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dels arxius comarcals en termes equivalents a les
transferències que, en el moment de l’entra-
da en vigor d’aquesta Llei, ja s’efectuen en
virtut de les delegacions de competències so-
bre arxius acordades en execució del Decret
208/1989, de l’1 d’agost, de delegació de com-
petències en matèria de cultura a les comar-
ques.

Cinquena
En el termini d’un any de l’entrada en vigor

d’aquesta Llei, el Govern ha de trametre al Par-
lament un projecte de llei que reguli les taxes per
la utilització per tercers de documents de titu-
laritat de la Generalitat. En el mateix termini
d’un any, les administracions locals han de re-
gular les taxes per la utilització per tercers de
documents de llur documentació.

Sisena
Els arxius a què fa referència l’article 20.1

s’han d’inscriure d’ofici en el Registre d’arxius
en el termini de tres mesos de l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei.

Setena
Els arxius comarcals es poden adequar a la

realitat de les diverses formes d’organització
territorial que hi pugui haver en el futur, i en tot
cas la Generalitat manté la titularitat de la Xarxa
d’Arxius Comarcals.

D ISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Els arxius municipals de municipis de més de

deu mil habitants s’han d’adaptar progressiva-
ment, en un termini de cinc anys, als requeri-
ments establerts per aquesta Llei per a formar
part del Sistema d’Arxius de Catalunya. Durant
l’esmentat període transitori, els ajuntaments
poden acordar amb l’arxiu comarcal el dipòsit
de llur documentació en fase semiactiva i histò-
rica en les condicions que s’estableixin.

Segona
L’equivalència en pessetes de les quantitats

en euros a què fan referència els articles 38, 39
i 40 s’obté aplicant la relació següent:

1 euro = 166,386 pessetes.

Tercera
Mentre no hi hagi arxiu comarcal en una co-

marca, el Departament de Cultura pot assignar
responsabilitats sobre la documentació corres-
ponent a un altre arxiu de la Generalitat o del
Sistema d’A rxius de Catalunya, amb l’acord
previ del titular de la documentació.

D ISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga la Llei 6/1985, del 26 d’abril, d’ar-
xius, modificada per la Llei 8/1989, del 5 de juny.

D ISPOSICIÓ FINAL

S’autoritza el Govern perquè actualitzi per via
reglamentària els valors establerts per l’article
38 i les quanties de les multes establertes per
l’article 39, de conformitat amb la variació de
l’índex de preus de consum.

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

Palau de la Generalitat, 13 de juliol de 2001

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JORDI V ILAJOANA  I ROVIRA

Conseller de Cultura

(01.190.071)

LLEI
11/2001, de 13 de juliol, d’acolliment familiar per
a persones grans.

EL PRESIDENT

DE LA  GENERALITAT  DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parla-
ment 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, promul-
go la següent

LLEI

Preàmbul

Aquesta Llei té per objecte regular l’acolli-
ment familiar de les persones grans com a ser-
vei social, amb la finalitat d’aconseguir un grau
de benestar més alt per a les persones grans que
necessiten aquest servei, tot mantenint-les en un
ambient familiar i social, i evitant-los l’interna-
ment en institucions geriàtriques quan aquest no
sigui la solució adequada ni la que elles desitgen
i impedint que quedin desarrelades del nucli de
convivència i soles.

Davant l’entrada en vigor de la Llei 22/2000,
del 29 de desembre, d’acolliment de persones
grans, és procedent configurar l’Administració
local com a administració competent en els ter-
mes establerts pel Decret legislatiu 17/1994, del
16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de
les lleis 12/1983, del 14 de juliol, 26/1985, del 27
de desembre, i 4/1994, del 20 d’abril, en matè-
ria d’assistència i serveis socials, pel que fa a la
programació, la prestació i la gestió d’aquest
servei d’acolliment, atesa la proximitat de l’Ad-
ministració local a les persones que convenen
l’acolliment.

