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Normativa reguladora: Reial decret 1976/1999, de
23 de desembre, Reial decret 1566/1998, de 17 de
juliol i Reial decret 1841/1997, de 5 de desembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.
Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 16.
Denominació del procediment administratiu: sancions

en matèria d’higiene alimentària.
Normativa reguladora: Llei 15/1983, de 14 de juliol,

i Decret 278/1993, de 9 de novembre.
Termini màxim de resolució i notificació: 7 mesos.
Efecte del silenci administratiu: caducitat del proce-

diment sancionador.

Núm. 17.
Denominació del procediment administratiu: sancions

en matèria de productes farmacèutics.
Normativa reguladora: Llei 25/1990, de 20 de

desembre; Llei 14/1986, de 25 d’abril; Llei 13/1991,
de 13 de desembre, i Decret 278/1993, de 9 de novem-
bre.

Termini màxim de resolució i notificació: 7 mesos.
Efecte del silenci administratiu: caducitat del proce-

diment sancionador.

Departament de Treball

Núm. 1.
Denominació del procediment administratiu: qualifi-

cacions i inscripcions de la constitució de cooperatives,
federacions i confederacions de cooperatives.

Normativa reguladora: Decret legislatiu 1/1992, de
10 de febrer.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.
Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 2.
Denominació del procediment administratiu: qualifi-

cacions i inscripcions, anotacions i cance�acions de fusió
pròpia o per absorció i escissió de cooperatives.

Normativa reguladora: Decret 33/1993, de 9 de
febrer.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.
Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 3.
Denominació del procediment administratiu: qualifi-

cacions i inscripcions, anotacions i cance�acions de l’a-
cord de dissolució i de liquidació, i també la transfor-
mació de cooperativa en societat limitada o de societat
limitada en cooperativa.

Normativa reguladora: Decret 33/1993, de 9 de
febrer.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.
Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Departament d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació

Núm. 1.
Denominació del procediment administratiu: reco-

neixement d’universitats privades.
Normativa reguladora: Llei orgànica 6/2001, de 21

de desembre, d’universitats, i Reial decret 557/1991,
de 12 d’abril.

Termini màxim de resolució i notificació: 12 mesos.
Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 2.
Denominació del procediment administratiu: creació,

reconeixement, reordenació i revocació de centres

docents universitaris, i implantació i revocació de la
implantació d’ensenyaments conduents a l’obtenció de
títols amb validesa acadèmica oficial en aquests centres.

Normativa reguladora: Decret 258/1997, de 30 de
setembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.
Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 3.

Denominació del procediment administratiu: aprova-
ció de l’adscripció i la desadscripció de centres docents
d’ensenyament superior, i també de l’autorització i la
revocació de la implantació d’ensenyaments en aquests
centres.

Normativa reguladora: Decret 390/1996, de 2 de
desembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.
Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

25140 LLEI 24/2002, de 18 de novembre, de creació
de l’especialitat d’educació social en el cos
de diplomats de la Generalitat. («BOE» 309,
de 26-12-2002.)

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 24/2002, de
18 de novembre, de creació de l’especialitat d’educació
social en el cos de diplomats de la Generalitat.

PREÀMBUL

Les resolucions del Parlament 936/V, de 13 de maig
de 1999, i 306/VI, de 8 de novembre de 2000, han
instat el Govern a crear un cos específic d’educadors
socials dins l’estructura de la funció pública de la Gene-
ralitat. Amb relació a aquesta qüestió s’ha de tenir en
compte que, pel que fa a la normativa que regula els
cossos de funcionaris de la Generalitat, la Llei 9/1986,
de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Gene-
ralitat, va crear els cossos que porten a terme tasques
de caràcter professional derivades directament de la titu-
lació acadèmica necessària per a poder-hi accedir. Entre
aquests, l’article 2 va crear el cos de diplomats de la
Generalitat, corresponent al nivell de titulació del grup B.

