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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
4630

Reial decret 179/2021, de 23 de març, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Institut
per a la Transició Justa, OA.

La Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell Europeu, al Consell,
al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les Regions, d’11 de desembre de 2019, sobre
el Pacte verd europeu, vol que la Unió Europea sigui el primer continent climàticament
neutre. Per aconseguir-ho, la Comissió Europea ha presentat un paquet de mesures
ambiciós que ha de permetre que les empreses i els ciutadans europeus es beneficiïn
d’una transició ecològica sostenible. Aquest Pacte verd forma part, a més, de la nova
estratègia de creixement de la Unió Europea.
Com en qualsevol procés de canvi, els efectes sobre els diferents grups són desiguals.
Si bé tots els estats membres, les regions i els sectors han de contribuir a la transició, la
magnitud del desafiament no és la mateixa. Algunes regions se’n poden veure afectades
particularment i poden patir una transformació econòmica i social profunda. Per això, el
Pacte verd europeu traça el camí per a una transició justa i socialment equitativa, de
manera que no es deixi cap persona o territori en aquest procés de transformació. Aquí té
un paper important la política europea de cohesió.
La Comissió Europea ha proposat la creació del Mecanisme de transició justa com a
eina clau per garantir que la transició cap a una economia climàticament neutral es doni de
manera justa, sense deixar ningú enrere. Aquest Mecanisme ha de proporcionar suport
financer i assistència tècnica als estats membres i inversors i s’ha d’assegurar que les
comunitats afectades, les autoritats locals, els interlocutors socials i les organitzacions no
governamentals hi estiguin involucrades, incloent-hi un sòlid marc de governança centrat
en plans territorials de transició justa.
Encara que totes les regions requereixen fons i el Pla d’inversió de l’Acord verd
europeu ho preveu així, el Mecanisme brinda suport específic per ajudar a mobilitzar
almenys cent mil milions d’euros durant el període 2021-2027 a les regions més afectades,
per alleujar l’impacte socioeconòmic de la transició. El Mecanisme crea la inversió
necessària per ajudar els treballadors i les comunitats que depenen de la cadena de valor
dels combustibles fòssils. Se suma a la contribució substancial del pressupost de la UE a
través de tots els instruments directament rellevants per a la transició.
En línia amb la nova estratègia europea, el Govern d’Espanya ha presentat el Marc
estratègic d’energia i clima, que cerca facilitar la modernització de l’economia cap a un
model sostenible i competitiu que contribueixi a posar fre al canvi climàtic. Aquest Marc
estratègic està integrat per tres pilars: l’avantprojecte de Llei de canvi climàtic i transició
energètica, que cerca que Espanya disposi d’un marc normatiu sòlid i estable per a la
descarbonització de la seva economia; l’esborrany del Pla nacional integrat d’energia i
clima (PNIEC), que recull una sèrie de mesures que cerquen aconseguir la neutralitat
d’emissions el 2050, i l’Estratègia de transició justa, una estratègia quinquennal
d’acompanyament solidari que asseguri que les persones i els territoris aprofitin al màxim
les oportunitats d’aquesta transició i que ningú no en quedi enrere.
Els objectius de l’Estratègia de transició justa són: facilitar l’aprofitament de les
oportunitats d’ocupació i millora de la competitivitat i cohesió social generades per la
transició ecològica de l’economia; garantir un aprofitament de les oportunitats igualitari:
gènere, col·lectius vulnerables, món rural; dotar de capacitat d’observació sobre la situació
i les tendències del mercat laboral respecte a la transició ecològica; promoure fòrums de
participació sectorials; dur a terme plans sectorials en els sectors econòmics principals,
analitzant reptes, oportunitats, amenaces i dissenyant mesures necessàries per portar a
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terme la seva transformació; avaluar i millorar els instruments actuals de l’Administració
General de l’Estat de suport a l’empresa per a la transició ecològica (suport a l’R+D+I,
finançament, préstecs, avals, garanties, formació, etc.); proposar polítiques de suport
adequades (industrials, d’R+D+I, de promoció d’activitat econòmica, d’ocupació i formació
professional, etc.) per al treball coordinat de l’Administració General de l’Estat, les
comunitats autònomes, les entitats locals i els agents socials, i, finalment, minimitzar els
impactes negatius en zones vulnerables a través de convenis de transició justa i a través
del Pla d’acció urgent per a comarques de carbó i centrals en tancament.
Per als territoris on la transició energètica i ecològica pugui posar en dificultats les
empreses i l’activitat econòmica, tant l’avantprojecte de Llei de canvi climàtic i transició
energètica com l’Estratègia de transició justa incorporen una eina per a la seva reactivació:
els convenis de transició justa, que han de proposar un pla d’acció territorial integral.
Els convenis de transició justa tenen com a objectiu prioritari el manteniment i la
creació d’activitat i ocupació en el territori a través de l’acompanyament a sectors i
col·lectius en risc, la fixació de població en els territoris rurals o en zones amb instal·lacions
en tancament i la promoció d’una diversificació i especialització coherent amb el context
socioeconòmic.
Els convenis de transició justa impliquen treballar en processos ben dissenyats, amb
una participació àmplia d’actors, transparents i inclusius, però sobretot que constitueixin
projectes integrats de desenvolupament territorial que garanteixin l’ocupació a mitjà i llarg
termini i que dinamitzin la transició ecològica.
Per això, els convenis de transició justa han de tenir en compte la necessitat de millorar
l’ocupabilitat i les condicions laborals de les dones i dels col·lectius amb problemes d’accés
al mercat laboral, com aturats de llarga durada, persones amb discapacitat o població en
risc d’exclusió social. També han d’involucrar els joves del territori, que haurien de tenir
l’oportunitat de participar en les decisions que hi poden afectar la seva vida, i que, formant
la seva visió del territori, poden trobar incentius a la permanència en aquest territori.
Els convenis de transició justa cerquen aprofitar els recursos endògens del territori,
siguin econòmics, socials o ambientals, atreuen inversions exògenes, quan sigui necessari,
i aposten prioritàriament pels sectors que també presentin millors resultats de sostenibilitat,
tant ambiental com econòmica i social.
Els convenis de transició justa han de ser negociats i pactats incorporant-hi el màxim
nombre d’actors, especialment les administracions a escala local.
Per portar a terme el conjunt de mesures relacionades amb la transició justa, i coordinar
els esforços d’Espanya amb la Unió Europea i la resta dels seus estats membres, així com
amb els ens regionals i locals espanyols, és necessari comptar amb una organització
específica que disposi d’un marc jurídic que permeti la consecució dels objectius
assenyalats: l’Institut per a la Transició Justa, OA, l’objecte del qual és la identificació i
l’adopció de mesures que garanteixin als treballadors i territoris afectats per la transició
cap a una economia baixa en carboni un tractament equitatiu i solidari, minimitzant els
impactes negatius sobre l’ocupació i el despoblament d’aquests territoris.
L’Institut per a la Transició Justa, OA, és l’organisme responsable de l’elaboració i la
implementació de l’Estratègia espanyola de transició justa, a través de la signatura dels
convenis de transició justa, així com de qualssevol altres mesures que contribueixin a la
consecució dels seus objectius.
L’organisme autònom Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i el
Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres, OA, va ser creat per la Llei
66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, amb
l’objectiu de portar a terme l’execució de la política de reestructuració de la mineria del
carbó, així com el desplegament i compliment de totes les mesures que es dirigeixin a
