
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS

DECRET 256/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Drets Socials.

Mitjançant el Decret 244/2021, de 19 de juny, de modificació del Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació,
denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya, s'ha modificat l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de la
Generalitat, se n'han creat de nous i s'ha modificat la denominació d'altres.

Aquests canvis comporten la necessitat d'estructurar el Departament de Drets Socials, d'acord amb el seu
àmbit de competències.

Per tot això, de conformitat amb la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del
Govern; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de
la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya;

A proposta de la consellera de Drets Socials, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Drets Socials, sota la direcció de la consellera, s'estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social.

c) La Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

d) La Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut.

1.2 Resten adscrits al Departament de Drets Socials les entitats i els òrgans següents:

a) L'Agència Catalana de Protecció Social, mitjançant la Secretaria General.

b) L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social.

c) L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, mitjançant la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut.

d) L'Agència Catalana de la Joventut, mitjançant la Direcció General de Joventut.

e) El Consell Nacional de la Joventut, mitjançant la Direcció General de Joventut.

f) El Consorci Sant Gregori, mitjançant la Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

g) El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, mitjançant la Secretaria General.

1.3 El Consell de Direcció és l'òrgan que assisteix la persona titular del Departament en les funcions de
coordinació general i en l'elaboració de la seva política, i fa el seguiment de la seva execució. Està integrat per
la persona titular del Departament, que el presideix; pels titulars de les unitats directives amb rang orgànic
mínim de direcció general; pel/per la cap del Gabinet del Conseller o Consellera, i per altres persones que la
persona titular del Departament designi.
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Article 2

Gabinet del Conseller o Consellera

2.1 El Gabinet del Conseller o Consellera manté les funcions que preveu l'article 3.2 del Decret 289/2016, de
30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i la resta de la normativa
aplicable.

2.2 Del Gabinet del Conseller o Consellera depenen les unitats següents:

a) L'Oficina de Relacions Institucionals.

b) L'Oficina de la Secretaria del Conseller o Consellera.

c) L'Oficina de Comunicació.

d) L'Oficina de Relacions Externes i Protocol.

2.3 L'Oficina de Relacions Institucionals manté les funcions que preveu l'article 3.4 del Decret 289/2016, de 30
d'agost, i la resta de la normativa aplicable.

2.4 L'Oficina de la Secretaria del Conseller o Consellera manté les funcions que preveu l'article 3.5 del Decret
289/2016, de 30 d'agost, i la resta de la normativa aplicable.

2.5 L'Oficina de Comunicació manté les funcions que preveu l'article 3.6 del Decret 289/2016, de 30 d'agost, i
la resta de la normativa aplicable.

2.6 L'Oficina de Relacions Externes i Protocol té les funcions següents:

a) Elaborar l'estratègia, assessorar, promoure i mantenir les relacions externes del Departament amb altres
institucions, entitats i empreses, i vetllar per la imatge institucional del Departament, sense perjudici de les
funcions que en matèria de relacions internacionals puguin tenir altres unitats.

b) Vetllar per l'aplicació correcta de la normativa, els usos i els costums en matèria de protocol i les relacions
públiques.

c) Dissenyar, organitzar i coordinar els esdeveniments, els actes i les accions de representació institucional i la
participació de la persona titular i els alts càrrecs del Departament en els actes organitzats per aquest o altres
institucions, entitats i empreses.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

2.7 Les persones titulars de les unitats que preveu aquest article són personal eventual, d'acord amb el Decret
2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.

Article 3

Secretaria General

3.1 La Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i les de l'àmbit
sectorial de les prestacions socials.

3.2 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en:

a) La Direcció de Serveis.

b) La Direcció General de Prestacions Socials.

c) L'Assessoria Jurídica.

d) El Gabinet Tècnic.

e) Els serveis territorials.

3.3 Els òrgans esmentats als apartats a), c), d) i e) mantenen el rang orgànic, les funcions i l'estructura que
preveuen el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies, i la resta de la normativa aplicable.
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Article 4

Direcció General de Prestacions Socials

4.1 S'afegeixen cinc epígrafs a l'article 5.1 del Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que queda redactat de la manera següent:

“5.1 La Direcció General de Prestacions Socials té les funcions següents:

”[...]

”f) Proposar la regulació i el desenvolupament de la renda garantida de ciutadania.

”g) Dirigir i coordinar la gestió de la renda garantida de ciutadania.

”h) Impulsar la coordinació i assegurar la col·laboració amb el departament competent en matèria d'ocupació
en tot allò relacionat amb la inserció laboral de les persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania.

