
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4743 – 19.10.2006 43239

DEPARTAMENT

DE CULTURA

DECRET

389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de
Catalunya.

L’article 1.3 de la Llei 9/1993, de 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català, estableix que
formen part d’aquest patrimoni els béns imma-
terials integrants de la cultura popular i tradi-
cional.

L’article 2.2 de la Llei 2/1993, de 5 de març,
de foment i protecció de la cultura popular i tra-
dicional i de l’associacionisme cultural, preveu
que les manifestacions festives formen part de
la cultura popular i tradicional i, d’acord amb
l’article 6 de la Llei esmentada, el Govern pot
declarar festa d’interès nacional les que tenen
un arrelament i una rellevància especials. Així
mateix, el Govern ha de vetllar per la protecció
i la promoció adequada de les festes declarades
d’interès nacional i per la conservació de llurs
elements essencials.

En desplegament d’aquestes previsions legals
es va aprovar el Decret 319/1994, de 16 de no-
vembre, pel qual es regula la declaració de ce-
lebracions de la cultura tradicional catalana com
a festes tradicionals d’interès nacional.

La Resolució 1303/VI del Parlament de Ca-
talunya va instar el Govern a crear un catàleg
patrimonial de les festes populars i tradicionals
de Catalunya i establir les característiques, les
condicions d’acceptació i el reconeixement de
les dites festes. Així mateix, el Parlament de
Catalunya, a través de la Moció 28/VII, va ins-
tar el Govern a culminar els treballs de redac-
ció d’un nou decret que modifiqués i ampliés
l’antic Decret relatiu a les festes declarades d’in-
terès nacional, perquè s’hi poguessin incloure
totes les festes susceptibles d’ésser catalogades
com a part del patrimoni col·lectiu.

L’objecte d’aquest Decret és crear el Catàleg
del Patrimoni Festiu de Catalunya com a instru-
ment on constin totes les festes, celebracions co-
munitàries i elements festius que compleixin els
requisits que s’hi estableixen. Així mateix, el
Decret preveu reconèixer la rellevància especi-
al d’algunes festes i elements festius a través d’un
seguit de categories i es regulen els requisits i el
procediment per dur a terme aquest reconeixe-
ment especial. En tot cas, és requisit previ per
iniciar el procediment de reconeixement especial
la prèvia inscripció de la manifestació festiva en
el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.

Es tracta d’ampliar el marc de conceptualit-
zació patrimonial de les celebracions sociocul-
turals amb vigència arreu de Catalunya. Les
diferents categories de festes i elements festius
permeten diversificar el grau de reconeixement
de les manifestacions i celebracions sociocultu-
rals de Catalunya en funció del seu valor patri-
monial i de la seva rellevància social. La decla-
ració de les festes i elements festius patrimonials
o tradicionals d’interès nacional, que són mo-
dalitats de la categoria legal de festa d’interès
nacional, correspon al Govern, escoltats l’ajun-
tament i el consell comarcal corresponents i amb
l’informe previ del Consell de la Cultura Popular
i Tradicional, de conformitat amb l’article 6.1 de
la Llei 2/1993, de 5 de març. La declaració de les
festes populars d’interès cultural correspon al
conseller o consellera de Cultura, a través d’un
procediment simplificat.

També es regulen mesures per a la protec-
ció i promoció de les festes i elements festius
amb reconeixement especial, d’acord amb els
articles 3 i 6.2 de la Llei 2/1993, de 5 de març,
així com el procediment de revocació de les de-
claracions.

Finalment, la disposició addicional preveu la
revisió de les declaracions de festes tradicionals
d’interès nacional vigents en el moment de l’en-
trada en vigor del Decret per determinar si és
necessari reclassificar-les en alguna de les altres
categories previstes en aquest reglament.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Ju-
rídica Assessora, a proposta del conseller de
Cultura i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

CAPÍTOL PRELIMINAR

Catàleg

Article 1
Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya

1.1 Es crea el Catàleg del Patrimoni Festiu
de Catalunya per inscriure les festes, manifes-
tacions i celebracions comunitàries així com els
elements festius amb vigència arreu de Cata-
lunya que compleixin els requisits establerts en
aquest Decret.

