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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET 71/2014, de 27 de maig, pel qual es crea el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior i
s'estableixen els requisits i el procediment d'inscripció.
L’article 7.2 de l’Estatut d’autonomia estableix que gaudeixen, com a catalans, dels drets polítics definits per
aquest Estatut els espanyols residents a l'estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge
administratiu, i també llurs descendents que mantenen aquesta ciutadania, si així ho sol·liciten, en la forma
que determini la llei. Així mateix, l’article 13 de l’Estatut disposa que la Generalitat, en els termes establerts
per la llei, ha de fomentar els vincles socials, econòmics i culturals amb les comunitats catalanes a l’exterior i
els ha de prestar l’assistència necessària. Finalment, l’article 193 de l’Estatut assenyala que la Generalitat ha
d’impulsar la projecció de Catalunya a l’exterior i promoure els seus interessos en aquest àmbit, respectant la
competència de l’Estat en matèria de relacions exteriors, i reconeix a la Generalitat la capacitat per portar a
terme accions amb projecció exterior que derivin directament de les seves competències.
En el pla de la legalitat ordinària, l’article 13 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al
sector públic de Catalunya, reconeix el dret dels ciutadans i les empreses a disposar, en les relacions amb el
sector públic català, d’un espai personalitzat a la seu electrònica corporativa i habilita l’Administració de la
Generalitat per crear una base de dades amb la finalitat de mantenir les dades dels ciutadans i les empreses de
Catalunya exactes i posades al dia per tal de permetre la comunicació dels diversos òrgans de l’Administració
de la Generalitat amb les persones interessades respecte a les relacions juridicoadministratives derivades de
les seves competències. Així mateix, i pel que fa als catalans a l’exterior, la Llei 18/1996, de 27 de desembre,
de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, es refereix, entre els objectius recollits a l’article 2, al
de fer possible l’ajuda, l’assistència i la protecció dels catalans i de les catalanes residents fora de Catalunya i
preveu, a l’article 26, l’elaboració i actualització d’un cens dels catalans residents a l’exterior.
En un context en què la informació i el coneixement són claus per a l’avenç de les societats, és clara la
rellevància de comptar amb les dades relatives a la ciutadania catalana que resideix fora de Catalunya, tant per
a un disseny adequat de les polítiques públiques a l’exterior com per relativitzar la distància geogràfica existent
amb aquesta comunitat mitjançant un exercici adequat de les competències de l’Administració de la
Generalitat.
És amb aquesta finalitat que es considera convenient la creació d’un Registre de catalans i catalanes residents
a l’exterior com a eina que permeti un millor coneixement d’aquest col·lectiu i, en conseqüència, un millor
disseny i una major eficàcia de les polítiques públiques de la Generalitat.
A aquest marc competencial s’afegeix la competència exclusiva que l’article 150 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya atorga a la Generalitat en matèria d’organització de la seva Administració, i la potestat
d’autoorganització que s’exerceix mitjançant la creació d’òrgans dins els límits establerts a la Constitució, a
l’Estatut d’autonomia i a la resta d’ordenament jurídic, reconeguda a l’article 4 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.1 en relació amb el 40.1, ambdós de la Llei 13/2008, de 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;
A proposta de la vicepresidenta del Govern i del conseller de la Presidència, d’acord amb el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

CAPÍTOL I
Disposicions generals
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Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte la creació i la regulació del Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior
així com l’establiment dels procediments d’inscripció.

Article 2
Àmbit d’aplicació subjectiu
Les disposicions d’aquest Decret són aplicables als ciutadans i ciutadanes espanyols residents a l'estranger que
han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, i també llurs descendents que mantenen aquesta
ciutadania, si així ho sol·liciten, en la forma que determini la llei, d’acord amb l’article 7.2 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya.

CAPÍTOL II
Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior

Article 3
Creació del Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior
Es crea el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior, que s’adscriu al departament competent en
matèria d’acció exterior, a través de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.