”i) Establir els mecanismes de coordinació de criteris comuns d'actuació amb la resta d'administracions i
organitzacions que participen en la gestió de la renda garantida de ciutadania.

”j) Impulsar els diferents òrgans de coordinació de gestió de la renda garantida de ciutadania i participar-hi”.

[...]

4.2 Es modifica l'article 5.2 del Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, que queda redactat de la manera següent:

“5.2 La Direcció General de Prestacions Socials s'estructura en:

”a) La Sub-direcció General de Gestió de Prestacions.

”b) La Sub-direcció General de la Renda Garantida de Ciutadania”.

4.3 S'adscriu a la Direcció General de Prestacions Socials, configurat com a àrea funcional, l'òrgan tècnic
administratiu de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció, que preveuen la Llei 10/1997,
de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció, i el Decret 384/2011, de 30 d'agost, de desplegament de la Llei
10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció, i manté les funcions que determina l'article 87.3 del
Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Article 5

Sub-direcció General de la Renda Garantida de Ciutadania

5.1 La Sub-direcció General de la Renda Garantida de Ciutadania té les funcions següents:

a) Planificar i coordinar el desenvolupament i l'aplicació de la renda garantida de ciutadania.

b) Coordinar i supervisar la gestió administrativa i econòmica de la renda garantida de ciutadania.

c) Planificar el disseny de plans formatius dels professionals que gestionen la renda garantida de ciutadania.

d) Promoure procediments i instruccions de seguiment de la renda garantida de ciutadania.

e) Planificar mesures d'avaluació del pla d'actuació de la prestació.

f) Exercir la Secretaria de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania amb les funcions que li
corresponen d'acord amb el Decret 78/2019, de 2 d'abril, de creació i regulació de la Comissió de Govern de la
Renda Garantida de Ciutadania.

g) Exercir la coordinació de totes les unitats i els agents socials implicats.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

5.2 A la Sub-direcció General de la Renda Garantida de Ciutadania s'adscriu el Servei de Gestió de la Renda
Garantida de Ciutadania.
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Article 6

Servei de Gestió de la Renda Garantida de Ciutadania

6.1 Es modifica l'article 94.1 del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, que queda redactat de la manera següent:

“94.1 El Servei de Gestió de la Renda Garantida de Ciutadania té les funcions següents:

”a) Fer el seguiment i anàlisi del funcionament dels itineraris d'inserció sociolaboral adreçats a les persones
acollides a la renda garantida de ciutadania a través d'entitats col·laboradores, sens perjudici de les
competències que té atribuïdes el departament competent en matèria d'ocupació.

”b) Controlar i coordinar el pagament de la prestació de les persones acollides a la renda garantida de
ciutadania, i fer el seguiment dels programes d'ajuts per a la inserció laboral mitjançant empreses i entitats
col·laboradores, sens perjudici de les competències que té atribuïdes el departament competent en matèria
d'ocupació.

”c) Planificar la gestió de les sol·licituds i els projectes de la renda garantida de ciutadania.

”d) Avaluar l'impacte de les accions i els programes de la seva competència.

”e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics”.

6.2 Es modifica l'article 94.2 del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, que queda redactat de la manera següent:

“94.2 Del Servei de Gestió de la Renda Garantida de Ciutadania en depenen els òrgans següents:

”a) La Secció de Prestacions de la Renda Garantida de Ciutadania.

”b) La Secció d'Administració de la Renda Garantida de Ciutadania”.

Article 7

Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social

7.1 Corresponen a la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social les funcions següents:

a) Dissenyar, planificar, programar i impulsar les polítiques d'ordenació d'habitatge, acció comunitària, cohesió
i inclusió social.

b) Dirigir la planificació territorial sectorial de l'habitatge.

c) Planificar la construcció d'habitatges d'obra nova de la Generalitat de Catalunya.

d) Supervisar la gestió del patrimoni públic de l'habitatge de la Generalitat de Catalunya.

e) Promoure accions de foment en matèria d'habitatge, tant de promoció pública i privada com de rehabilitació,
en l'entorn urbà i en el món rural.

f) Planificar les polítiques, els programes i els plans relatius a l'ordenació de l'edificació, el control de la qualitat
dels processos i dels productes de l'edificació, les polítiques de foment de la sostenibilitat i el control de
l'habitabilitat d'edificis i d'habitatges.