Amb la finalitat d’acomplir les dites resolucions par-
lamentàries, tot utilitzant el disseny actual de l’estructura
de la funció pública de la Generalitat, aquesta Llei crea
l’especialitat d’educació social en el cos de diplomats
de la Generalitat, per a ingressar en la qual s’exigeix
estar en possessió del títol de diplomat o diplomada
en educació social, establert pel Reial decret
1420/1991, de 30 d’agost; qualsevol altre d’homologat
degudament o una altra diplomatura o llicenciatura.

La tasca dels educadors socials pot ésser tant d’a-
nimació sociocultural com de treball educatiu particu-
laritzat, segons el tipus d’institució i l’encàrrec profes-
sional que rebin. Així mateix, llur activitat comprèn diver-
ses franges d’edat, diversos àmbits i diverses proble-
màtiques, la qual cosa fa necessària una bona formació
inicial, de manera que puguin assumir la responsabilitat
professional en les millors condicions. En aquest sentit,
cal remarcar la importància d’una formació inicial que
permeti l’accés a la professió i d’una formació continuada
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per a la capacitació dels professionals davant les noves
necessitats que genera el context social.

A la vegada, aquesta Llei regula els diferents sistemes
d’accés a la nova especialitat del personal funcionari
i laboral que presta o que ha prestat serveis d’educador
o educadora social en l’àmbit de l’Administració de la
Generalitat.

Pel que respecta als funcionaris del grup B que pres-
ten o han prestat serveis d’educador o educadora, aques-
ta Llei en possibilita la integració directa en la nova espe-
cialitat sempre que posseeixin la titulació d’educador o
educadora social, qualsevol altra d’homologada degu-
dament o una altra diplomatura o llicenciatura; que ocu-
pin, a més, llocs d’educador o educadora amb caràcter
definitiu, i que exerceixin funcions d’educador o edu-
cadora social. Així mateix, regula aspectes específics de
l’accés per promoció interna a l’especialitat d’educació
social de determinats funcionaris del grup C que presten
o han prestat serveis com a educador o educadora amb
destinació definitiva, sempre que posseeixin la titulació
esmentada.

Pel que fa al personal laboral, aquesta Llei estableix
el corresponent procés de conversió en funcionaris, en
l’especialitat d’educació social del cos de diplomats, del
personal laboral fix del grup B que estigui prestant serveis
amb la categoria de conveni d’educador o educadora
social.

Finalment, estableix un règim transitori d’accés a la
nova especialitat, al qual es pot acollir determinat per-
sonal interí i laboral temporal que, en la data d’entrada
en vigor d’aquesta Llei, presta serveis com a educador
o educadora social.

CAPÍTOL I

L’especialitat d’educació social

Article 1. Funcions.

1. Es crea l’especialitat d’educació social dins el cos
de diplomats de la Generalitat.

2. Les funcions que han de desenvolupar els mem-
bres de l’especialitat d’educació social del cos de diplo-
mats de la Generalitat són les derivades de l’exercici
professional de llur titulació acadèmica, en especial en
els camps de l’educació no formal, de l’educació d’adults
—inclosos els de la tercera edat—, de la inserció social
de persones desadaptades o discapacitades i de l’acció
socioeducativa.

Article 2. Procés selectiu.

Per accedir a l’especialitat d’educació social cal supe-
rar el corresponent procés selectiu i tenir el títol de diplo-
mat o diplomada en educació social, corresponent al
nivell de titulació del grup B, o qualsevol altre títol degu-
dament homologat amb el de diplomat o diplomada en
educació social.

CAPÍTOL II

Accés a l’especialitat d’educació social

Article 3. Integració de funcionaris del grup B.

1. Els funcionaris del grup B de l’Administració de
la Generalitat que presten o han prestat serveis ocupant
llocs de treball d’educador o educadora amb caràcter
definitiu i exercint funcions d’educador o educadora
social s’integren directament en l’especialitat d’educació

social del cos de diplomats, sempre que posseeixin la
titulació d’educador o educadora social, qualsevol altra
d’homologada degudament o una altra diplomatura o
llicenciatura.

