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Tipus de personal
Personal estructural: personal que ocupa llocs que responen a necessitats permanents de
l’organització. Per al Banc de dades, es computa exclusivament el personal que ocupa llocs
d’aquestes característiques.
Personal conjuntural: personal que ocupa llocs que responen a necessitats temporals de
l’organització, bé sigui per a la gestió de programes temporals o per a l’absorció de puntes de feina
molt focalitzades en el temps, o personal que realitza substitucions per cobrir la baixa o absència
d’una persona. En el cas del Sector públic de la Generalitat, s’inclouen tots els contractes laborals
de durada determinada.
Tipus de vinculació del personal
(Personal) Òrgans superior i alt càrrec: personal que ocupa llocs de direcció política a
l’Administració, arran d’un acte de lliure nomenament del Govern de la Generalitat de Catalunya, a
proposta de la persona titular del Departament d’adscripció, o, en el cas de la secretaria del
Govern, d’un acte de lliure nomenament de la Presidència. A l’efecte del Banc de dades, s’hi
inclouen també els consellers i el president de la Generalitat, tot i que pròpiament es tracta de
titulars d’òrgans superiors.
(Personal) Directius: personal que ocupa llocs de direcció professional en règim laboral d’alta
direcció, en el cas de la Generalitat, principalment en ens públics diferents a la matriu
departamental. En el cas d’administracions locals, inclou el personal directiu nomenat pel ple a
proposta de l’alcalde/essa o president/a de la corporació. En el sector públic s’entén les persones
que exerceixen funcions que comporten dedicació única o principal de la jornada, participació
directa en la definició i execució de polítiques públiques, sempre que comprometin externament
l’organització, dirigeixin equips de persones, gestionin i executin pressupostos i tinguin
responsabilitat pel compliment d’objectius. Inclou les persones que assumeixen la màxima
responsabilitat de les societats mercantils participades.
S’hi inclouen els alts càrrecs previstos a la Llei 14/2005, de 27 de desembre, sobre la intervenció
del Parlament de Catalunya en la designació de les autoritats i els alts càrrecs de designació
parlamentària i sobre els criteris i els procediments per avaluar-ne la idoneïtat.
(Personal) Eventual: personal que du a terme funcions de confiança o d’assessorament a un alt
càrrec, arran d’un acte de lliure nomenament de l’alt càrrec en qüestió. En el cas de la Generalitat,
el nombre i la distribució departamental està limitada per disposicions de govern, i el cessament es
disposa automàticament en ocasió de la fi de la prestació de serveis de l’alt càrrec que el va
nomenar.
(Personal) Funcionari: personal que presta, amb caràcter permanent, serveis professionals a
l’Administració pública en virtut d’un nomenament administratiu.
(Personal) Interí: personal que presta, amb caràcter temporal, serveis professionals a
l’Administració pública en virtut d’un nomenament administratiu. A l’efecte del Banc de dades, s’hi
inclou també els funcionaris en pràctiques i els funcionaris que estan fent el curs selectiu, en el
marc de processos en què estan previstes aquestes fases.

(Personal) Laboral indefinit: personal que presta serveis professionals a l’Administració pública
en virtut d’un contracte de naturalesa laboral, per a la prestació, amb caràcter general, de serveis
propis d’un ofici o d’una especialitat, de manera estable i amb vocació de permanència. En el Banc
de dades, en aquesta categoria de classificació, s’hi inclouen també els efectius indefinits no fixos
de plantilla declarats com a tals a conseqüència de pronunciaments jurisdiccionals. El personal
indefinit no fix ha de consolidar la consideració de permanent mitjançant la superació dels
corresponents processos selectius que garanteixin els principis constitucionals definidors dels
sistemes d’accés a l’Administració d’igualtat, mèrit i capacitat.
(Personal) Laboral temporal: personal que presta serveis professionals a l’Administració pública
en virtut d’un contracte de naturalesa laboral, per a la prestació, amb caràcter general, de serveis
propis d’un ofici o d’una especialitat, en un període delimitat de temps.