g) Impulsar les polítiques que promoguin el dret a l'habitatge de les persones sense llar, en coordinació amb la
Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

h) Promoure i fomentar la intervenció d'altres administracions públiques i dels agents socioeconòmics en els
plans i programes d'habitatge inclosos en el seu àmbit d'actuació.

i) Impulsar les polítiques de rehabilitació integral de barris i d'àrees urbanes que requereixen una atenció
especial.

j) Promoure l'accessibilitat universal amb l'objecte de garantir la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació per
raó de discapacitat o d'existència de barreres en qualsevol àmbit, i vetllar per l'aplicació de la normativa
catalana vigent en aquest àmbit.

k) Promoure l'acció comunitària per a la inclusió social.
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l) Impulsar espais estratègics de coordinació i transversalitat intersectorial en acció comunitària.

m) Dissenyar i planificar les polítiques en matèria d'associacionisme i voluntariat.

n) Impulsar l'execució i l'avaluació de les polítiques d'habitatge i inclusió social.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que sigui encomanada.

7.2 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social s'estructura en:

a) La Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària.

b) La Sub-direcció General d'Habitatge.

c) La Sub-direcció General de l'Hàbitat Urbà i la Rehabilitació.

d) L'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres.

7.3 La unitat directiva enumerada a la lletra a) manté les funcions i l'estructura que preveu el Decret
289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

7.4 L'àrea funcional enumerada a la lletra d) manté les funcions i l'estructura que preveu el Decret 289/2016,
de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Article 8

Sub-direcció General d'Habitatge

8.1 Es modifica l'article 142.1 del Decret 2/2020, de 8 de gener, de modificació de l'estructura del Departament
de Territori i Sostenibilitat, que queda redactat de la manera següent:

“142.1 Corresponen a la Sub-direcció General d'Habitatge les funcions següents:

”a) Coordinar les actuacions en matèria d'habitatge de promoció i protecció públiques de nova construcció i de
gran rehabilitació.

”b) Coordinar l'elaboració, les actualitzacions i les revisions del Pla territorial sectorial d'habitatge, així com dels
plans específics que se'n derivin i fer el seguiment dels plans locals d'habitatge.

”c) Coordinar l'elaboració, les actualitzacions i les revisions dels programes d'actuació concertada i del Pacte
Nacional per l'Habitatge.

”d) Coordinar i fer el seguiment dels programes i de les línies d'ajut i prestacions que impulsi la Secretaria, així
com implementar i coordinar els instruments de seguiment, control i avaluació dels resultats de l'activitat de
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

”e) Fer el seguiment amb els ajuntaments dels programes generals i de les actuacions concretes d'habitatges
destinats a polítiques socials d'obra nova o provinents de grans rehabilitacions.

”f) Fer el seguiment del funcionament de la Comissió Tècnica de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació
Urbana i impulsar-ne l'activitat.

”g) Impulsar les accions i les mesures dirigides a la conservació, la rehabilitació, l'accessibilitat física, la
sostenibilitat i l'ecoeficiència tant del parc d'habitatges ja construïts com dels de nova construcció.

”h) Fer el seguiment dels instruments de control i avaluació de les actuacions en matèria de qualitat dels
habitatges, així com vetllar per l'aplicació de la normativa vigent.

”i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics”.

8.2 Es modifica l'article 142.2 del Decret 2/2020, de 8 de gener, de modificació de l'estructura del Departament
de Territori i Sostenibilitat, que queda redactat de la manera següent:

“142.2 De la Sub-direcció General d' Habitatge depenen les unitats següents:

”a) Servei de l'Habitatge.

”b) Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge”.
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Article 9

Sub-direcció General de l'Hàbitat Urbà i la Rehabilitació

9.1 Es modifica l'article 139.1 del Decret 2/2020, de 8 de gener, de modificació de l'estructura del Departament
de Territori i Sostenibilitat, que queda redactat de la manera següent:

“139.1 Corresponen a la Sub-direcció General de l'Hàbitat Urbà i la Rehabilitació les funcions següents:

”a) Desenvolupar, supervisar i fer el seguiment dels programes d'actuació destinats als barris, les viles i les
àrees que requereixen atenció especial, així com potenciar-ne la sostenibilitat ambiental, incrementar-ne la
capacitat d'adaptació als efectes del canvi climàtic i millorar-ne la inclusió social.

”b) Definir estratègies per a la identificació, el diagnòstic, l'actuació i el seguiment dels hàbitats urbans,
incloent-hi també les àrees especialitzades residencials i d'activitat econòmica.