Article 4
Finalitats del Registre:
Són finalitats d’aquest Registre:
a) Procurar el coneixement de les demandes i les necessitats dels catalans i catalanes residents a l’exterior per
tal de desenvolupar les línies d’actuació i els programes adequats per part del Govern de la Generalitat.
b) Facilitar als catalans residents a l’exterior l’exercici dels seus drets i afavorir que l’aplicació de les
competències de la Generalitat de Catalunya que els afecten sigui més efectiva.

Article 5
Funcions del Registre:
La gestió del Registre de catalans residents a l’exterior comprèn les funcions següents:
a) Integrar les dades dels catalans i catalanes residents a l’exterior inclosos en l’àmbit d’aplicació del decret.
b) Posar a disposició dels òrgans de l’Administració de la Generalitat les dades actualitzades necessàries dels
catalans i catalanes residents a l’exterior per a la planificació, execució i avaluació de les seves polítiques per a
l’exercici de les seves competències, i d’acord amb els requisits legalment exigibles.
c) Realitzar explotacions estadístiques de dades, prèvia ponderació del seu interès general, i elaborar un
informe anual i comunicar als òrgans administratius i a les entitats responsables del registre de catalans i
catalanes residents a l’exterior els resultats de les explotacions estadístiques de les dades integrades al
Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior.
d) Comunicar a altres registres públics les dades del Registre quan sigui necessari per a l’exercici de les seves
competències.