L’atribució d’aquestes competències respon
a la necessitat de protegir les persones acolli-
des, tot garantint-los unes condicions que ve-
ritablement els permetin tenir un benestar
general, mitjançant el control extern de l’apli-
cació i el desenvolupament d’aquesta classe
d’acolliment.

Article 1
L’acolliment com a servei social

L’acolliment de persones grans, regulat per
aquesta Llei, es constitueix com a servei social
d’atenció especialitzada de segon nivell de la
xarxa bàsica de serveis socials de responsabili-
tat pública, sotmès, per tant, a la normativa re-
guladora de serveis socials, i ha de garantir la
integració de les persones acollides en l’àmbit
familiar.

Article 2
A dministració competent en matèria de serveis
socials

1. Corresponen a l’Administració de la Ge-
neralitat la planificació i l’ordenació de l’acolli-
ment de persones grans, i corresponen a l’Ad-
ministració local del municipi de residència de
les persones acollidores, en els termes establerts
pel Decret legislatiu 17/1994, del 16 de novem-
bre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/
1983, del 14 de juliol, 26/1985, del 27 de desem-
bre, i 4/1994, del 20 d’abril, en matèria d’assis-
tència i serveis socials, la programació, la pres-
tació i la gestió d’aquest servei i el procés per a
accedir-hi.

2. L’administració competent en matèria de
serveis socials ha de donar la informació que
calgui per a afavorir l’acolliment familiar regulat
per aquesta Llei.

Article 3
El pacte d’acolliment

1. A bans de formalitzar el pacte d’acolli-
ment que estableix aquesta Llei s’exigeix la
declaració d’idoneïtat de la persona o les per-
sones acollidores estesa per l’Administració
que tingui atribuïda la gestió del servei d’aco-
lliment de persones grans. S’han de determi-
nar per reglament les condicions i el proce-
diment administratiu per a l’obtenció de la
declaració d’idoneïtat, i també les causes i el
procediment per a la revocació de la decla-
ració d’idoneïtat.

2. L’administració competent en matèria de
serveis socials ha de garantir, en la mesura que
sigui possible, que la persona acollida no sigui
desarrelada del seu entorn social.

3. Si la salut, la seguretat i el benestar psíquic
o moral de la persona acollida es troben ame-
naçats o compromesos per les condicions de
l’acolliment o si d’una altra manera greu s’in-
compleixen els requisits exigibles per a l’acolli-
ment, l’Administració competent en matèria de
serveis socials pot adoptar les mesures cautelars
que siguin pertinents.

4. En tots els supòsits d’extinció de l’acolli-
ment, la persona acollidora o la que és acollida
ho han de comunicar a l’administració compe-
tent pel que fa a la gestió de l’acolliment segons
aquesta Llei.

5. Es garanteix la intervenció protectora de
l’Administració tant en el moment de l’auto-
rització com en el decurs de la vigència del pac-
te, i aquesta ha de vetllar periòdicament per-
què el pacte es compleixi correctament, i també
per les condicions de les persones acollides, es-
pecialment per llur benestar físic, psíquic i
social.

6. L’administració competent en matèria de
serveis socials és responsable del seguiment
d’un nou acolliment per a la persona acollida
afectada per l’extinció de l’acolliment anteri-
or.

7. En els termes establerts pel Codi de família
de Catalunya, les persones o les entitats públi-
ques o privades que com a conseqüència de l’ex-
tinció d’un acolliment han donat aliments a la
persona acollida es poden subrogar en les acci-
ons d’aquesta contra l’acollidor o els acollidors
per l’import dels aliments donats.

Article 4
El Registre d’A colliment Familiar de Persones
Grans

Es crea el Registre d’Acolliment Familiar de
Persones Grans, dependent del Departament de
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Benestar Social, les funcions i la composició del
qual s’han d’establir per reglament.