fomentar el desenvolupament econòmic de les zones que, d’acord amb la normativa
aplicable, tinguin la consideració de municipis miners del carbó.
La disposició addicional desena del Reial decret 500/2020, de 28 d’abril, pel qual es
desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri per a la Transició Ecològica i el
Repte Demogràfic, i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual
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s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, estableix que
l’organisme autònom Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i el
Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres, OA, passa a denominar-se Institut
per a la Transició Justa, OA, i que totes les referències que preveu la normativa vigent a
l’Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i el Desenvolupament Alternatiu
de les Comarques Mineres, OA, s’entenen fetes a l’Institut per a la Transició Justa, OA.
A més, la disposició final segona del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual
s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica,
modifica l’objecte de l’Institut, que passa a ser la identificació i l’adopció de mesures que
garanteixin als treballadors i territoris afectats per la transició cap a una economia més
ecològica, baixa en carboni, un tractament equitatiu i solidari, minimitzant els impactes
negatius sobre l’ocupació i el despoblament d’aquests territoris.
Les funcions que anava exercint l’Institut per a la Reestructuració de la Mineria del
Carbó i el Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres, OA, en l’àmbit de la
mineria del carbó i el desenvolupament alternatiu de les comarques mineres es mantenen
i passen a emmarcar-se dins de l’àmbit més ampli de la transició justa, si bé disposen dels
elements d’actuació específics per a l’àmbit de la mineria del carbó.
Així, l’Institut per a la Transició Justa, OA, ha de seguir implementant l’Acord marc per
a una transició justa de la mineria del carbó i el desenvolupament sostenible de les
comarques mineres per al període 2019-2027, subscrit el 24 d’octubre de 2018, pel
Ministeri per a la Transició Ecològica amb la central sindical UGT-FICA, la Federació
d’Indústria de CCOO, la Federació d’Indústria de l’USO i l’agrupació d’empresaris del
sector, Carbunió, que estableix les bases per a una transició justa de la mineria del carbó
i un desenvolupament sostenible de les comarques mineres «tenint en compte la situació
del sector i la finalització de les ajudes destinades a cobrir les pèrdues de les explotacions
mineres, d’acord amb les exigències de la normativa europea». Amb aquest objecte es va
estendre més enllà del 31 de desembre de 2018 l’àmbit de les mesures socials emparades
per la Decisió 2010/787/UE del Consell, de 10 de desembre de 2010, relativa a les ajudes
estatals destinades a facilitar el tancament de mines de carbó no competitives, a fi de
facilitar-ne l’accés al conjunt dels treballadors afectats, a la vegada que es mantenen, així
mateix, les mesures dirigides a impulsar econòmicament les comarques mineres i
incentivar l’ocupació en els municipis miners afectats. L’Institut per a la Transició Justa,
OA, manté, així mateix, la comissió de seguiment de l’Acord.
Perquè la transició sigui justa, també és necessari assegurar la continuïtat de la política
de reactivació de les comarques mineres, estendre’n l’àmbit de vigència i facilitar-ne
l’impuls econòmic mitjançant el desenvolupament de noves infraestructures, de projectes
de restauració de l’espai natural afectat per l’activitat minera, o bé d’activitats econòmiques
alternatives que afavoreixin la generació de noves ocupacions. D’aquí ve que les activitats
que exercia l’Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i el Desenvolupament
Alternatiu de les Comarques Mineres, OA, segueixin formant part de les activitats de
l’Institut per a la Transició Justa, OA.
A més, l’Institut per a la Transició Justa, OA, ha d’abordar altres desafiaments com el
tancament de centrals tèrmiques de carbó, i de centrals nuclears sense plans de
reconversió previs, entre d’altres.
La disposició final segona del Reial decret 500/2020, de 28 d’abril, estableix que el
Consell de Ministres ha d’aprovar l’Estatut de l’Institut per a la Transició Justa, OA.
L’objecte d’aquest Reial decret és, per tant, complir aquesta previsió i dotar l’Institut per a
la Transició Justa d’un marc jurídic adequat per al compliment dels seus fins.
En relació amb el seu contingut, l’Estatut estableix que l’Institut per a la Transició Justa,
OA, és un organisme autònom dels que preveu l’article 98 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic, figura que permet aconseguir d’una manera més eficient
els fins que li són encomanats. S’hi estableix, a més, la seva dependència del Ministeri per
a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través de la Secretaria d’Estat d’Energia,
així com el règim jurídic de l’organisme i la normativa aplicable en matèria de recursos
humans, contractació, subvencions, exercici de potestats administratives, patrimoni o
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control financer, entre d’altres. A continuació, l’Estatut passa a definir l’objecte de l’Institut
per a la Transició Justa, OA, i enumera les funcions que li són encomanades.
Des del punt de vista organitzatiu, l’Estatut fa referència tant als òrgans de govern com
als òrgans executius. Entre els primers hi ha la Presidència (que correspon a la persona
titular de la Secretaria d’Estat d’Energia) i el Consell Rector, i entre els segons hi ha la
Direcció, que té rang de direcció general, i la Gerència i la Sub-direcció General d’Estratègia
i Planificació. S’hi detallen les funcions de cadascun d’aquests òrgans i, en el cas del
Consell Rector, les seves normes de funcionament.
S’hi crea un Consell Assessor, integrat per persones en representació de departaments
ministerials, comunitats autònomes, entitats locals i persones en representació de la
societat civil. La funció principal d’aquest Consell és donar assessorament i avaluar
l’impacte de les polítiques de transició justa que ha de posar en marxa l’Institut.
Finalment, s’hi fixen les obligacions de transparència i rendició de comptes que ha
d’acompanyar l’activitat de qualsevol organització pública.
L’adopció d’aquest Reial decret respon als principis de bona regulació, de conformitat
amb l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques. Des del punt de vista dels principis de necessitat i eficàcia,
amb aquesta disposició s’actualitza el règim jurídic d’aquest organisme autònom, atesa la
necessitat de gestionar de manera adequada i eficaç una transició justa a una economia
descarbonitzada per als sectors més desafavorits. Quant al principi de proporcionalitat,
conté la regulació imprescindible en relació amb la regulació d’un estatut per a un
organisme públic, tal com marca la legislació vigent. Així mateix, l’actualització de l’Estatut
incrementa la seguretat jurídica de les seves actuacions en relació amb la transició justa a
una economia descarbonitzada. Finalment, és conforme amb les exigències dels principis
de transparència i d’eficiència, ja que el projecte s’ha tramitat seguint les prescripcions de
la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, mitjançant la sol·licitud d’informes
preceptius i convenients per garantir-ne l’encert.
De conformitat amb el que estableix l’article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de
novembre, no s’han fet la consulta pública ni els tràmits d’audiència i informació públiques,
ja que és una norma que regula un organisme públic de l’Administració General de l’Estat,
en virtut de la seva potestat d’organització pròpia.
La tramitació d’aquest projecte s’ha fet de conformitat amb el que estableix l’esmentat
article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, i se n’ha regulat el contingut d’acord amb
el que estableixen els articles 93 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
En virtut d’això, a proposta conjunta del ministre de Política Territorial i Funció Pública,
de la ministra d’Hisenda i de la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic,
d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la
reunió del dia 23 de març de 2021,
DISPOSO:
Article únic.