Article 6
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Procediments d’inscripció, modificació i cancel·lació en el Registre
6.1 Es podran inscriure en el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior els ciutadans i ciutadanes
espanyols residents a l'estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, i també llurs
descendents que mantenen aquesta ciutadania, si així ho sol·liciten, en la forma que determini la llei, d’acord
amb l’article 7.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
6.2 La inscripció en el Registre té caràcter voluntari i es realitza a instància de la persona interessada,
mitjançant la presentació d’una sol·licitud d’inscripció, que inclou les declaracions i declaracions responsables
que escaiguin, la qual es pot obtenir a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (seu.gencat.cat) o al
web de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.
6.3 La sol·licitud s’ha de presentar directament per la persona interessada. En el cas de les persones menors
d’edat i de les persones incapaces legalment, es presentarà per part dels seus representants legals.
6.4 Les persones que sol·licitin la inscripció hauran d’aportar, juntament amb la sol·licitud, la documentació
següent:
a) Còpia del document nacional d'identitat o passaport espanyol. El formulari inclourà una declaració
responsable relativa als requisits establerts en aquest decret que es poden acreditar mitjançant el DNI o el
passaport espanyol.
b) Còpia del certificat d'inscripció al Padró d'Espanyols Residents a l'Exterior expedit per la delegació provincial
corresponent de l'Institut Nacional d'Estadística.
c) Còpia del Llibre de família o equivalent, en el cas de catalans i catalanes menors d'edat residents a l’exterior
o còpia dels documents que acreditin la representació legal en el cas de les persones incapaces catalanes
residents a l’exterior.
d) En defecte de la documentació de l’apartat a) o del b), còpia de qualsevol altra documentació oficial que
acrediti el que disposa l’article 6.1.
Les còpies dels documents indicats als apartats b), c) i d) d’aquest article 6.4 han d’anar acompanyades d’una
declaració de la persona sol·licitant que indiqui que són còpies exactes de documents originals que obren en el
seu poder. Aquestes declaracions s’efectuen en el formulari de sol·licitud.
El responsable del Registre, prèvia admissió, qualifica la documentació presentada i avalua si es considera
suficient i, si escau, pot demanar documentació complementària per acreditar les dades necessàries per a la
inscripció al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior.
6.5 Els documents oficials acreditatius es consideraran vigents durant 4 mesos des de la seva expedició o per
un període superior en funció de la seva normativa reguladora.
6.6 El departament competent en matèria d’acció exterior, a través de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la
Unió Europea, prèvia autorització expressa de la persona sol·licitant si escau, podrà fer aquelles consultes
necessàries a l’efecte de verificar les dades declarades per la persona signant, així com requerir l’original
d’aquells documents que siguin rellevants per a la inscripció en el Registre de catalans i catalanes residents a
l’exterior, a què es refereixen els apartats 2 i 4 d’aquest article.
6.7. La inscripció se sol·licita mitjançant la presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació
acreditativa en els llocs següents:
a) A les delegacions de la Generalitat de Catalunya a l’exterior o a qualsevol registre de la Generalitat de
Catalunya.
b) Electrònicament, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (seu.gencat.cat), sempre que
ho permetin les disponibilitats pressupostàries. El disseny d’aquest servei electrònic haurà de ser aprovat pels
òrgans competents en matèria de serveis electrònics, d’acord amb l’article 10 del Decret 56/2009, de 7 d’abril,
per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat.
c) Al registre de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea (carrer de Sant Honorat, 1-3, 08002
Barcelona) o als altres registres previstos a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
6.8 Si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits o no va acompanyada dels documents necessaris, es
requerirà a la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, esmeni l’error o acompanyi els
documents preceptius, amb indicació que, si no ho fes, se la tindrà per desistida de la seva petició, d’acord amb
el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
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públiques i del procediment administratiu comú.
6.9 La resolució de la inscripció en el Registre correspon a l’òrgan responsable del Registre, que és la
Subdirecció General de Coordinació i Gestió de Programes de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió
Europea.
6.10 Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs d’alçada davant l’òrgan que ha dictat l’acte o davant la persona titular de la Secretaria d’Afers
Exteriors i de la Unió Europea, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, d’acord amb
els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
6.11 La resolució i notificació de la resolució de la inscripció s’efectuaran en el termini màxim de sis mesos a
comptar des de la data de la sol·licitud. D’acord amb el que estableix l’article 54.2 apartat c) de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, transcorregut aquest termini de sis mesos sense que s’hagi dictat i notificat resolució
expressa, les sol·licituds s’entendran desestimades.
6.12 Amb la finalitat de mantenir actualitzat el Registre, el departament competent en matèria d’acció exterior,
a través de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, d’ofici i prèvia autorització expressa de la
persona interessada si escau, podrà sol·licitar periòdicament als organismes corresponents en cada cas, les
dades necessàries per conèixer les possibles variacions de les persones inscrites.
6.13 La sol·licitud incorporarà la possibilitat que l’interessat presti el seu consentiment lliurement per a la
cessió de les dades a altres organismes o entitats de l’Administració de la Generalitat, i a altres administracions
públiques, per a l’exercici de les seves competències, en què acreditar la condició de català resident a l’exterior
sigui necessari per al seu exercici.
6.14 Les persones interessades poden modificar les dades aportades anteriorment, comunicant aquesta
circumstància al responsable del Registre en el termini màxim d’un mes a partir del moment en què s’hagi
produït, aportant la corresponent documentació acreditativa, i emprant els mateixos canals definits per a la
inscripció.
6.15 Les persones interessades o els seus representants legals poden cancel·lar la inscripció al Registre,
comunicant aquesta circumstància al responsable del Registre pels mateixos canals esmentats. La inscripció es
pot cancel·lar per les causes següents:
- Per mort de la persona titular
- Per sol·licitud de la persona titular.
- Quan es comprovi que la persona inscrita no reuneix els requisits necessaris per a la inscripció, prèvia la
tramitació del procediment corresponent.
- Per declaració de nul·litat o l’anul·lació de l’acte d’inscripció.

Article 7
Estructura del Registre
7.1 El Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior conté les dades que figuren en l’annex 1 d’aquest
Decret, referides als catalans i catalanes residents a l’exterior.
7.2 Al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior no hi podrà figurar cap dada relativa a la ideologia,
l’afiliació sindical, la creença, la religió, l’origen racial, la salut ni l’orientació sexual dels catalans residents a
l’exterior.

CAPÍTOL III
Fitxer de dades personals del Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior

Article 8
8.1 Es crea el fitxer de dades personals anomenat Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior, per a
la gestió del Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior, subjecte a la Llei orgànica 15/1999, de 13
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de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa que la desenvolupa.
8.2 A l’annex 2 d’aquest Decret es detallen la denominació, la finalitat i els usos previstos, les persones
afectades, el procediment de recollida i la procedència de les dades, l’estructura bàsica i la descripció del tipus
de dades de caràcter personal que conté, el sistema de tractament, les cessions de dades previstes, les
transferències internacionals previstes, l’òrgan administratiu responsable del fitxer, l’òrgan davant el qual es
poden fer efectius, si escau, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i el nivell de les mesures de
seguretat aplicables.