Col·lectius professionals
Personal d’administració de justícia: personal que presta serveis auxiliars i instrumentals en
l’àmbit dels diferents òrgans judicials radicats a Catalunya. Inclou tant el personal de cossos
generals, la tasca dels quals consisteix essencialment en feines de contingut processal i la
realització de funcions administratives vinculades a les anteriors, –cossos de gestió i de tramitació
processal i administrativa i cos d’auxili judicial–, com el personal del cos especial de metges
forenses.
Personal d’administració i serveis: col·lectiu professional heterogeni, conformat principalment
pel personal que efectua tasques burocràtiques de caràcter tècnic i de caràcter administratiu,
juntament amb el personal de serveis prestacionals que no pertanyen a una altra classe de les
establertes en aquest glossari –educadors socials, educadors infantils, personal de residències de
gent gran, etc.–, professionals subjectes a règim laboral, subalterns, veterinaris i personal de
centres penitenciaris que no desenvolupa funcions de vigilància i control de presos.
Agents rurals: professionals del cos que té encomanada la vigilància, el control, la protecció, la
prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient. Els membres d’aquest cos tenen
la condició d’agents de l’autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i judicial,
en els termes que estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Personal dels cossos de seguretat: col·lectiu professional format pel personal pertanyent al cos
de Mossos d’Esquadra, en totes les seves escales i categories, com a policia ordinària i integral
que exerceix les funcions que l’ordenament jurídic atribueix a les forces i als cossos de seguretat, i
pel personal facultatiu i tècnic que dóna cobertura i suport a la funció policial. En el cas de
l’Administració local, inclou el col·lectiu de vigilants i policia local.
Personal docent: professionals de l’ensenyament que presten serveis en centres educatius
públics en els trams d’educació obligatòria, de batxillerat i de formació professional, o en entorns
especials, com centres penitenciaris, escoles oficials d’idiomes o centres d’adults.
Personal d’extinció d’incendis: professionals que centren la seva activitat en l’execució de
serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments dins del cos de bombers de la
Generalitat de Catalunya o com a personal tècnic especialitzat, destinat a acomplir tasques de

suport i ajut al personal operatiu. En el cas de l’Administració local, inclou el col·lectiu de bombers
que en depenen.
Personal d’institucions sanitàries: col·lectiu integrat pel personal sanitari –mèdic, d’infermeria,
tècnic especialista en anàlisis clíniques, radiodiagnòstic, etc., així com els sanitaris locals– que
presta serveis en centres de salut públics, i pel personal d’administració i serveis d’aquests
centres, subjecte a règims diversos com són l’estatutari sanitari, el funcionarial general i el laboral
comú.
Personal de serveis penitenciaris: professionals que fan tasques de custòdia, control i vigilància
de persones i béns, i que possibiliten el funcionament i l’ordre dels centres i institucions
penitenciàries en totes les seves modalitats.

Classificació professional
A1: transitòriament, fins que no es generalitzi la implantació dels nous títols universitaris de l’Espai
Europeu d’Ensenyament Superior, s’engloben dins d’aquesta classificació el personal que ocupa
llocs per a l’accés als quals es requereix el títol de doctor, de llicenciat, d'enginyer, d'arquitecte o
equivalent.
A2: transitòriament, fins que no es generalitzi la implantació dels nous títols universitaris de l’Espai
Europeu d’Ensenyament Superior, s’engloba dins d’aquesta classificació el personal que ocupa
llocs per a l’accés als quals es requereix el títol d'enginyer tècnic, de diplomat universitari de primer
cicle, d'arquitecte tècnic, de formació professional de tercer grau o equivalent.
C1: transitòriament, s’engloben dins d’aquesta classificació el personal que ocupa llocs per a
l’accés als quals es requereix títol de batxiller, de formació professional de segon grau o
equivalent.
C2: transitòriament, s’engloba dins d’aquesta classificació el personal que ocupa llocs per a
l’accés als quals es requereix el títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau o
equivalent.
Agrupacions professionals sense requisit de titulació: s’engloba dins d’aquesta classificació el
personal que ocupa llocs per a l’accés als quals no s’exigeix estar en possessió de cap de les
titulacions previstes en el sistema educatiu.
Altres: engloba el personal que ocupa llocs d’alt càrrec i d’edirecció.

Definicions d’unitats organitzatives del bloc Administració de la Generalitat de Catalunya
Departaments: cadascuna de les unitats administratives en què per raó d’especialització funcional
s’organitza el Govern i que, integradament, formen l’Administració de la Generalitat, la direcció superior
de les quals correspon a un conseller o consellera nomenat per la Presidència de la Generalitat. El
nombre, denominació i competències dels departaments està determinat per decret del president o
presidenta de la Generalitat. Els departaments s’estructuren en les secretaries –generals o sectorials–,

les direccions generals, els comissionats que escaiguin, i la resta d’òrgans actius sota criteris de
jerarquia.