2. La Secretaria General d’Administració i Funció
Pública ha d’obrir una convocatòria per tal que els fun-
cionaris que ho so�icitin i que compleixin els requisits
que estableix l’apartat 1 puguin integrar-se en l’espe-
cialitat d’educació social del cos de diplomats de la
Generalitat.

3. El personal que ocupa un lloc d’educador o edu-
cadora i s’integra en l’especialitat d’educació social del
cos de diplomats es manté en el mateix lloc de treball,
amb les mateixes condicions de provisió i en la situació
administrativa que li correspongui en el cos d’origen.

4. Les vacants que hi hagi de l’especialitat d’edu-
cació social, segons les disponibilitats, es poden oferir
als funcionaris que s’integrin en la nova especialitat però
que no estiguin ocupant un lloc de treball d’educador
o educadora. Aquests funcionaris poden continuar en
llur lloc de treball i resten, respecte al nou cos, en la
situació administrativa que els correspongui; també
poden participar en els sistemes ordinaris de provisió
de l’especialitat d’educació social.

Article 4. Torns especials de promoció interna.

1. Els funcionaris del grup C de l’Administració de
la Generalitat que presten o han prestat serveis ocupant
un lloc de treball d’educador o educadora amb caràcter
definitiu i exercint funcions d’educador o educadora
social poden participar en torns especials de promoció
interna per a l’accés a l’especialitat d’educació social
del cos de diplomats de la Generalitat, sempre que pos-
seeixin la titulació de diplomat o diplomada en educació
social, qualsevol altra d’homologada degudament o una
altra diplomatura o llicenciatura.

2. Els funcionaris de l’Administració de la Genera-
litat a què fa referència l’apartat 1 es poden acollir a
la promoció interna especial que estableix aquest article
i poden participar en els tres processos selectius que
es convoquin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei.

3. Els funcionaris a què fa referència l’apartat 2 que
ocupen un lloc d’educador o educadora i que accedeixen
a l’especialitat d’educació social per promoció interna
es mantenen en el mateix lloc de treball, si l’ocupaven
amb caràcter indefinit, el qual ha d’ésser reclassificat
en el grup B, i resten en la situació administrativa que
els correspongui en el cos d’origen.

4. Les vacants que hi hagi de l’especialitat d’edu-
cació social, segons les disponibilitats, es poden oferir
als funcionaris que accedeixin a la nova especialitat per
promoció interna però que no estiguin ocupant un lloc
de treball d’educador o educadora. Aquests funcionaris
poden continuar en llur lloc de treball i resten, respecte
al nou cos, en la situació administrativa que els corres-
pongui; també poden participar en els sistemes ordinaris
de provisió de l’especialitat d’educació social.

Article 5. Situació dels funcionaris que no accedeixen
a l’especialitat.

Els funcionaris que ocupin un lloc de treball d’edu-
cador o educadora i que, d’acord amb el que estableixen
els articles 3 i 4, no accedeixin a l’especialitat d’educació
social del cos de diplomats romanen en el lloc de treball
que ocupen, el qual s’ha de declarar a extingir, sens
perjudici de la possibilitat de participar en els concursos
corresponents a llur cos.
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CAPÍTOL III

Accés del personal laboral i interí a l’especialitat
d’educació social

Article 6. Accés del personal laboral a l’especialitat
d’educació social.

1. El Govern ha de determinar les places de personal
laboral amb la categoria d’educador o educadora social,
d’acord amb el cinquè Conveni co�ectiu de l’Adminis-
tració de la Generalitat, les quals han d’ésser ocupades
per personal funcionari.

2. Els treballadors laborals fixos de plantilla que ocu-
pen les places classificades per a personal funcionari
poden participar en les proves selectives específiques
que es convoquin per a ingressar en l’especialitat d’e-
ducació social del cos de diplomats de la Generalitat,
sempre que posseeixin la titulació de diplomat o diplo-
mada en educació social, qualsevol altra d’homologada
degudament o una altra diplomatura o llicenciatura. Els
processos selectius han de fer referència tan sols als
temes generals del cos de diplomats i no als específics
d’educació social, que es consideren superats o assolits.