1.2 El Catàleg del Patrimoni Festiu de Ca-
talunya s’adscriu al Departament competent en
matèria de cultura i és gestionat pel Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana.

Article 2
Requisits i procediment de catalogació

2.1 Les festes i els elements festius han de
complir la normativa sectorial aplicable per
poder inscriure’s en el Catàleg. En cap cas es
poden inscriure les festes o els elements festius
que de qualsevol manera comportin manifesta-
cions de discriminació o de violència contràri-
es als valors i principis que inspiren l’ordena-
ment jurídic.

2.2 Les inscripcions d’una festa o d’un ele-
ment festiu en el Catàleg s’efectuen d’ofici o bé
a petició de les persones o entitats responsables
de la seva organització.

2.3 La catalogació requereix prèviament
que el Centre de Promoció de la Cultura Popular
i Tradicional Catalana realitzi les gestions de
comprovació escaients per determinar que es
tracta d’una manifestació festiva vigent a Ca-
talunya i ha de demanar, si escau i en funció de
la normativa sectorial aplicable, informe del
departament de l’Administració de la Genera-
litat o entitat competent per raó de la matèria.

També s’ha de donar audiència a les perso-
nes interessades i a l’Ajuntament corresponent.

Article 3
Reconeixement especial

3.1 Les festes i els elements festius, un cop
han estat inscrits en el Catàleg del Patrimoni
Festiu de Catalunya, poden ser objecte de reco-
neixement especial a través de les categories se-
güents:

a) Festa popular d’interès cultural.
b) Festa tradicional d’interès nacional.
c) Element festiu tradicional d’interès naci-

onal.

d) Festa patrimonial d’interès nacional.
e) Element festiu patrimonial d’interès na-

cional.
3.2 En tot cas, les festes i els elements fes-

tius tradicionals o patrimonials d’interès naci-
onal han de constituir manifestacions de la cul-
tura tradicional catalana d’especial arrelament
i rellevància.

3.3 Els elements festius poden ser objecte
de reconeixement especial encara que formin
part d’una festa declarada. No és necessari que
coincideixi el nivell de reconeixement de l’ele-
ment i la festa a què pertany.

CAPÍTOL 1
Festa popular d’interès cultural

Article 4
Concepte de festa popular d’interès cultural

Es considera festa popular d’interès cultural
aquella celebració oberta a tothom i repetida en
dates prefixades, que contingui manifestacions
o elements d’interès cultural de caire festiu i gau-
deixi d’una àmplia acceptació popular, estigui
o no circumscrita a una demarcació territorial
concreta.

Article 5
Requisits de les festes populars d’interès cultural

Per ser declarada festa popular d’interès cultu-
ral, la celebració ha de reunir els requisits següents:

a) Demostrar una continuïtat suficient que
hagi permès que la comunitat o col·lectiu que
impulsa la festa l’assumeixi com a pròpia.

b) Tenir uns continguts específics i/o uns ele-
ments singulars d’interès cultural que la carac-
teritzin.

c) Esdevenir un marc de trobada, de parti-
cipació, de diàleg i d’interrelació entre les per-
sones.

CAPÍTOL 2
Festa i element festiu tradicionals d’interès naci-
onal

Article 6
Concepte de festa tradicional d’interès nacional

Es considera festa tradicional d’interès naci-
onal la celebració recuperada, reconstruïda o de
nova creació, sempre a partir d’uns antecedents
transmesos de generació en generació i amb una
trajectòria mínima de 25 anys de celebracions
ininterrompudes, que ha assolit caràcter iden-
titari en la comunitat que sustenta la festa i que
té una projecció nacional.