Estatut de l’Institut per a la Transició Justa, OA.

S’aprova l’Estatut de l’Institut per a la Transició Justa, OA, el text del qual s’inclou a
continuació.
Disposició transitòria única.
direcció general.

Unitats i llocs de treball amb nivell orgànic inferior a sub-

Les unitats i els llocs de treball amb el nivell orgànic inferior a sub-direcció general
continuen subsistents i són retribuïts amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris fins
que s’aprovin les relacions de llocs de treball adaptades a l’estructura orgànica que preveu
l’Estatut que s’aprova per aquest Reial decret.
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Disposició derogatòria única.
Queda derogat el Reial decret 492/1998, de 27 de març, pel qual s’aprova l’Estatut de
l’Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i el Desenvolupament Alternatiu
de les Comarques Mineres, i totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin
al que disposa aquest Reial decret.
Disposició final primera. Modificació del Reial decret 500/2020, de 28 d’abril, pel qual es
desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri per a la Transició Ecològica i el
Repte Demogràfic, i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual
s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.
El Reial decret 500/2020, de 28 d’abril, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica
bàsica del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i es modifica el
Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica
dels departaments ministerials, es modifica de la manera següent:
U. S’afegeix un nou apartat 8 a l’article 1, amb la redacció següent:
«8. La persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic exerceix la presidència de l’Organisme Autònom Parcs Nacionals.»
Dos.

L’apartat 5 de l’article 4 queda redactat de la manera següent:

«5. La persona titular de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient exerceix la
vicepresidència de l’Organisme Autònom Parcs Nacionals.»
Tres. Se suprimeix el paràgraf e) de l’apartat 1 de l’article 7 i es renumeren els
paràgrafs següents de l’apartat 1.
Com a conseqüència de la supressió esmentada, l’apartat 2 de l’article 7 queda
redactat en els termes següents:
«2. De la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental en depenen els
òrgans següents, amb nivell orgànic de sub-direcció general:
a) La Sub-direcció General d’Economia Circular, que exerceix les competències
que indiquen els paràgrafs a), b), d), h), k), l), m) i n) de l’apartat anterior, en matèria
de prevenció i gestió de residus, de producció i consum sostenible, d’economia
circular, de registres, bases de dades i informació associats a la política de residus,
així com en matèria de sòls contaminats.
b) La Sub-direcció General d’Aire Net i Sostenibilitat Industrial, que exerceix
les competències que indiquen els paràgrafs a), b), d), e), f), g), h), i), l) i m) de
l’apartat anterior en matèria de qualitat de l’aire, prevenció de la contaminació i
sostenibilitat ambiental de l’activitat industrial.
c) La Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, que exerceix les
competències que assenyala el paràgraf c) de l’apartat anterior. Així mateix, li
correspon elevar la proposta de resolució dels procediments d’avaluació ambiental,
la resolució dels quals correspon a la Direcció General. A més, exerceix les
competències que indiquen els paràgrafs a), d), l) i m) de l’apartat anterior, en
matèria d’avaluació ambiental.»
Quatre. Queda suprimit l’apartat 3 de l’article 9. L’apartat 4 actual queda renumerat
com a apartat 3.
Cinc. L’apartat 4 de l’article 12 queda redactat de la manera següent:
«4. La Sub-direcció General de Relacions Internacionals depèn directament
del titular de la Subsecretaria i exerceix les competències que indiquen les lletres g),
h) i i) de l’apartat 2.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 72

