REGLAMENT DE L’ÀMBIT SUBJECTIU D’APLICACIÓ DE LA CARTA FINANCERA

1. EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE L’ESTAT ESPANYOL
1.1. Tindran la consideració de persones subjectes a les obligacions derivades de la Carta
Financera els càrrecs electes de l’administració local —alcaldes, alcaldesses, regidors i
regidores, consellers i conselleres comarcals i diputats i diputades provincials— que gaudeixen
del règim de dedicació exclusiva o parcial, en els termes establerts a l’article 75 de la Llei de
Bases del Règim Local i a l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprovà el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (Llei 8/1987, de 15
d’abril).
Restaran igualment subjectes a les obligacions derivades de la Carta Financera els càrrecs
electes de l’administració local —alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, consellers i
conselleres comarcals i diputats i diputades provincials— que, sense gaudir de règim de
dedicació exclusiva o parcial per l’exercici dels respectius càrrecs estiguin en alguna de les
següents situacions: que percebin retribució en règim de dedicació exclusiva o parcial per les
seves responsabilitats en organismes autònoms, societats mercantils o òrgans d’altra
naturalesa vinculats a l’Administració i als quals pertanyin per raó del càrrec, o bé percebin de
l’administració local indemnitzacions en concepte d’assistència als òrgans municipals dels
quals formen part.
1.2. Així mateix, restarà subjecte a les obligacions derivades de la Carta Financera el personal
eventual, ja sigui amb funcions directives o d’assessorament designat o ratificat en tant que
càrrec de confiança. Per a la definició de personal eventual de les entitats locals s’estarà a allò
que preveu la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de règim local de Catalunya i en l’article 9
del Decret 214/1990 de 30 de juliol , pel que s’aprovà el Reglament del Personal dels Ens
Locals.
2. EN L’ÀMBIT DEL GOVERN I DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
2.1. Tindran la consideració de persones subjectes a les obligacions derivades de la Carta
Financera els alts càrrecs de la Generalitat definits amb aquesta condició a la Llei 13/1989, de
14 de desembre, d’Organització, procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat
de Catalunya, això és:
a) Les persones titulars dels òrgans superiors de l’Administració de la Generalitat: el
President o Presidenta de la Generalitat i els altres membres del Govern d’acord amb el
que preveu l’article 5.1.
b) Les persones que ocupin llocs com a alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat:
els titulars de la Secretaria del govern, de les secretaries generals, de les secretaries
generals adjuntes, de les secretaries sectorials i direccions generals d’acord amb el que
preveu l’article 5.3 i 11.2 .
c) Les persones que ocupin llocs que la mateixa llei assimila a alts càrrecs: els
comissionats nomenats pel Govern, les direccions de serveis i les delegacions
territorials d’acord amb el que preveuen els articles 10, 11.4 i 19.
Als efectes de l’aplicació de la Carta Financera també tindran la consideració d’alt càrrec les
persones compreses a l’àmbit subjectiu d’aplicació de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del

règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat, no inclosos en
l’apartat 2.1, en virtut del seu article 2, això és:
a) L’interventor o interventora general i el director o directora del Gabinet Jurídic de la
Generalitat.
b) El president o presidenta de la Comissió Jurídica Assessora, el president o presidenta i
el vocals del Tribunal Català de Defensa de la Competència i el president o presidenta i
el secretari executiu o secretària executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social.
c) El director o directora general de l’Institut Català de la Salut i les titulars de les
direccions que en depenen, el director o directora de l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials i el director o directora del Serveis Català de la Salut.
d) El director o directora general de l’ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i
els directors de les empreses que en depenen.
2.2. Així mateix, restarà subjecte a les obligacions de la Carta Financera el personal eventual, ja
sigui amb funcions directives o d’assessorament designat o ratificat en tant que càrrec de
confiança. Per a la definició de personal eventual s’estarà a allò que preveu l’article 123 del
Decret Legislatiu 1/1997, pel que s’aprovà la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció pública.
2.3. També restarà subjecte a les obligacions de la Carta Financera el president, els membres
dels consells d’administració i, en general, dels òrgans rectors del sector públic de la
Generalitat (entitats autònomes, empreses públiques i altres entitats de dret públic), en virtut
del que estableixen els articles 17 i 33 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de
l’Empresa Pública catalana i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats
dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat, això és:
a) Les persones que ocupin la presidència, la direcció general, la direcció executiva o la
gerència dels organismes autònoms de caràcter administratiu de la Generalitat amb
rang igual o superior a direcció general.
b) Les persones que ocupin la presidència, la direcció general, la direcció executiva, la
gerència o la conselleria delegada de les entitats autònomes i de les empreses de la
Generalitat incloses en l’àmbit d’aplicació de l’Estatut de l’empresa pública catalana.
c) Els presidents o les presidentes, els patrons o les patrones, els directors o les
directores, els o les gerents i els apoderats o les apoderades de les fundacions i els
consorcis en els quals l’Administració de la Generalitat, directament o indirectament,
participi o als quals aporti més del 50% del capital o del patrimoni, si perceben una
retribució fixa i periòdica a càrrec de la Generalitat de nivell retributiu assimilable als
alts càrrecs assenyalats en els apartats 2.1 i 2.3 d’aquest reglament.
2.4. Igualment, restarà subjecte a les obligacions de la Carta Financera tot alt càrrec que, per la
seva norma de creació o per nomenament del Govern, sigui assimilat a algun dels càrrecs a què
fa referència l’apartat 2 d’aquest Reglament.