Entitats autònomes: conjunt format per les entitats autònomes administratives i les entitats autònomes
comercials i financeres.
Entitat autònoma administrativa: entitat instrumental, creada per llei, amb personalitat
jurídica pròpia i de naturalesa pública, l’activitat de la qual resta subjecta al dret administratiu,
a la qual se li encomana, en règim de descentralització funcional, la realització d’activitats
principalment administratives o activitats de foment.
Entitat autònoma comercial o financera: entitat instrumental, creada per llei, amb
personalitat jurídica pròpia i de naturalesa pública, a la qual se li encomana l’exercici de
funcions que impliquen activitat comercial o financera, que impliquen la producció i/o
intercanvi de béns, serveis i valors.
Institut Català de la Salut: des de l’any 2007, entitat de dret públic de la Generalitat, que actua
subjecte al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les
seves funcions, que té per objectius: prestar serveis sanitaris públics de conformitat amb el catàleg de
prestacions del Sistema Nacional de Salut i la cartera de serveis aprovada pel Govern de la Generalitat;
prestar altres serveis finançats amb taxes o preus públics que li pugui encarregar el departament
competent en matèria de salut; i portar a terme activitats docents i de recerca en el camp de les
ciències de la salut
Altres ens públics: als efectes del Banc de Dades, concepte agregat que incorpora el conjunt
d’entitats amb especificitats jurídiques o organitzatives que permeten la seva diferenciació respecte
l’organització ordinària de l’administració de la Generalitat, integrat per l’Agència Tributària de
Catalunya, el Servei Català de la Salut, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (fins al desembre
de 2014, posteriorment s’integra dins l’estructura departamental) i la Comissió Jurídica Assessora, i fins
a l’any 2006, aquest inclòs, l’Institut Català de la Salut.
Agència Tributària de Catalunya: entitat de dret públic vinculada a la Generalitat de
Catalunya mitjançant del Departament d’Economia i Coneixement, a què estatutàriament li
correspon la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs propis de la
Generalitat de Catalunya, i també, per delegació de l’Estat, dels tributs estatals cedits
totalment a la Generalitat.
Comissió Jurídica Assessora: alt òrgan consultiu del Govern, previst estatutàriament, la
missió del qual és vetllar per la legalitat de l’actuació de les diverses administracions
catalanes.

Definicions d’unitats organitzatives del bloc Sector públic de la Generalitat de Catalunya
Consorci: entitat de dret públic, de caràcter associatiu i naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica
pròpia i capacitat per crear i gestionar serveis que s’instrumenta per mitjà de la cooperació entre
administracions públiques o amb entitats privades sense ànim de lucre amb finalitats concurrents amb

les de l’Administració, sempre que aquesta cooperació no es pugui portar a terme mitjançant convenis
o altres figures de col·laboració i sempre que es requereixi d’aportació econòmica de tots els ens
consorciats. En el Banc de dades s’incorporen les informacions de consorcis participats per la
Generalitat de Catalunya o els seus ens dependents.
Fundació: entitat sense ànim de lucre, constituïda per un o diversos fundadors, mitjançant l’afectació
d’uns béns o d’uns drets de contingut econòmic i la destinació de llurs rendiments o dels recursos
obtinguts per altres mitjans al compliment d’activitats de foment d’interès general o complementàries
d’activitats públiques, sempre que estiguin previstes també aportacions del sector privat. En el Banc de
dades s’incorporen les informacions de fundacions públiques de la Generalitat o dels seus ens
dependents.
Empreses públiques: concepte agregat que inclou les entitats de dret públic sotmeses a
l’ordenament jurídic privat i les societats mercantils participades majoritàriament per la Generalitat de
Catalunya o els seus ens dependents.
Entitat de dret públic sotmesa a l’ordenament jurídic privat: entitat amb personalitat
jurídica pròpia i de naturalesa jurídica pública, creada per llei, l’activitat de la qual se
subjecta a les normes del dret civil, mercantil i laboral, que realitza activitats de caràcter
principalment econòmic amb contraprestació o de prestació de serveis públics.
Societat mercantil: persona jurídica, subjecta a normes civils i mercantils, que orienta els
seus recursos o esforços a la realització d’un fi lícit, perseguint el lucre, d’acord amb les
normes establertes en el seu contracte social i en el bloc de normativa vigent, i que en cap
cas pot exercir potestats públiques. En el Banc de dades s’incorporen les informacions de
societats mercantils en què la Generalitat de Catalunya o els seus ens dependents són
socis, l’activitat de les quals es desenvolupa en àmbits en què el mercat té un rol molt
rellevant.
Altres ens dels sector públic: agrupació que inclou ens la naturalesa específica dels quals no
permet incloure’ls sota les etiquetes generals de les entitats dels sector públic vistes fins ara. Hi
queden incloses la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, l’Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona, l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya, el Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya, el Consell Català de la Producció Integrada i el Consell Català
de la Producció Agrària Ecològica.

