
 
 

 
 
Dictamen 11/2017 sobre el Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim 
d’autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya. 
 
El dictamen va ser aprovat del Ple del CTESC, el 3 de juliol del 2017. 

El Projecte de decret té per objecte és regular el procediment per a la declaració de la Generalitat de 
Catalunya com a hereva intestada, establir el procediment administratiu i òrgans intervinents de la 
Generalitat de Catalunya per a l’adopció de les decisions relatives al destí dels seus béns patrimonials 
procedents de les herències intestades, distribució i liquidació dels mateixos a les entitats a que es 
refereix el Codi Civil, així com la regulació de la gestió del règim d’autonomia econòmica de les 
herències intestades en les quals la Generalitat de Catalunya hagi estat declarada hereva. 
 
El projecte de decret recull un nou procediment per a la declaració de les herències intestades de les 
quals les administracions públiques són cridades a ser hereves, en què el tret principal de canvi radica 
en el fet que la declaració d’hereus abintestat es realitza mitjançant un acte administratiu i no per 
resolució judicial, d’acord amb la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària.  
 
A més, l’experiència administrativa acumulada durant el temps d’aplicació d’aquests decrets, que han 
esdevingut obsolets, ha permès detectar els punts que s’han de millorar per aconseguir la finalitat que 
persegueix la norma. Amb la finalitat d’aconseguir una simplificació formal i una millora sistemàtica i 
d’eficàcia en la tramitació i gestió de les herències, es crea la Junta d’Herències com a òrgan col·legiat 
de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el corresponent procediment administratiu, i la 
composició de la qual està formada per membres de la Generalitat de Catalunya i dos membres en 
representació dels ens locals de Catalunya. Aquest òrgan actua en règim d’autonomia econòmica, per 
la qual cosa queden afectats tots els béns i drets integrants de les herències intestades i té 
competències per administrar, liquidar i també establir els criteris de distribució del cabal relicte del qual 
la Generalitat hagi estat declarada hereva intestada. 
 
Finalment, es crea un nou procediment per a la distribució entre les entitats cridades a ser beneficiàries 
per llei del líquid que s’obtingui dels béns procedents de les herències intestades. Aquest sistema es 
basa en la incorporació de l’import resultant de la liquidació de les herències en partides finalistes de la 
Generalitat de Catalunya, perquè pugui ser distribuït, mitjançant un sistema de convocatòries públiques 
que impulsaran els departaments receptors de l’import competents per la matèria. Tot això sense deixar 
de ser garantista i respectant i vetllant perquè siguin beneficiàries els establiments d’assistència social i 
institucions culturals que el legislador imposa en la destinació dels béns que la Generalitat de Catalunya 
hereta per successió intestada. Amb aquest nou sistema es vol aconseguir una concurrència àmplia i 
s’ofereix un procediment més àgil, eficaç, eficient, i també amb garanties d’un major control per part de 
l’Administració. També s’han reordenat i concretat les competències dels diferents òrgans que 
intervenen en el procediment de les herències intestades i s’ha adaptat la presentació i ordenació dels 
preceptes a la tècnica actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Via Laietana 16, 5ª planta 

08003 Barcelona 

Tel. 93 481 29 08 – Fax. 93 481 27 33 

sase@ccoo.cat 

 

 
 