Article 7
Requisits de les festes tradicionals d’interès na-
cional

Per ser declarada festa tradicional d’interès
nacional, la celebració ha de reunir els requisits
següents:

a) Tenir una trajectòria mínima de 25 anys
de celebracions ininterrompudes i sustentar-se
en antecedents identitaris intergeneracionals
vinculats a la comunitat que la celebra.

b) Respondre a uns valors culturals concrets
i plenament assumits per la comunitat que sus-
tenta la festa.

c) Disposar d’elements propis i singulars i
d’un espai referencial de celebració de caracte-
rístiques ben precises.
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d) Estructurar els actes sobre un planteja-
ment conceptual que respongui a un ritual de-
finit, a partir d’elements singulars i de tradició
local que tinguin un nivell extraordinari de qua-
litat estètica i artística.

e) Esdevenir un referent identitari i festiu
d’abast nacional.

f) Disposar d’una estructura organitzativa que
garanteixi la seva continuïtat i evolució sense
perdre el seu sentit simbòlic consuetudinari.

Article 8
Concepte d’element festiu tradicional d’interès
nacional

Es considera element festiu tradicional d’in-
terès nacional aquell acte o expressió corpòria
o immaterial recuperat, reconstruït o de nova
creació, de caràcter identitari o simbòlic, que
forma part substancial del ritual festiu de la co-
munitat a la qual pertany amb una presència
ininterrompuda de 25 anys i que s’ha transmès
entre diferents generacions.

Article 9
Requisits dels elements festius tradicionals d’in-
terès nacional

Per ser declarat element festiu tradicional
d’interès nacional, l’acte o expressió corpòria o
immaterial ha de reunir els requisits següents:

a) Respondre a uns plantejaments festius
sustentats en valors identitaris i culturals con-
crets, plenament assumits per la comunitat a la
qual pertany.

b) Tenir una continuïtat mínima de 25 anys
ininterromputs com a part substancial del ritual
festiu de la comunitat i estar basat en uns ante-
cedents transmesos entre diferents generacions.

c) Disposar d’unes característiques pròpies
i singulars, d’un espai referencial de celebració,
i tenir un nivell extraordinari de qualitat estè-
tica i artística.

d) Esdevenir un referent intergeneracional,
identitari, simbòlic i festiu d’abast nacional.

e) Disposar d’una estructura organitzativa que
garanteixi la seva continuïtat i evolució sense
perdre el seu sentit simbòlic consuetudinari.

CAPÍTOL 3
Festa i element festiu patrimonials d’interès na-
cional

Article 10
Concepte de festa patrimonial d’interès nacional

10.1 Es considera festa patrimonial d’interès
nacional la celebració d’origen remot, estructu-
rada a partir de seqüències rituals basades en
costums i manifestacions simbòliques de caràc-
ter identitari, que té una projecció nacional.

10.2 Els actes i elements d’aquestes celebra-
cions han de mantenir l’essència original, com
a expressió del seu arrelament en la comunitat
i de la seva rellevància en la interrelació de per-
sones i territori.

Article 11
Requisits de les festes patrimonials d’interès na-
cional

Per ser declarada festa patrimonial d’interès
nacional, la celebració ha de reunir els requisits
següents:

a) Tenir un origen remot i una trajectòria
mínima de 100 anys de celebracions ininterrom-
pudes, llevat d’aquelles que, per motius polítics,

socials o religiosos, s’hagin deixat de celebrar
durant períodes curts de temps.

b) Respondre a uns valors identitaris i cul-
turals concrets i plenament assumits per la co-
munitat que sustenta la festa.

c) Disposar d’elements propis i singulars i
d’un espai referencial de celebració de caracte-
rístiques ben precises.

d) Estructurar els actes sobre un planteja-
ment conceptual que respongui a una seqüèn-
cia ritual ben definida en el temps i en l’espai de
celebració, amb característiques ben precises, a
partir d’elements singulars de caràcter patrimo-
nial, que tinguin un nivell extraordinari de qua-
litat estètica i artística.

e) Esdevenir un referent identitari i festiu
d’abast nacional.

f) Garantir la continuïtat de la festa a partir
d’una estructura organitzativa, avalada per una
reglamentació que vetlli per mantenir un grau
de correlació entre la seva essència i la seva
evolució d’acord amb uns criteris àmpliament
acceptats.