”c) Proposar polítiques integrals, modificacions legislatives, criteris i protocols d'actuació per a la millora dels
hàbitats urbans, amb especial atenció a la millora de la qualitat de vida de les persones, a la dinamització
econòmica i a la millora d'entorns degradats.

”d) Subscriure convenis i acords amb ajuntaments i orientar-los en el desenvolupament dels seus projectes
d'intervenció integral i de millora de les àrees urbanes.

”e) Impulsar les accions i les mesures dirigides a la conservació, la rehabilitació, l'accessibilitat física, la
sostenibilitat i l'ecoeficiència tant del parc d'habitatges ja construïts com dels de nova construcció.

”f) Impulsar les accions i les mesures adreçades al foment de l'accés a l'habitatge i la rehabilitació en el món
rural.

”g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics”.

9.2 La Sub-direcció General de l'Hàbitat Urbà i la Rehabilitació manté l'estructura que preveu el Decret 2/2020,
de 8 de gener, de modificació de l'estructura del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Article 10

Secretaria d'Afers Socials i Famílies

10.1 La Secretaria d'Afers Socials i Famílies manté el rang orgànic i les funcions que estableix el Decret
289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

10.2 Es modifica l'article 120.1.a) del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, que queda redactat de la manera següent:

“a) Elaborar propostes de directrius i coordinar les polítiques en matèria d'afers socials i famílies”.

10.3 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria d'Afers Socials i Famílies s'estructura en:

a) La Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat.

b) La Direcció General de Provisió de Serveis.

c) La Direcció General de Serveis Socials.

Article 11

Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

11.1 S'afegeixen sis epígrafs a l'article 19.1 del Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que queda redactat de la manera següent:

“19.1 La Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat té les funcions següents:

[...]

”h) Assegurar els drets i la igualtat d'oportunitats i la participació de les persones amb necessitat d'autonomia
personal i les persones amb discapacitat.
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”i) Fitxar els criteris i configurar el Sistema Català d'Autonomia Personal i Discapacitat.

”j) Establir les directrius de planificació, ordenació i integració del Sistema Català d'Autonomia Personal i
Discapacitat.

”k) Millorar l'equitat i garantir l'accés als serveis i les prestacions del Sistema Català d'Autonomia Personal i
Discapacitat.

”l) Dissenyar i impulsar el model d'avaluació i de millora contínua de la qualitat del sistema d'acreditació i de
provisió dels serveis d'autonomia personal i de les persones amb discapacitat.

”m) Impulsar i supervisar les actuacions de suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva
capacitat jurídica, d'acord amb la normativa vigent”.

11.2 Es modifica l'article 19.2 del Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, que queda redactat de la manera següent:

“19.2 De la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat en depèn la Sub-direcció General
d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal”.

Article 12

Direcció General de Provisió de Serveis

12.1 La Direcció General de Provisió de Serveis té les funcions següents:

a) Dirigir els processos de provisió dels recursos socials, propis i aliens, i impulsar-ne el seguiment i l'avaluació
periòdica.

b) Supervisar i fer el seguiment de la gestió pressupostària i del control de gestió del finançament derivat del
Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència.

c) Dissenyar i planificar l'anàlisi dels costos dels serveis, els plans i els programes.

d) Analitzar i proposar els mecanismes de provisió dels serveis especialitzats i del sistema de la dependència i
discapacitat.

e) Fer el seguiment i avaluació del compliment de les obligacions derivades de la concertació i provisió de
serveis.

f) Elaborar i avaluar els objectius de prestació dels serveis socials per a l'autonomia personal i la discapacitat.

g) Elaborar criteris per a l'acreditació i la provisió de serveis i coordinar-ne el desplegament i l'aplicació en
l'estructura territorial.

h) Definir els criteris i requisits de facturació dels serveis i fer-ne el seguiment.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

12.2 Per a l'exercici de les seves funcions, s'hi adscriu la Sub-direcció General de Gestió de Recursos, que
manté les funcions i l'estructura previstes al Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Article 13

Direcció General de Serveis Socials

La Direcció General de Serveis Socials manté les funcions i l'estructura que preveu el Decret 229/2018, de 23
d'octubre, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Article 14

Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut

La Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut manté el rang orgànic, les funcions i l'estructura que preveu el
Decret 229/2018, de 23 d'octubre, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Disposicions addicionals

Primera

Canvi de denominació

La Sub-direcció General d'Arquitectura i Habitatge passa a denominar-se Sub-direcció General d'Habitatge.

La Sub-direcció General de l'Hàbitat Urbà passa a denominar-se Sub-direcció General de l'Hàbitat Urbà i la
Rehabilitació.