Dijous 25 de març de 2021

Secc. I. Pàg. 6

Així mateix, li correspon la representació del Ministeri en l’Agència Europea de
Medi Ambient i en particular en el seu Consell d’Administració, en la seva Xarxa de
Punts Focals Nacionals i en les reunions de la Xarxa d’Agències Europees de Medi
Ambient, així com el desenvolupament de totes les accions relatives a l’impuls en el
disseny d’indicadors ambientals per monitorar l’estat del medi ambient mitjançant
l’elaboració anual de l’informe Perfil Ambiental d’Espanya i la coordinació de la xarxa
EIONET a Espanya.
La Sub-direcció General de Relacions Internacionals també exerceix la
representació del Ministeri en la xarxa de la Unió Europea per a l’aplicació i el
compliment de la legislació en matèria de medi ambient, xarxa IMPEL, així com la
coordinació nacional i l’impuls de la participació espanyola en els seus projectes.»
Sis. L’apartat 1 de la disposició addicional setena queda redactat de la manera
següent:
«1. L’Organisme Autònom Parcs Nacionals (OAPN) és un organisme autònom
dels que regula l’article 98 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, adscrit al Ministeri per a
la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través de la persona titular del
Ministeri. La persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic el presideix, i la persona titular de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient
n’exerceix la vicepresidència. Sota la direcció superior de la persona titular del
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, l’organisme té una
direcció amb rang de sub-direcció general.»
Disposició final segona.

Habilitació per al desplegament normatiu i l’execució.

S’autoritza la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic perquè adopti les disposicions i mesures necessàries per al desplegament i
l’execució d’aquest Reial decret.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 23 de març de 2021.
FELIPE R.
La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,
CARMEN CALVO POYATO

ESTATUT DE L’INSTITUT PER A LA TRANSICIÓ JUSTA, OA
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Naturalesa, adscripció i denominació.

1. L’Institut per a la Transició Justa, OA, és un organisme autònom dels que preveu
l’article 98 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, dotat de
personalitat jurídica pròpia, tresoreria i patrimoni propis i autonomia en la seva gestió per
al compliment dels seus fins.
2. L’Institut per a la Transició Justa, OA, està adscrit al Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la Secretaria d’Estat d’Energia.
3. La seva denominació és Institut per a la Transició Justa, OA.
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Règim jurídic.

1. L’Institut per a la Transició Justa, OA, es regeix pel que disposa la Llei 66/1997, de
30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, modificada pel Reial
decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en
altres àmbits per a la reactivació econòmica, així com pel que disposa el seu Estatut.
Així mateix, es regeix per les disposicions que conté la Llei 40/2015, d’1 d’octubre; la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament aprovat pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
administracions públiques, i altra normativa aplicable als organismes autònoms de
l’Administració General de l’Estat.
2. El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat i control és l’establert
per la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
Sense perjudici de les funcions atribuïdes al Tribunal de Comptes, el control intern de
la gestió economicofinancera de l’organisme correspon a la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, i s’ha de dur a terme mitjançant l’exercici de la funció interventora,
del control financer permanent i l’auditoria pública per la Intervenció Delegada en
l’organisme, sota la dependència orgànica i funcional de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat.
Així mateix, correspon a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat la
supervisió contínua a què es refereix l’article 85.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
3. L’Institut per a la Transició Justa, OA, està subjecte a un control d’eficàcia que és
exercit per la Inspecció de Serveis del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic, de conformitat amb l’article 85.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
Article 3.

Objecte.

1. L’Institut per a la Transició Justa, OA, té per objecte la identificació i l’adopció de
mesures que garanteixin als treballadors i territoris afectats per la transició cap a una
economia més ecològica, baixa en carboni, un tractament equitatiu i solidari, minimitzant
els impactes negatius sobre l’ocupació i el despoblament d’aquests territoris.
2. L’Institut per a la Transició Justa, OA, és responsable de la implementació de
l’Estratègia espanyola de transició justa. Per fer-ho, ha de desplegar i executar totes les
mesures que es dirigeixin a promoure el desenvolupament econòmic alternatiu dels
territoris afectats per la transició cap a una economia més ecològica, baixa en carboni,
incloent-hi, entre altres territoris, els que es vegin o s’hagin vist afectats per la reconversió
de la mineria.
3. L’Institut per a la Transició Justa, OA, ha d’impulsar, treballant de manera
coordinada amb altres organismes competents, el disseny de polítiques industrials, de
recerca i desenvolupament, de promoció d’activitat econòmica, i d’ocupació i formació
professional amb la finalitat d’assegurar que el trànsit cap a un nou escenari productiu sigui
just i socialment beneficiós per a tothom.
Article 4.

Funcions.

