’ens Infraestruc-
tures Ferroviàries de Catalunya:

a) Les infraestructures que construeixi d’acord amb
el que disposa aquesta Llei, i les infraestructures ja cons-
truïdes que li siguin atribuïdes com a tal patrimoni pel
Govern.

b) Els béns mobles i immobles que siguin necessaris
per al compliment de les seves finalitats que li siguin
adscrits, en els termes que estableix la normativa sobre
el patrimoni de la Generalitat.

c) Els béns o els drets que adquireixi per al com-
pliment directe o indirecte de les funcions que li atribueix
aquesta Llei.

Article 15. El personal de l’ens.

1. El personal que presta serveis a l’ens Infraestruc-
tures Ferroviàries de Catalunya resta sotmès al dret
laboral.

2. La selecció del personal de l’ens Infraestructures
Ferroviàries de Catalunya s’ha de fer amb publicitat i d’a-
cord amb els principis d’igualtat, de mèrit i de capacitat.

Disposició addicional primera.

El Govern pot acordar la transferència de la titularitat
o l’adscripció a l’ens Infraestructures Ferroviàries de Cata-
lunya de les infraestructures ferroviàries ja existents que
siguin competència de la Generalitat, i també de les que
en siguin accessòries o complementàries.

Disposició addicional segona.

S’autoritza el Govern perquè, amb relació a la cons-
trucció d’infraestructures del transport ferroviari que
siguin competència de la Generalitat que ja hagin estat
encomandes a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, acordi
la subrogació de l’ens Infraestructures Ferroviàries de
Catalunya en la posició jurídica de la Generalitat.

Disposició transitòria primera.

En tot el que no sigui regulat per aquesta Llei és apli-
cable la normativa pròpia dels ens públics que sotmeten
llur activitat al dret privat i les normes generals de règim
jurídic i procediment de les administracions públiques,
especialment respecte al funcionament dels òrgans co�e-
giats i als procediments aplicables. Correspon al president
o presidenta del Consell d’Administració d’aprovar l’ad-
judicació dels contractes a què es refereix l’article 7.b
i de signar el document o els documents necessaris per
a complir el que disposen les lletres c, f i g de l’article 4
i la disposició addicional segona.

Disposició transitòria segona.

Fins que el Govern no adopti les mesures pressu-
postàries i de personal necessàries per a dotar l’ens
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya dels mitjans
que li pertoquen, s’han d’habilitar els crèdits i adscriure
el personal necessari amb aquesta finalitat.

Disposició final primera.

Es faculten el Govern i el conseller o consellera de
Política Territorial i Obres Públiques per a adoptar les
disposicions necessàries per a desplegar i aplicar aquesta
Llei.

Disposició final segona.

El Govern ha d’aprovar en un termini de sis mesos
el reglament de desenvolupament d’aquesta Llei.

Disposició final tercera.

Resta derogada qualsevol disposició normativa que
s’oposi al que estableix aquesta Llei.
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Disposició final quarta.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi-
cada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.

Palau de la Generalitat, 31 de desembre de 2001.

FELIP PUIG I GODES,

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

JORDI PUJOL,

President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 3546,
de 4 de gener de 2002)

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

1479 ACORD per a la promoció i la protecció recí-
proca d’inversions entre el Regne d’Espanya
i la República Gabonesa, fet «ad referendum»
a Madrid el 2 de març de 1995. («BOE» 22,
de 25-1-2002.)

ACORD PER A LA PROMOCIÓ I LA PROTECCIÓ
RECÍPROCA D’INVERSIONS ENTRE EL REGNE

D’ESPANYA I LA REPÚBLICA GABONESA

El Regne d’Espanya i la República Gabonesa, d’ara
endavant «les parts contractants»,

Amb la voluntat de desenvolupar i intensificar la coo-
peració econòmica en benefici recíproc d’ambdós països;

Amb el propòsit de crear condicions favorables per
a les inversions d’inversors de cada una de les parts
contractants al territori de l’altra, i

Reconeixent que un Acord per a la promoció i la
protecció recíproca d’inversions serveix per estimular la
iniciativa econòmica,

Han convingut:

Article 1. Definicions.