D ISPOSICIONS FINALS

Primera
El Departament de Benestar Social ha d’ela-

borar programes d’acolliment en famílies aco-
llidores per a les persones grans que no tenen
prou recursos econòmics. Els requisits i les con-
dicions de les prestacions econòmiques s’han
d’establir per reglament.

Segona
Les despeses pressupostàries que es deriven

del compliment d’aquesta Llei i de la normati-
va que la desplegui són a càrrec dels pressupos-
tos de la Generalitat, mitjançant la llei de pres-
supostos de cada exercici.

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

Palau de la Generalitat, 13 de juliol de 2001

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

(01.192.009)

LLEI
12/2001, de 13 de juliol, de creació del Col·legi
de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmò-
legs de Catalunya.

EL PRESIDENT

DE LA  GENERALITAT  DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parla-
ment 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, promul-
go la següent

LLEI

Preàmbul

Les persones que s’han dedicat a la joieria,
l’orfebreria, la rellotgeria i la gemmologia s’han
organitzat com a col·lectiu a Catalunya des de
fa segles, organització que té els orígens en els
gremis de l’edat mitjana.

Sempre hi ha hagut un interès públic que les
activitats relacionades amb els metalls i les pe-
dres preciosos restessin sota un control especial
de les administracions públiques, i també s’ha
propiciat el control intern del sector, com a ga-
rantia per als ciutadans davant els aliatges no
permesos o les falsedats en les pedres precioses,
i com a mitjà per a evitar el comerç d’objectes
robats.

Les titulacions que habiliten per a l’exercici
de les activitats de joier, d’orfebre, de rellotger
i de gemmòleg són diverses i de diferent nivell
educatiu, i en algun cas no són titulacions aca-
dèmiques sinó professionals, i és en aquestes
titulacions i en la normativa que regula el sec-
tor on es troben les funcions professionals que
tenen atribuïdes.

En aquest context és d’interès, tant dels pro-
fessionals afectats com de la societat en gene-
ral, que les diverses professions d’aquest ram
s’incorporin a un únic col·legi d’àmbit català que
renovi el reconeixement i l’impuls de cadascu-
na de les branques professionals i doti els pro-
fessionals d’una organització capaç de vetllar per
la defensa de llurs interessos, els quals s’han
d’adequar als interessos dels ciutadans, tenint
en compte les especificitats que comporten i
atenent  les diverses legislacions que hi incidei-
xen, relatives a les mesures de seguretat i de
comerç de metalls preciosos.

El caràcter polivalent de les diverses especi-
alitats que presenta la professió imposa que la
Comissió Gestora, a més d’elaborar els estatuts
del Col·legi, es constitueixi en Comissió d’Ha-
bilitació per regular amb la seguretat jurídica
imprescindible la incorporació dels professio-
nals al Col·legi. Les especificitats de la professió
s’estenen a l’àmbit deontològic i requereixen
amb urgència que,  per mitjà d’una estructura
col·legial, es tutelin les acreditacions i les titu-
lacions professionals necessàries, per a orde-
nar les diverses activitats professionals de la jo-
ieria, l’orfebreria, la rellotgeria i la gemmologia,
tot conservant-ne els valors ètics tradicionals, en
exercici de la funció social i en col·laboració es-
treta amb les administracions públiques a què han
estat encomanades tradicionalment.

A ixí, doncs, en virtut de les competències
exclusives que en matèria de col·legis professi-
onals reconeix l’article 9.23 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, i de conformitat amb el que
estableix l’article 3.1 de la Llei 13/1982, del 17
de desembre, de col·legis professionals, que
regula l’extensió de l’organització col·legial
mitjançant llei a col·lectius que n’estan mancats,
es considera oportuna i necessària la creació
d’un col·legi professional que integri els joiers,
els orfebres, els rellotgers i els gemmòlegs que
exerceixen les funcions pròpies d’aquests pro-
fessionals.

