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Disposicions

DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

DECRET

165/2010, de 9 de novembre, de modiicació del Decret 192/2009, de 9 de desembre, 
d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme.

La Llei 15/2007, de 5 de desembre, de l’Agència Catalana de Turisme (DOGC 
núm. 5030, de 17.12.2007), va crear aquesta entitat de dret públic de la Generalitat 
de Catalunya que té com objectiu promoure Catalunya com a destinació turística 
de referència internacional d’acord amb la seva diversitat, la seva qualitat i la seva 
rendibilitat social i econòmica.

Posteriorment, aquesta Llei ha estat desenvolupada pel Decret 192/2009, de 9 de 
desembre, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme.

Atès que l’Agència Catalana de Turisme incorpora en la seva estructura orgà-
nica uns serveis jurídics propis que realitzen les tasques d’assessorament jurídic 
de l’entitat esdevé necessari introduir la regulació d’aquests serveis jurídics en els 
seuse Estatuts, d’acord amb el que preveuen l’article 6 de la Llei 7/1996 de 5 de 
juliol, d’organització dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya i l’article 
15 del Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 
de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis jurídics de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya.

Així doncs, en virtut de l’habilitació continguda a la disposició final primera 
de la Llei 15/2007, del 5 de desembre, de l’Agència Catalana de Turisme, s’aprova, 
mitjançant aquesta disposició, la modificació del Decret 192/2009, de 9 de desembre, 
d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme.

Per tot això, a proposta del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, d’acord 
amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
S’afegeix l’article 14.bis) al Decret 192/2009, de 9 de desembre, d’aprovació 

dels Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme, que queda redactat de la manera 
següent:

“Article 14.bis) Serveis jurídics
“L’Agència Catalana de Turisme està dotada de serveis jurídics propis, els quals 

han de dur a terme l’assessorament jurídic d’aquest organisme i vetllar per la legalitat 
de tots els seus actes, d’acord amb la normativa que regula els Serveis Jurídics de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

“En la seva actuació els serveis jurídics de l’Agència hauran d’actuar coordina-
dament amb l’assessoria jurídica del Departament d’adscripció, en els termes que 
estableix l’article 15 del Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 
257/1997, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis jurídics 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya”.

Barcelona, 9 de novembre de 2010

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP HUGUET I BIOSCA

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

(10.307.008)
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