3. El personal que accedeixi a l’especialitat d’edu-
cació social del cos de diplomats mitjançant el procés
de conversió en personal funcionari es manté en el
mateix lloc de treball que ocupava i amb les mateixes
condicions de provisió.

4. El personal laboral fix de plantilla que presti ser-
veis com a educador o educadora social i no esdevingui
funcionari en l’especialitat d’educació social del cos de
diplomats en els termes fixats pels apartats 1, 2 i 3
roman en la plaça que ocupa, destinada a ésser ocupada
per personal funcionari.

Article 7. Accés del personal interí i en règim temporal
a l’especialitat d’educació social.

1. El personal interí i el personal laboral amb con-
tracte temporal que, en la data d’entrada en vigor d’a-
questa Llei, presti serveis com a educador o educadora
en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat o que acre-
diti haver prestat amb anterioritat tres anys de serveis
pot participar, excepcionalment, successivament i sense
solució de continuïtat, en les tres primeres convocatòries
per a l’accés a l’especialitat d’educació social pel sistema
de concurs oposició, sempre que posseeixi alguna lli-
cenciatura o diplomatura. Els processos selectius han
de fer referència tan sols als temes generals del cos
de diplomats i no als específics d’educació social, que
es consideren superats o assolits. En tot cas, en la fase
de concurs s’ha de tenir en compte, especialment, el
temps de serveis prestats com a educador o educadora
social.

2. El personal en règim temporal que no superi els
processos selectius esmentats en l’apartat 1 cessa, d’a-
cord amb les necessitats dels serveis, en el seu càrrec
a l’Administració de la Generalitat.

Disposició transitòria primera. Termini per obtenir la
titulació requerida.

El personal afectat pel que estableixen els articles
3, 4 i 6 que no tingui la llicenciatura o la diplomatura
universitàries, o una altra titulació equivalent, disposa
d’un termini de cinc anys per a obtenir la titulació de
diplomat o diplomada en educació social o qualsevol
altra d’homologada degudament. Un cop obtinguda la
dita titulació dins el termini establert, pot exercir el dret
a accedir a l’especialitat d’educació social en les con-
dicions establertes pels articles esmentats.

Disposició transitòria segona. Accés a l’especialitat d’e-
ducació social dels funcionaris dels grups B i C que
han prestat serveis amb caràcter provisional.

Els funcionaris dels grups B i C de l’Administració
de la Generalitat a què es refereixen els articles 3.1 i
4.1 també poden, respectivament, integrar-se en la nova
especialitat d’educació social del cos de diplomats o par-
ticipar en els torns especials de promoció interna per
a accedir-hi, si han prestat serveis en llocs d’educador
o educadora social, amb caràcter provisional i ininterrom-
pudament, durant un període mínim de cinc anys, que
s’ha d’haver iniciat abans del dia 28 d’agost de 2001,
data d’aprovació pel Govern del projecte d’aquesta Llei.

Disposició final primera. Desenvolupament i aplicació.

S’autoritzen el Govern i el conseller o consellera del
Departament de Governació i Relacions Institucionals
perquè, en l’àmbit de llurs competències, dictin les dis-
posicions necessàries per a desenvolupar i aplicar aques-
ta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada al DOGC.

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, 18 de novembre de 2002.

JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT,
Conseller de Governació
i Relacions Institucionals

JORDI PUJOL,
President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 3775, de 4 de desembre de 2002)

25141 LLEI 25/2002, de 25 de novembre, de mesu-
res de suport al retorn dels catalans emigrats
i llurs descendents, i de segona modificació de
la Llei 18/1996. («BOE» 309, de 26-12-2002.)

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 25/2002, de
25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels
catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modi-
ficació de la Llei 18/1996.

PREÀMBUL

Al llarg de la segona meitat del s. XIX i la primera
del s. XX l’emigració catalana a l’exterior va ésser força
important. És difícil determinar el nombre de ciutadans
dels Països Catalans que van emigrar a altres països,
ja que les estadístiques oficials no ofereixen dades anuals
continuades del moviment migratori fins al 1882, ni tam-
poc no es disposa de dades creuades sobre les zones