Per a l’acompliment del seu objecte, l’Institut per a la Transició Justa, OA, ha de dur a
terme les funcions següents:
a) Identificar, promoure i donar suport tècnic i financer a les mesures necessàries per
acompanyar la transformació de sectors i territoris, i anticipar els possibles efectes negatius
socials i laborals de transformacions relacionades amb la transició ecològica i la
descarbonització de l’economia.
b) Elaborar i implementar les estratègies de transició justa.
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c) Definir plans d’acció per a zones vulnerables, sectors estratègics i col·lectius
potencialment afectats negativament per la transició ecològica i impulsar l’elaboració de
convenis de transició justa i donar suport a la seva execució, i fomentar la cooperació
territorial en el desenvolupament de les polítiques de transició justa.
d) Gestionar les ajudes que tinguin per objecte el desenvolupament econòmic
alternatiu de les zones afectades per possibles impactes negatius de la transició ecològica
i descarbonització de l’economia, incloent-hi la gestió de qualsevol tipus d’ajut o incentiu
procedent de la Unió Europea la gestió del qual li sigui encomanada i que pugui contribuir
a la consecució de l’objecte de l’Institut, i impulsar tots els incentius financers que es
considerin oportuns per fomentar el desenvolupament econòmic alternatiu de les zones en
transició.
e) Relacionar-se amb les institucions europees, administracions públiques,
organitzacions empresarials, organitzacions sindicals, organitzacions no governamentals,
institucions i entitats públiques i privades i altres agents socials per col·laborar en iniciatives
relacionades amb la transició ecològica justa.
f) Promoure fòrums de participació per a una millor comprensió dels agents
econòmics i socials de les possibilitats amb vista a la generació d’activitat i ocupació de la
transformació ecològica, i del paper de la innovació com a font de progrés a les zones de
transició.
g) Desenvolupar recerques i estudis sobre tendències i impactes econòmics, socials
de les transformacions derivades de la transició ecològica.
h) Desenvolupar polítiques de difusió i assessorament tècnic sobre normativa
d’ajudes, aspectes mercantils, fiscals i altres que permetin la captació de projectes
empresarials i la seva implantació, entre d’altres, a les zones mineres del carbó, així com
les zones afectades pel tancament de centrals tèrmiques i nuclears.
i) Contribuir, mitjançant activitats de direcció, disseny, coordinació i execució, a la
restauració, entre d’altres, de les zones degradades per l’activitat minera, així com a les
afectades pel tancament de centrals tèrmiques o nuclears.
j) Executar la política de reestructuració de la mineria del carbó, especialment pel que
fa als aspectes laborals, i portar a terme el desplegament i l’execució de totes les mesures
que es dirigeixin a promoure el desenvolupament econòmic alternatiu de les comarques
mineres del carbó.
Per fer-ho, pot, entre altres mesures, gestionar ajudes de qualsevol naturalesa a
empreses dedicades a la mineria del carbó i ajuts que puguin correspondre als subjectes
productors d’energia elèctrica com a titulars de centrals tèrmiques; l’anàlisi i el seguiment
del proveïment de primeres matèries minerals; el foment de la recerca i del
desenvolupament tecnològic; l’elaboració, el seguiment i el desenvolupament de
programes d’actuacions en matèria de qualitat i seguretat dels equips i productes utilitzats
en l’activitat minera, i altres mesures necessàries per desplegar la política de reordenació
de la mineria del carbó i de promoció del desenvolupament alternatiu de les zones mineres.
k) Finalitzar les actuacions previstes d’acord amb el que estableix la Decisió
2010/787/UE del Consell, de 10 de desembre de 2010, i gestionar tots els expedients que
hagi iniciat l’Institut sota la seva antiga denominació d’Institut per a la Reestructuració de
la Mineria del Carbó i el Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres, OA.
l) Qualssevol altres funcions que se li puguin atribuir per a la consecució del seu
objecte.
CAPÍTOL II
Organització
Article 5.

Òrgans de govern i òrgans executius.

1. Són òrgans de govern de l’Institut per a la Transició Justa, OA, el Consell Rector i
la Presidència, que és exercida per la persona titular de la Secretaria d’Estat d’Energia.
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2. Són òrgans executius la Direcció, que té rang de direcció general, i la Gerència i la
Sub-direcció General d’Estratègia i Planificació, totes dues amb rang de sub-direcció
general.
3. La persona titular de la Direcció de l’Institut per a la Transició Justa, OA, és
nomenada mitjançant un reial decret, d’acord amb el que estableix l’article 66.2 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre.
Article 6.

Consell Rector.

1. El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de govern, integrat per persones en
representació de l’Administració General de l’Estat, que té com a funció l’impuls i el control
tant estratègic com operatiu de l’activitat de l’Institut per a la Transició Justa, OA.
2. Està integrat per:
a) La Presidència, que correspon a la persona titular de la Presidència de l’Institut per
a la Transició Justa, OA.
b) La Vicepresidència, que correspon a la persona titular de la Direcció de l’Institut
per a la Transició Justa, OA.
c) Tres persones en representació del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic.
d) Una persona en representació del Ministeri d’Hisenda.
e) Una persona en representació del Ministeri de Treball i Economia Social.
f) Una persona en representació del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
g) Una persona en representació del Ministeri de Ciència i Innovació.
h) Una persona en representació del Ministeri d’Educació i Formació Professional.
i) Una persona en representació del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana.
j) Una persona en representació del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació
Digital.
En la composició d’aquest Consell Rector s’atén el principi de presència equilibrada de
dones i homes d’acord amb el que disposa l’article 54 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
3. La Gerència de l’Institut exerceix les funcions de Secretaria del Consell Rector
amb veu, però sense vot.
4. Les persones que ocupin les vocalies del Consell Rector són nomenades per la
persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a proposta
dels departaments ministerials que representen. Han d’ocupar, almenys, un lloc amb rang
de direcció general.
5. En cas d’absència, vacant o malaltia de la persona titular de la Presidència, és
substituïda per la persona titular de la Vicepresidència.
En cas d’absència, vacant o malaltia de la persona que exerceix les funcions de
Secretaria, és substituïda per una persona funcionària de l’Institut per a la Transició Justa,
OA, designada per la persona titular de la Gerència.
Article 7.

Funcions del Consell Rector.

Corresponen al Consell Rector les funcions següents:
a) Aprovar l’avantprojecte de pressupostos, els estats de despeses i ingressos, els
comptes anuals i la memòria anual.
b) Efectuar el seguiment, la supervisió i el control de l’actuació de l’Institut, sense
perjudici de les funcions atribuïdes a altres òrgans.
c) Proposar les mesures que consideri oportunes per al millor compliment de l’objecte
de l’Institut.
d) Assessorar en els assumptes que puguin ser d’interès per a l’activitat de l’Institut.
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Funcionament del Consell Rector.