Article 12
Concepte d’element festiu patrimonial d’interès
nacional

12.1 Es considera element festiu patrimo-
nial d’interès nacional aquell acte o expressió
corpòria o immaterial, de caràcter identitari o
simbòlic, d’origen remot, que forma part subs-
tancial del ritual festiu de la comunitat a la qual
pertany.

12.2 Aquestes expressions festives han de
mantenir l’essència original, com a manifesta-
ció del seu arrelament en la comunitat i de la
seva rellevància en la interrelació de persones
i territori.

Article 13
Requisits dels elements festius patrimonials d’in-
terès nacional

Per ser declarat element festiu patrimonial
d’interès nacional, l’acte o expressió corpòria o
immaterial ha de reunir els requisits següents:

a) Respondre a uns plantejaments festius
sustentats en valors identitaris i culturals con-
crets, plenament assumits per la comunitat a la
qual pertany.

b) Tenir un origen remot i una continuïtat
mínima de 100 anys ininterromputs com a part
substancial del ritual festiu de la comunitat, lle-
vat d’aquelles que, per motius polítics, socials
o religiosos, s’hagin deixat de celebrar durant
períodes curts de temps.

c) Disposar d’unes característiques pròpies
i singulars, d’un espai referencial de celebració,
i tenir un nivell extraordinari de qualitat estè-
tica i artística.

d) Esdevenir un referent patrimonial, iden-
titari, simbòlic i festiu d’abast nacional.

e) Disposar d’una estructura organitzativa
que garanteixi la seva continuïtat i evolució
sense perdre el seu sentit simbòlic consuetudi-
nari.

CAPÍTOL 4
Procediments de reconeixement especial

Article 14
Procediment de declaració de les festes i elements
festius d’interès nacional

14.1 El procediment de declaració de les

festes i dels elements festius patrimonials o tra-
dicionals d’interès nacional s’inicia d’ofici mit-
jançant una resolució d’incoació de la persona
titular del Departament competent en matèria
de cultura, a proposta de la Direcció del Cen-
tre de Promoció de la Cultura Popular i Tradi-
cional Catalana.

14.2 En l’expedient de declaració hi ha de
constar una memòria documentada sobre la
història, les característiques actuals, els elements
i la implantació de la festa. També s’hi ha d’in-
corporar un estudi sobre les dades de participa-
ció dels darrers cinc anys i sobre els estatuts de
les persones o entitats responsables de l’orga-
nització de la festa o de l’element festiu. Aquests
documents poden ser elaborats per les persones
o entitats esmentades o, en el seu defecte, pel
Centre de Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana. En tot cas, el Centre ha
d’elaborar una memòria que en detalli les carac-
terístiques i que acrediti el compliment dels
requisits exigits per a la declaració.

14.3 Per valorar la procedència de la decla-
ració, el Centre de Promoció de la Cultura Po-
pular i Tradicional Catalana pot sol·licitar els
informes tècnics que consideri necessaris. En tot
cas, s’ha de sotmetre l’expedient a informe del
Consell de la Cultura Popular i Tradicional.

14.4 Finalitzada la tramitació de l’expedient
i abans de preparar la proposta de resolució, s’ha
de donar audiència a l’ajuntament del municipi
on se celebra la festa o on està arrelat l’element
festiu i al consell comarcal corresponent, així com
a les persones o entitats responsables de l’orga-
nització de la festa o de l’element festiu.

Article 15
Acord de declaració de les festes i elements fes-
tius d’interès nacional

15.1 La declaració de les festes i dels ele-
ments festius tradicionals o patrimonials d’in-
terès nacional es fa per acord del Govern de la
Generalitat, a proposta de la persona titular del
Departament competent en matèria de cultura.
L’acord de declaració ha de contenir les carac-
terístiques de la festa o de l’element declarat.