Article 9
Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
Els catalans i catalanes residents a l’exterior tenen els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre
les dades de la seva titularitat que hagin estat incloses al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior,
i els poden exercir, en els termes que estableix la normativa de protecció de dades, davant l’òrgan
administratiu responsable del fitxer definit a l’Annex 2 d’aquest decret.

Disposició addicional

Única
Per a la implementació del Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior s’adoptaran, si escau, mesures
de reordenació i racionalització de personal, sense que en cap cas suposi un increment de despesa en matèria
de personal.

Disposicions finals

Primera
Es faculta la persona titular del departament competent en matèria d’acció exterior per modificar, mitjançant
ordre, l’annex 1, que recull el conjunt de dades del Registre i, l’annex 2, que recull l’estructura del fitxer
anomenat Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior.

Segona
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la data de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 27 de maig de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
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Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex 1
Conjunt de dades

1. Número d’inscripció al registre
2. Província d’últim veïnatge administratiu a Catalunya o d’adscripció a Catalunya
3. Municipi d’últim veïnatge administratiu a Catalunya o d’adscripció a Catalunya
4. Primer cognom
5. Segon cognom
6. Nom
7. Número de DNI / Passaport espanyol
8. Nacionalitats i quines (si escau)
9. Adreça
10. Ciutat
11. Codi postal
12. País
13. Telèfon
14. Correu electrònic
15. Dia de naixement
16. Mes de naixement
17. Any de naixement
18. Província de naixement
19. Municipi de naixement
20. País de naixement
21. Sexe
22. Grau d’escolaritat
23. Especialitat acadèmica
24. Sector productiu de desenvolupament professional
25. Qualsevol altra dada que pugui ser necessària per a l’elaboració del Registre, sempre que es respectin els
drets fonamentals reconeguts a la Constitució i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya

Annex 2
Informació sobre el fitxer
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Nom del fitxer: Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior

a) Finalitat i usos previstos:
Finalitat: disposar d’una relació dels catalans i catalanes residents a l’exterior.
Usos previstos:
- Facilitar la comunicació entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els catalans i catalanes residents
a l’exterior.
- Conèixer les necessitats i les demandes dels catalans i catalanes residents a l’exterior.
- Facilitar a l’Administració de la Generalitat les dades actualitzades necessàries per millorar el disseny i
l’aplicació de polítiques públiques destinades al col·lectiu de catalans i catalanes residents a l’exterior.
- Possibilitar als catalans i catalanes residents a l’exterior tant la participació com l’exercici dels seus drets i
afavorir que l’aplicació de les competències de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que els afecten
sigui més efectiva.
- Explotació estadística de les dades.

b) Persones o col·lectius afectats:
Catalans i catalanes residents a l’estranger.

c) Procediment de recollida de les dades:
Formulari en suport paper o electrònic.

d) Procedència de les dades:
De la pròpia persona interessada o el seu representant legal.

e) Estructura bàsica del fitxer i descripció dels tipus de dades tractades:
- Dades de caràcter identificatiu: número d’inscripció al Registre, nom i cognoms, DNI/passaport, adreça
postal, telèfon, correu electrònic.
- Dades de característiques personals: data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat, sexe, província i
municipi d’últim veïnatge administratiu o d’adscripció a Catalunya.
- Dades acadèmiques i professionals: estudis, sector productiu de desenvolupament professional.

f) Sistema de tractament:
Parcialment automatitzat.

g) Cessions previstes:
A altres organismes o entitats de l’Administració de la Generalitat, i a altres administracions públiques, per a
l’exercici de les seves competències, en què acreditar la condició de català resident a l’exterior sigui necessari
per al seu exercici

h) Transferències internacionals a països tercers:
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No se’n preveuen.

i) Òrgan responsable del fitxer:
Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.

j) Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
Subdirecció General de Coordinació i Gestió de Programes
Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
Carrer de la Pietat, 2
08002 Barcelona

k) Nivell de seguretat:
Bàsic

(14.149.018)
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