1. El Consell Rector pot funcionar en Ple o en Comissió Permanent.
2. El Ple està integrat per la Presidència, la Vicepresidència i tots els vocals del
Consell Rector.
El Ple es reuneix almenys un cop l’any amb caràcter ordinari i, amb caràcter
extraordinari, quan sigui necessari per a l’exercici de les seves funcions. Per a la constitució
vàlida del Ple del Consell Rector, es requereix la presència d’almenys la meitat dels seus
membres, i almenys una d’aquestes persones ha de ser la Presidència o la Vicepresidència,
així com de la persona que exerceixi les funcions de Secretaria.
Els acords s’adopten per majoria de vots, i els empats els dirimeix la Presidència
mitjançant el seu vot de qualitat.
Correspon al Ple el coneixement de tots els assumptes de competència del Consell
Rector que no estiguin atribuïts expressament a la Comissió Permanent o als grups de
treball.
3. La Comissió Permanent està integrada pels membres següents:
a) La Presidència, que correspon a la persona titular de la Presidència de l’Institut per
a la Transició Justa, OA.
b) La Vicepresidència, que correspon a la persona titular de la Direcció de l’Institut
per a la Transició Justa, OA.
c) Tres membres del Consell Rector, designats pel Ple, amb caràcter rotatori, cada
dos anys. Almenys un d’ells ha de representar el Ministeri per a la Transició Ecològica i el
Repte Demogràfic.
En cas d’absència, vacant o malaltia de la persona titular de la Presidència, és
substituïda per la persona titular de la Vicepresidència.
En cas d’absència, vacant o malaltia dels altres membres de la Comissió Permanent,
són substituïts per les persones designades pel Ple.
4. La Comissió Permanent té com a funció la preparació dels assumptes de què hagi
de conèixer el Ple.
El Ple pot delegar en la Comissió Permanent l’adopció de qualssevol acords que siguin
de la seva competència.
5. El Ple o la seva Comissió Permanent poden constituir grups de treball. A l’acte en
què s’acordi la constitució del grup de treball se n’han de fixar la composició, els objectius,
i, si s’escau, el termini d’execució de l’activitat encarregada i el règim de funcionament.
6. El funcionament del Consell Rector es regeix pel que disposen aquest Estatut, així
com la secció 3a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
7. El Consell Rector pot fer ús de mitjans electrònics d’acord amb el que preveu la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre. En particular, aquest funcionament electrònic es pot portar a
terme utilitzant els mitjans i serveis compartits a què es refereix l’article 10 del Reial decret
806/2014, de 19 de setembre, sobre organització i instruments operatius de les tecnologies
de la informació i les comunicacions a l’Administració General de l’Estat i els seus
organismes públics.
Article 9.

Funcions de la Presidència.

Correspon a la Presidència de l’Institut:
a) Tenir la representació oficial superior d’aquest.
b) Convocar les sessions del Consell Rector, presidir les reunions i moderar el
desenvolupament dels debats.
c) Convocar les sessions del Consell Assessor, presidir les reunions i moderar el
desenvolupament dels debats.
d) L’aprovació de les despeses i l’ordenació dels pagaments de l’Institut en execució
del pressupost, excepte els casos reservats per llei a la competència del Govern, així com
la subscripció de convenis i contractes.
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e) Atorgar les ajudes que es derivin dels programes de l’Institut, mitjançant la
resolució oportuna, que posa fi a la via administrativa.
f) Aprovar la proposta de comptes anuals, així com de la memòria anual de l’Institut
que s’hagi d’elevar al Consell Rector per a la seva aprovació.
g) Aprovar el Pla anual d’actuació, així com l’informe anual de compliment d’aquest.
h) Conèixer periòdicament l’evolució dels programes la gestió dels quals correspongui
a l’Institut.
i) Exercir totes les altres funcions que siguin intrínseques a la seva condició de
president.
Article 10.

Funcions de la Direcció.