15.2 L’acord de declaració es publica al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i es
notifica a les persones o entitats responsables de
l’organització de la festa o de l’element, a l’ajun-
tament i al consell comarcal corresponents. La
declaració s’ha d’inscriure en el Catàleg del
Patrimoni Festiu de Catalunya.

15.3 El termini màxim per resoldre i noti-
ficar l’acord és de sis mesos des de la incoació
del procediment de declaració. Un cop transcor-
regut el termini esmentat sense que s’hagi no-
tificat l’acord, es produeix la caducitat del pro-
cediment.

Article 16
Procediment de declaració de les festes populars
d’interès cultural

16.1 El procediment de declaració de les
festes populars d’interès cultural s’inicia d’ofi-
ci mitjançant una resolució d’incoació de la
Direcció del Centre de Promoció de la Cultu-
ra Popular i Tradicional Catalana.

16.2 L’expedient ha de contenir els docu-
ments previstos en l’article 14.2. Per valorar la
procedència de la declaració, el Centre de Pro-
moció de la Cultura Popular i Tradicional Ca-
talana pot sol·licitar els informes tècnics que con-
sideri necessaris.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4743 – 19.10.2006 43241

16.3 La declaració es fa per resolució de la
persona titular del Departament competent en
matèria de cultura, a proposta de la Direcció del
Centre de Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana, i amb audiència prèvia a
l’ajuntament del municipi on se celebra la fes-
ta i a les persones o entitats responsables de l’or-
ganització de la festa o de l’element festiu. El
termini per resoldre i notificar la resolució és el
previst en l’article 15.3.

16.4 La declaració s’ha d’inscriure en el
Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.

CAPÍTOL 5
Protecció i promoció

Article 17
Protecció i promoció per la Generalitat

17.1 El Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana ha de fomentar
que les persones o entitats responsables de l’or-
ganització de les festes i dels elements festius
amb reconeixement especial elaborin un pla de
salvaguarda que en determini les característi-
ques rituals, les línies organitzatives i el marc
estructural i d’equilibri entre els orígens i les
previsions d’evolució.

17.2 El Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana ha de vetllar per
tal que les festes i elements festius amb reconei-
xement especial mantinguin els valors que en
van justificar la declaració. Amb aquesta fina-
litat, el Centre:

a) Pot adreçar a les persones o entitats res-
ponsables de l’organització de les festes i dels
elements declarats les recomanacions que con-
sideri necessàries per al manteniment dels seus
valors essencials.

b) Ha d’atendre, amb caràcter preferent i
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries,
les sol·licituds de subvenció per al manteniment
i conservació de les festes i dels elements decla-
rats.

c) Ha de vetllar per la divulgació i la promo-
ció del coneixement de les festes i dels elements
declarats, i ha de potenciar-ne l’estudi i docu-
mentació.

17.3 Els diferents departaments de l’Admi-
nistració de la Generalitat, en els seus àmbits res-
pectius, també han de vetllar per la difusió i
promoció de les festes i dels elements festius
declarats.

Article 18
Protecció i promoció pels ens locals

Els ajuntaments i altres ens locals, en l’àmbit
de les seves competències i d’acord amb les dis-
ponibilitats pressupostàries, han de vetllar pel
manteniment de les festes i dels elements fes-
tius declarats, dictant les normes necessàries per
a la protecció dels marcs espacials propis de cada
festa i adoptant, si escau, les garanties físiques
de preservació de l’element festiu, així com per
la divulgació de llur coneixement, i han de po-
tenciar-ne la documentació.

CAPÍTOL 6
Revocació

Article 19
Revocació de la declaració

19.1 La declaració d’una festa o d’un ele-

ment festiu s’ha de revocar si es produeixen mo-
dificacions en la seva estructura o en la dels seus
elements que provoquen la pèrdua dels valors
que en van justificar la declaració.