Article 1
Es crea el Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de

Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, cor-
poració de dret públic, amb personalitat jurí-
dica pròpia i plena capacitat per a complir el
seus fins.

Article 2
L’àmbit territorial del Col·legi de Joiers, d’Or-

febres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Cata-
lunya és Catalunya.

Article 3
El Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellot-

gers i de Gemmòlegs de Catalunya agrupa les
persones que sol·liciten incorporar-s’hi i que te-
nen la titulació de diplomats en gemmologia o
de tècnics superiors en joieria artística o en or-
febreria i argenteria artístiques o de tècnics de
grau mitjà de reparador i de mantenidor d’apa-
rells de mesura i control, o un títol degudament
homologat, o que, d’acord amb la normativa
vigent, estan habilitades per a l’exercici de les
funcions de joier, d’orfebre, de rellotger i de
gemmòleg. La integració s’hi ha de fer d’acord
amb el que disposen les lleis reguladores dels
col·legis professionals, i per tant, la col·legiació
és obligatòria per a l’exercici de les professions
incloses en aquesta Llei.

Article 4
El Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellot-

gers i de Gemmòlegs de Catalunya, pel que fa
als aspectes institucionals i relatius a la profes-
sió, s’ha de relacionar amb el Departament de
Justícia o amb el departament que tingui atri-
buïdes competències administratives en matè-
ria de col·legis professionals. Pel que fa al con-
tingut de les seves funcions, s’ha de relacionar
amb el departament de la Generalitat que hi
tingui competències i amb la resta d’administra-
cions públiques que tinguin competències en els
camps d’actuació propis.

D ISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
1. Es constitueix la Comissió Gestora, que és

integrada per les persones designades per les
associacions catalanes més representatives d’en-
tre les que agrupen professionals de la joieria,
l’orfebreria, la rellotgeria i la gemmologia, la
qual Comissió, en el termini d’un any a comp-
tar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha
d’aprovar uns estatuts provisionals del Col·legi
de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gem-
mòlegs.

2. La Comissió Gestora a què fa referència
l’apartat 1 s’ha de constituir en Comissió d’Ha-
bilitació i ha d’habilitar, si escau, les persones que
no tenen títol acadèmic i són incloses dins el
supòsit de la disposició transitòria quarta, i que
sol·liciten la incorporació al Col·legi, per a par-
ticipar en l’Assemblea Constituent, sens perju-
dici que posteriorment es pugui recórrer davant
aquest òrgan contra les decisions d’habilitació
adoptades per la Comissió Gestora.

3. Els estatuts provisionals han de regular, en
tot cas, el procediment per a convocar l’Assem-
blea Constituent. Cal garantir la màxima publi-
citat de la convocatòria mitjançant la publica-
ció d’aquesta en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i en els diaris de més difusió a
Catalunya.

Segona
Les funcions de l’Assemblea Constituent són:
a) Aprovar, si escau, la gestió de la Comis-

sió Gestora i ratificar-ne els membres perquè
s’encarregui de la direcció de l’Assemblea, o bé
nomenar-ne de nous.

b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els

càrrecs corresponents en els òrgans col·legials.

Tercera
Els estatuts definitius, un cop aprovats, jun-

tament amb el certificat de l’acta de l’Assemblea
Constituent, s’han de trametre al Departament
de Justícia o al que tingui atribuïdes les compe-
tències administratives en matèria de col·legis
professionals, perquè se’n qualifiqui la legalitat
i es publiquin en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Quarta
Es poden integrar al Col·legi de Joiers, d’Or-

febres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de
Catalunya els professionals joiers, orfebres, re-
llotgers i gemmòlegs que ho sol·licitin dins l’any
següent de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i que
acreditin d’una manera fefaent davant la Comis-
sió d’Habilitació l’exercici de la professió en
l’àmbit de la fabricació i de la comercialització,
amb un mínim de tres anys d’experiència.