Correspon a la persona titular de la Direcció vetllar per la consecució dels fins assignats
a l’Institut per a la Transició Justa, OA, i exercir la direcció d’aquest. En concret, li
corresponen les funcions següents:
a) Dirigir les actuacions de l’Institut d’acord amb les directrius que estableixin el
Consell Rector i la Presidència, i executar els acords adoptats per aquests.
b) Dirigir, coordinar, avaluar i supervisar tots els serveis de l’Institut.
c) Establir, desenvolupar i aplicar procediments de control intern del funcionament de
l’Institut.
d) Elaborar la proposta dels plans estratègics de l’Institut, així com dels plans anuals
d’actuació.
e) El desenvolupament de les eines i actuacions per a l’elaboració i aplicació de
l’Estratègia de transició justa, l’impuls de la seva execució i del seguiment, així com la
comunicació, la difusió, la participació i l’avaluació d’aquest.
f) Definir plans d’acció per a zones vulnerables, sectors estratègics i col·lectius
potencialment afectats negativament per la transició ecològica i impulsar l’elaboració de
convenis de transició justa i donar suport a la seva execució en aquests.
g) Identificar, promoure i donar suport tècnic i financer a les mesures necessàries per
acompanyar la transformació de sectors i territoris, i anticipar els possibles efectes negatius
socials i laborals de transformacions relacionades amb la transició ecològica i la
descarbonització de l’economia.
h) Gestionar les ajudes que tinguin per objecte el desenvolupament econòmic
alternatiu de les zones afectades per possibles impactes negatius de la transició ecològica
i descarbonització de l’economia.
i) Gestionar qualsevol tipus d’ajut i/o incentiu procedent de la Unió Europea que
pugui contribuir a la consecució de l’objecte de l’Institut, la gestió del qual li sigui
encomanada.
j) Promoure, executar i gestionar projectes que tinguin com a objectiu el
desenvolupament econòmic alternatiu de les zones afectades per possibles impactes
negatius de la transició ecològica, així com participar en el disseny, l’execució i la gestió de
projectes duts a terme per tercers i donar-hi suport.
k) Desplegar polítiques de difusió i assessorament tècnic sobre normativa d’ajudes,
aspectes mercantils, fiscals i altres que permetin la captació de projectes empresarials i la
seva implantació, entre d’altres, a les zones mineres del carbó, així com les zones
afectades pel tancament de centrals tèrmiques i nuclears.
l) Impulsar tots els incentius financers que es considerin oportuns per fomentar el
desenvolupament econòmic alternatiu de les zones en transició.
m) Contribuir, mitjançant activitats de direcció, disseny, coordinació i execució, a la
restauració de les zones degradades per l’activitat minera, així com a les afectades pel
tancament de centrals tèrmiques o nuclears.
n) Relacionar-se amb les institucions europees, les administracions públiques, les
organitzacions empresarials, les organitzacions sindicals, les organitzacions no
governamentals, les institucions i entitats públiques i privades i altres agents socials per
col·laborar en iniciatives relacionades amb la transició ecològica justa.
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ñ) Promoure fòrums de participació per a una millor comprensió dels agents
econòmics i socials de les possibilitats amb vista a la generació d’activitat i ocupació de la
transformació ecològica.
o) Desenvolupar recerques i estudis sobre tendències i impactes econòmics, socials
de les transformacions derivades de la transició ecològica.
p) Executar la política de reestructuració de la mineria del carbó, i promoure el
desenvolupament econòmic alternatiu de les comarques mineres del carbó.
q) La gestió i el control dels recursos humans.
r) La gestió i el control dels recursos econòmics, la formulació dels comptes anuals i
l’informe anual, així com la planificació i coordinació dels serveis informàtics de l’Institut,
incloent-hi les actuacions econòmiques, contractuals i administratives necessàries per al
funcionament de l’organisme, la gestió de caràcter patrimonial o d’inversions, i l’impuls i el
desenvolupament a l’aplicació de les tecnologies de la informació per a la millora de
l’eficiència dels processos de gestió i prestació de serveis que duu a terme l’Institut.
s) La planificació, la definició d’objectius i l’avaluació del rendiment de l’acció de
l’Institut.
t) La gestió patrimonial dels immobles adscrits a l’Institut per a la Transició Justa, OA.
u) La direcció estratègica, l’avaluació i el control dels resultats de la Fundació Ciutat
de l’Energia-CIUDEN, FSP, adscrita al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic a través de l’Institut per a la Transició Justa, OA, sense perjudici de les
funcions de control de l’eficàcia que corresponen a la Inspecció de Serveis del departament
ministerial, tal com estableix l’article 85 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
Article 11. Organització interna de la Direcció.
1. La Direcció de l’Institut per a la Transició Justa, OA, s’estructura en les unitats
següents amb nivell orgànic de sub-direcció general:
a) La Gerència, que exerceix les funcions que esmenten els apartats q), r), s), t) i u)
de l’article anterior.
b) La Sub-direcció General d’Estratègia i Planificació, que exerceix les funcions que
esmenten els apartats e), f), g), j), k), l), m), n), ñ) i o) de l’article anterior.
Així mateix, cadascuna d’aquestes sub-direccions generals exerceix, seguint les
directrius de la Direcció, les funcions que esmenten els apartats a), b), c), d), h) i) i p) de
l’article anterior en els seus àmbits d’actuació respectius, així com les altres competències
que li siguin atribuïdes per la Direcció.
2. En cas de vacant, absència o malaltia, la persona titular de la Direcció de l’Institut
és substituïda per les persones titulars de les sub-direccions generals de la seva
dependència, seguint l’ordre en què apareixen esmentats en l’apartat anterior, llevat que
expressament la Direcció estableixi un altre ordre de substitució.
3. Adscrita a l’Institut, hi ha d’haver una Intervenció Delegada de la General de
l’Administració de l’Estat, amb el nivell que es determini en la relació de llocs de treball
corresponent.
Article 12.

Consell Assessor.

1. El Consell Assessor és l’òrgan col·legiat d’assessorament en la implementació de
les polítiques de transició justa i de l’activitat de l’Institut per a la Transició Justa, OA, al
qual s’adscriu depenent directament de la Presidència de l’Institut per a la Transició Justa,
OA. Està integrat per les persones en representació de l’Administració General de l’Estat,
de les comunitats autònomes i entitats locals, i dels agents socials afectats.
2. Està integrat per:
a) La Presidència, que correspon a la persona titular de la Presidència de l’Institut per
a la Transició Justa, OA.
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b) La Vicepresidència, que correspon a la persona titular de la Direcció de l’Institut
per a la Transició Justa, OA.
c) Les vocalies següents:
1. Una persona en representació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
2. Una persona en representació del Ministeri d’Igualtat.
3. Una persona en representació del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.
4. Dues persones designades a proposta de cadascuna de les dues organitzacions
empresarials que tinguin la consideració de més representatives, en representació
d’aquestes.
5. Dues persones designades a proposta de cadascuna de les dues organitzacions
sindicals que tinguin la consideració de més representatives, en representació d’aquestes.
6. Una persona designada a proposta del Consell de la Joventut, en representació
d’aquest.
7. Una persona designada a proposta de cadascuna de les comunitats autònomes
incloses en les estratègies i els plans d’acció, en representació de cadascuna d’aquestes.
8. Una persona designada a proposta de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies entre els municipis afectats per les estratègies i els plans d’acció, en
representació d’aquesta.
En la composició d’aquest Consell Assessor s’atén el principi de presència equilibrada
de dones i homes d’acord amb el que disposa l’article 54 de la Llei orgànica 3/2007, de 22
de març.
Les persones designades en representació de l’Administració General de l’Estat, així
com les designades per les comunitats autònomes, han d’ocupar un lloc, almenys, amb
rang de sub-direcció general o assimilada.
3. La Gerència de l’Institut per a la Transició Justa, OA, exerceix les funcions de
Secretaria del Consell Assessor amb veu, però sense vot.
4. Les persones que ocupin les vocalies del Consell Assessor són nomenades per la
persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a proposta
dels departaments ministerials, les organitzacions o les administracions públiques que
representen.
5. En cas d’absència, vacant o malaltia de la persona titular de la Presidència, és
substituïda per la persona titular de la Vicepresidència.
En cas d’absència, vacant o malaltia de la persona que exerceix les funcions de
Secretaria, és substituïda per una persona funcionària de l’Institut per a la Transició Justa,
OA, designada per la persona titular de la Gerència.
Article 13.