19.2 En la revocació cal seguir el mateix
procediment establert per a la declaració.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Festes tradicionals d’interès nacional decla-
rades

—1 Les festes que estiguin declarades tradi-
cionals d’interès nacional en el moment de l’en-
trada en vigor del Decret mantenen aquesta qua-
lificació i han de ser inscrites en el Catàleg del
Patrimoni Festiu de Catalunya sense cap més
tràmit.

—2 El Departament competent en matèria de
cultura ha de revisar les declaracions de festes
tradicionals d’interès nacional esmentades en el
paràgraf anterior i, si escau, ha de tramitar la
seva reclassificació en alguna de les altres cate-
gories previstes en l’article 3.1 mitjançant el
procediment establert en els articles 14 i 15.
Mentre no s’acordi la seva reclassificació, aques-
tes festes mantenen la seva qualificació.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

La tramitació dels procediments de declaració
de festes tradicionals d’interès nacional iniciats
abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret ha
de continuar segons els preceptes del Decret
present.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga el Decret 319/1994, de 16 de no-
vembre, pel qual es regula la declaració de ce-
lebracions de la cultura tradicional catalana com
a festes tradicionals d’interès nacional.

Barcelona, 17 d’octubre de 2006

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

FERRAN MASCARELL I CANALDA

Conseller de Cultura

(06.271.054)

*

DEPARTAMENT

DE SALUT

DECRET

390/2006, de 17 d’octubre, pel qual es modifica
l’article 7 del Decret 68/2005, de 19 d’abril, pel
qual s’estableixen els requisits de reconeixe-
ment de la condició de personal emèrit de les
institucions sanitàries de l’Institut Català de la
Salut.

El Decret 68/2005, de 19 d’abril, pel qual s’es-
tableixen els requisits de reconeixement de la
condició de personal emèrit de les institucions
sanitàries de l’Institut Català de la Salut (DOGC
núm. 4368, de 21.4.2005), regula el procediment
per al reconeixement de la condició de perso-
nal emèrit de les institucions sanitàries de l’Ins-
titut Català de la Salut, així com els drets inhe-
rents a aquest reconeixement i règim d’activitats
d’aquest personal.

L’article 7.6 d’aquest Decret va establir
l’exempció del personal emèrit de les obliga-
cions que, en matèria de cotització, establei-
xen les disposicions del sistema de Seguretat
Social.

La Subsecretaria del Ministeri de Treball i
Assumptes Socials va formular un requeriment
en data 17 de juny de 2005, a l’empara de l’ar-
ticle 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la Jurisdicció Contenciosa Adminis-
trativa.

El Govern de la Generalitat, en la reunió del
dia 26 de juliol de 2005, va acordar atendre el
requeriment esmentat i, en conseqüència, va
encomanar al Departament de Salut la trami-
tació de la corresponent disposició normativa
que deixi sense efectes l’article 7.6 del Decret
68/2005, de 19 d’abril, pel qual s’estableixen els
requisits de reconeixement de la condició de
personal emèrit de les institucions sanitàries de
l’Institut Català de la Salut.

Per tot això, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 61 de la Llei 13/1989, de 14 de novembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora, a proposta de la consellera de Salut
i amb la deliberació prèvia del Govern,

DECRETO:

Article únic
Es modifica l’article 7 de Decret 68/2005, de

19 d’abril, pel qual s’estableixen els requisits de
reconeixement de la condició de personal emèrit
de les institucions sanitàries de l’Institut Cata-
là de la Salut, que queda redactat de la mane-
ra següent:

“Article 7
”Característiques de la prestació de serveis

per part del personal emèrit
”7.1 El nomenament com a personal emèrit

té una vigència inicial de dos anys. No obstant
això, transcorregut aquest termini, a proposta
de la direcció gerència de l’hospital o de la ge-
rència d’àmbit d’atenció primària corresponent,
amb la sol·licitud prèvia de la persona interes-
sada, es pot prorrogar per períodes anuals, en
funció de les necessitats de la institució, tenint
en compte la limitació establerta a l’apartat
següent.

”7.2 L’edat màxima per poder continuar en
una activitat retribuïda com a personal emèrit