Definicions d’unitats organitzatives del bloc Ens parlamentaris i organismes independents
Ens parlamentaris i organismes independents: conjunt integrat per institucions bàsiques com el
Parlament de Catalunya, organismes independents previstos a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, així com organismes independents amb finalitats
públiques, com el Consell Audiovisual de Catalunya, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de
Greuges, el Consell de Garanties Estatutàries, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya,
l’Oficina Antifrau de Catalunya, l’Institut Català per la Pau i l’Autoritat Catalana de la Competència.

Definicions d’unitats organitzatives del bloc Universitats
Universitat: institució amb personalitat jurídica, que desenvolupa les seves funcions en règim
d’autonomia, que realitza el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència
i l’estudi.

Definicions d’unitats organitzatives del bloc Administració local
Administració local: concepte agregat que inclou informacions referents a les administracions i
òrgans de govern dels ens locals territorials –municipis, comarques i províncies–, les entitats
municipals descentralitzades, les entitats metropolitanes i les mancomunitats de municipis, així com
de les administracions institucionals dependents de qualssevol d’elles –organismes autònoms,
entitats públiques empresarials, etc.
Ajuntament: institució integrada per l’alcalde i els regidors a la qual correspon el govern i
l’administració del municipi, entès com a entitat bàsica de l’organització territorial i com a
element primari de participació ciutadana en els assumptes públics.
Consell comarcal: òrgan de govern i d’administració de la comarca, al qual correspon
l’exercici d’activitats i prestació de serveis públics d’interès supramunicipal.
Conselh Generau d’Aran: institució principal de govern de la Vall d’Aran, formada pel
Síndic, el Ple i la Comissió d’Auditors de Comptes, que constitueix l’estructura
administrativa pròpia de la Vall d’Aran establerta per la Llei 16/1990, del 13 de juliol, sota
el règim especial de la Vall d’Aran
Diputació: corporació de caràcter representatiu a la qual li correspon el govern i
l’administració de la província, entesa com a entitat local formada per l’agrupació de
municipis, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves
finalitats.
Entitat municipal descentralitzada: institució que actua exercint determinades
competències locals sobre una concentració de població d’un municipi que constitueix un
nucli separat, instituïda d’acord amb les previsions i els requisits de la llei.
Entitat metropolitana: entitat local integrada pels municipis compresos en el territori
corresponent, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per a l’exercici de llurs
competències, a les quals els pot correspondre la planificació, coordinació o gestió dels
serveis municipals que, per les característiques econòmiques, socials i urbanes
concurrents en els àmbits territorials respectius, facin necessària una actuació d’abast
supramunicipal.
Mancomunitat de municipis: ens local amb personalitat i amb capacitat jurídica per al
compliment dels seus fins, que es regeix pels seus estatuts, resultat de l’associació de
municipis per gestionar o executar en comú obres i serveis determinats del seu àmbit de
competència.

Entitats autònomes d’àmbit local: entitats públiques, de caràcter administratiu,
industrial, comercial, financer o anàleg, vinculades a una administració local, creada per a
la gestió, en règim de descentralització de l'organització i l'administració del servei públic,
sens perjudici de les facultats locals de tutela de l’administració titular del servei i la
potestat.
Empreses públiques locals: concepte agregat que inclou tant les societats mercantils
amb participació íntegra de l’administració en el capital social, com les societat mercantils
d’economia mixta, per a la gestió de serveis de naturalesa econòmica.