Funcions del Consell Assessor.

Les funcions del Consell Assessor són les següents:
a) Analitzar i avaluar l’Estratègia espanyola de transició justa, tant en la seva
elaboració com en la seva implementació
b) Analitzar i avaluar les metodologies i els informes de seguiment dels convenis de
transició justa.
c) Assessorar sobre els projectes de transició justa i els programes de
desenvolupament alternatiu de comarques mineres.
d) Ser informat de l’activitat duta a terme per l’Institut per a la Transició Justa, OA, i
elevar, si s’escau, propostes relacionades amb aquesta activitat.
e) Assessorar sobre totes les qüestions que li sotmeti la direcció, per iniciativa pròpia
o dels diferents poders públics, relacionades amb l’àmbit d’activitats de l’Institut per a la
Transició Justa, OA.
f) Servir de fòrum de debat i discussió dels interessos afectats per la política de
transició justa.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 72
Article 14.

Dijous 25 de març de 2021

Secc. I. Pàg. 14

Funcionament del Consell Assessor.

1. El Consell Assessor funciona en Ple i en els grups de treball que, si s’escau, es
constitueixin.
2. El Ple es reuneix almenys un cop l’any amb caràcter ordinari i, amb caràcter
extraordinari, quan sigui necessari per al compliment de les seves funcions.
3. El Ple del Consell Assessor adopta les seves pròpies normes de funcionament,
que han de tenir en compte el que preveu aquest Estatut, així com el que estableix la
secció 3a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
4. Les funcions de suport al Consell Assessor i als grups de treball que es constitueixin
han de ser ateses amb els mitjans personals, tècnics i pressupostaris de l’Institut per a la
Transició Justa.
CAPÍTOL II
Règim jurídic
Article 15.

Règim de recursos humans.

El personal al servei de l’Institut per a la Transició Justa, OA, ha de ser funcionari o
laboral en els mateixos termes establerts per a l’Administració General de l’Estat. El
personal funcionari es regeix pel que preveu el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i altra normativa
reguladora dels funcionaris públics al servei de l’Administració General de l’Estat. El
personal laboral es regeix, a més de per la legislació laboral, i per les altres normes
aplicables convencionalment, pels preceptes del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, que ho disposin així expressament.
Això ha de ser sense perjudici de les normes i condicions laborals específiques que
segueixin sent aplicables als empleats públics incorporats a l’Institut per a la Transició
Justa, OA, procedents de les extintes Oficina Nacional de Compensacions de l’Energia
Elèctrica (OFICO) i Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT).
Article 16.

Règim de contractació.

El règim de contractació de l’Institut és el que determinen per a les administracions
públiques la Llei 9/2017, de 8 de novembre, així com la seva normativa de desplegament.
Article 17.

Patrimoni i recursos.

1. El patrimoni de l’Institut per a la Transició Justa, OA, està integrat, a més de pels
béns que li siguin adscrits per l’Administració General de l’Estat, pels béns i drets que
l’entitat adquireixi en el curs de la seva gestió o que li siguin incorporats per qualsevol
persona pública o privada i per qualsevol títol. La gestió patrimonial de l’Institut s’ha de
portar a terme d’acord amb el que preveu la Llei 33/2003, de 3 de novembre.
2. Els recursos de l’Institut per a la Transició Justa, OA, poden provenir:
a) Dels béns i valors que constitueixin el seu patrimoni i els productes i les rendes
procedents d’aquest patrimoni.
b) De les consignacions específiques que tingui assignades en els pressupostos
generals de l’Estat.
c) De les transferències corrents o de capital que procedeixin de les administracions
o entitats públiques.
d) De les transferències corrents i de capital que procedeixin de la Unió Europea.
e) Dels ingressos i les donacions que pugui percebre de subjectes públics o privats
per al compliment del seu objecte.
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f) D’altres ingressos ordinaris o extraordinaris que es puguin generar per l’exercici de
les seves activitats.
g) De qualsevol altre recurs que se li pugui atribuir.
Article 18.

Resolucions i actes administratius i règim d’impugnació.

1. Els actes dictats en l’exercici de potestats administratives tenen la consideració
d’actes administratius.
2. Els actes i les resolucions de la Presidència posen fi a la via administrativa, i contra
aquests s’hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició, o es poden impugnar
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que preveu
l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sense perjudici del règim de reclamacions
que la normativa reguladora dels diferents procediments pugui establir.
3. Contra els actes i les resolucions d’altres òrgans de l’Institut per a la Transició
Justa, OA, diferents de la Presidència es pot interposar un recurs d’alçada, que ha de ser
resolt per la Presidència de l’Institut.
4. Correspon a la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic la resolució dels procediments de responsabilitat patrimonial seguits per
actuacions de l’organisme, de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Article 19.

Transparència i rendició de comptes.

1. Als efectes de donar compliment a les obligacions de publicitat i transparència,
l’Institut per a la Transició Justa, OA, ha de publicar informació actualitzada de la seva
activitat al lloc web habilitat per fer-ho. L’accés a la informació s’ha de proporcionar d’acord
amb els principis que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
2. L’Institut per a la Transició Justa, OA, ha d’elaborar i publicar un informe anual
d’avaluació del rendiment de l’acció de l’Institut, incloent-hi informació sobre les mesures
aprovades, els seus objectius, els recursos destinats a cada un, l’origen dels fons i el nivell
de compliment respecte als objectius principals establerts. L’informe esmentat ha d’estar
relacionat amb el contingut del Pla d’actuació de l’organisme al qual fa referència l’article
92 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

https://www.boe.es
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