El Servei de Programes d'Inserció Laboral passa a denominar-se Servei de Gestió de la Renda Garantida de
Ciutadania.

La Secció d'Administració de la Renda Mínima passa a denominar-se Secció d'Administració de la Renda
Garantida de Ciutadania.

La Secció de Prestacions de la Renda Mínima passa a denominar-se Secció de Prestacions de la Renda
Garantida de Ciutadania.

Segona

Modificació de la unitat orgànica d'adscripció d'òrgans i àrees funcionals

La Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària adscrita a la Secretaria d'Afers Socials i Famílies passa a
dependre de la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social.

La Sub-direcció General d'Arquitectura i Habitatge adscrita a la Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori passa
a dependre de la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social, amb el nom de Sub-direcció General d'Habitatge

La Sub-direcció General de l'Hàbitat Urbà adscrita a la Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori passa a
dependre de la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social, amb el nom de Sub-direcció General de l'Hàbitat Urbà i
la Rehabilitació

La Sub-direcció General de Gestió de Recursos adscrita a la Direcció General de l'Autonomia Personal i la
Discapacitat passa a dependre de la Direcció General de Provisió de Serveis.

L'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres adscrita a la Direcció General d'Igualtat passa
a dependre de la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social.

El Servei de Programes d'Inserció Laboral, adscrit Sub-direcció General de Treball en la Diversitat passa a
dependre de la Sub-direcció General de la Renda Garantida de Ciutadania, amb el nom de Servei de Gestió de
la Renda Garantida de Ciutadania.

Tercera

Totes les referències que la normativa vigent faci a departaments les competències dels quals s'han atribuït al
Departament de Drets Socials, pel que fa a aquestes competències s'han d'entendre fetes a aquest
Departament. Igualment, totes les referències que la normativa vigent faci a òrgans que es modifiquen en
aquest Decret s'han d'entendre fetes als òrgans que n'assumeixen les funcions o estructura.

Quarta

Totes les referències que la normativa vigent faci a la renda mínima d'inserció s'han d'entendre efectuades a la
renda garantida de ciutadania.

Cinquena
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El Departament de Drets Socials assumeix els recursos humans i materials vinculats a les funcions
incorporades procedents d'altres departaments. Pel que fa als serveis centrals, aquests departaments han de
transferir al Departament de Drets Socials els recursos humans i materials necessaris en la proporció
corresponent.

Sisena

Resten adscrits o es relacionen amb el Departament de Drets Socials les entitats i els òrgans col·legiats amb
funcions que s'integren dins les competències que assumeix aquest Departament. Les entitats i els òrgans
esmentats els regula la seva normativa específica en tot el que no preveu aquest Decret.

Setena

L'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana manté les funcions i la composició que estableix el Decret
2/2020, de 8 de gener, de modificació de l'estructura del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Vuitena

Les entitats enumerades a l'article 1 d'aquest Decret es regeixen per la seva normativa aplicable.

Disposicions transitòries

Primera

Les persones que ocupen els llocs de comandament de les unitats directives, òrgans o àrees funcionals
afectades per aquest Decret, segueixen exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin o es
proveeixin, si escau, els llocs de treball corresponents d'acord amb l'estructura regulada.

Segona

Els funcionaris i la resta del personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les
modificacions orgàniques d'aquest Decret continuen percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec
als crèdits als quals s'estaven imputant, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries
corresponents.

Tercera

Fins a l'aprovació i l'entrada en vigor del decret d'estructura corresponent, els òrgans dels serveis territorials
dels departaments que han traspassat competències al Departament de Drets Socials, continuen exercint les
seves funcions amb dependència funcional d'aquest Departament pel que fa a aquestes funcions, i els òrgans
territorials dels serveis territorials del Departament de Drets Socials amb funcions pròpies de l'àmbit
competencial d'altres departaments, continuen exercint aquestes funcions sota la dependència funcional dels
departaments competents per raó de la matèria.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin aquest Decret o que s'hi oposin.
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Disposicions finals

Primera

Es faculten la persona titular del Departament de Drets Socials per al desplegament d'aquest Decret i la
persona titular del Departament d'Economia i Hisenda per dur a terme les adaptacions pressupostàries
necessàries per donar-li compliment.

Segona

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de juny de 2021

Pere Aragonès i Garcia

President de la Generalitat de Catalunya

Violant Cervera i Gòdia

Consellera de Drets Socials

(21.173.129)
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