Als efectes d’aquest Acord,
1. El terme «inversor» designa, en relació amb cada

una de les parts contractants:
a) Tota persona física que tingui la nacionalitat d’una

de les parts contractants d’acord amb les seves lleis
relatives a la nacionalitat;

b) Tota persona jurídica, incloses les societats o les
associacions de companyies i qualsevol altra organitza-
ció mercantil constituïda segons el dret d’una de les
parts contractants i que tingui la seva seu social al terri-
tori d’aquesta part contractant;

i que faci inversions en el territori de l’altra part
contractant.

2. El terme «inversió» designa qualsevol tipus d’ac-
tius, inclosos els béns i els drets de tota naturalesa, adqui-
rits o invertits en el país receptor de la inversió.

En particular, però no exclusivament, es consideren
inversions:

a) Accions i altres formes de participació en societats;

b) Drets derivats de tot tipus d’aportacions realit-
zades per tal de crear valor econòmic, inclosos tots els
préstecs concedits amb aquesta finalitat;

c) Béns mobles i immobles, així com altres drets
com ara hipoteques, drets de penyora, usdefruits, etc.

d) Drets de la propietat inte�ectual, patents d’inven-
ció, marques comercials, llicències i qualsevol altre dret
incorporal similar;

e) Drets per dur a terme activitats econòmiques o
comercials atorgats per la llei o en virtut d’un contracte,
en particular els drets relacionats amb la prospecció,
el cultiu, l’extracció o l’explotació de recursos naturals.

Qualsevol canvi en la forma en què els actius estiguin
invertits o reinvertits no afecta el caràcter d’inversió.

3. El terme «rendes» es refereix als ingressos deri-
vats d’una inversió d’acord amb la definició que conté
el punt anterior i inclou, en particular, encara que no
exclusivament, beneficis, dividends, interessos, guanys
de capital, cànons per drets de propietat inte�ectual i
remuneracions per prestació de serveis de gestió o assis-
tència tècnica.

4. El terme «territori» designa el territori delimitat
per les fronteres terrestres, aèries i marítimes de cada
una de les parts contractants, incloses la zona econòmica
exclusiva i la plataforma continental que s’estén fora
del límit del mar territorial de cada una de les parts
contractants sobre les quals aquestes tenen, d’acord
amb el dret internacional, drets sobirans i jurisdiccionals
a efectes d’explotació, exploració i preservació de recur-
sos naturals.

Article 2. Promoció i admissió.

1. Cada part contractant es compromet a promoure
la realització d’inversions en el seu territori per inversors
de l’altra part contractant. Aquestes inversions s’adme-
ten d’acord amb la legislació en vigor.

2. Amb la finalitat d’incrementar els fluxos d’inver-
sió, ambdues parts contractants, a petició de qualsevol
d’aquestes, s’han d’informar mútuament de les oportu-
nitats d’inversió en els seus territoris respectius.

3. Cada part contractant ha de concedir les auto-
ritzacions necessàries en relació amb aquestes inver-
sions i permetre, en el marc de la seva legislació, l’exe-
cució de contractes laborals, de llicència de fabricació,
assistència tècnica, comercial, financera i administrativa.

4. Cada part contractant, d’acord amb la seva legis-
lació, ha d’atorgar les autoritzacions requerides en relació
amb les activitats de consultors o experts contractats
per inversors de l’altra part contractant.

5. Aquest Acord també s’aplica a les inversions efec-
tuades pels inversors d’una part contractant al territori
de l’altra abans que entri en vigor.

Article 3. Protecció.

1. Cada part contractant es compromet a protegir
en el seu territori les rendes d’inversió i les inversions
dels inversors de l’altra part contractant. Cap de les parts
contractants no ha d’obstaculitzar, mitjançant mesures
injustificades o discriminatòries, la gestió, el desenvo-
lupament, el manteniment, la utilització, l’extensió, la ven-
da o, si s’escau, la liquidació d’aquestes inversions.

2. Cada part contractant ha de complir qualsevol
obligació contreta en relació amb les inversions realit-
zades per inversors de l’altra part contractant.

Article 4. Clàusula de nació més afavorida i tractament
nacional.

1. Cada part contractant ha de garantir en el seu
territori un tractament just i equitatiu a les inversions


