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1. Resum executiu 

L’informe conté una descripció dels instruments i l’organització a través dels quals es vehi-
cula la implantació de la política de millora de la regulació a Catalunya. Amb caràcter previ 
es fa una descripció del context europeu i estatal en aquesta matèria.  

Així, en l’informe es presenta l’evolució de la política de simplificació administrativa i millora 
de la regulació impulsada per la Comissió Europea. Els antecedents d’aquesta política es 
troben en dues comunicacions de la Comissió sobre simplificació administrativa dels anys 
2002 i 2005 i en una Comunicació sobre reducció de càrregues administratives de l’any 
2007. 

S’examina el Programa de millora de la legislació que la Comissió va engegar l’any 2015 
per aplicar tant a les noves propostes legislatives com a la normativa en vigor i que afectava 
la preparació de la normativa i la seva aplicació, avaluació i revisió. Mitjançant aquest pro-
grama es pretén canviar el model de treball a escala europea per obtenir millors resultats, 
fer una apertura cap als ciutadans, aportar més transparència, millorar les eines utilitzades 
i renovar el corpus legislatiu vigent. També s’analitzen les dues comunicacions de la Co-
missió on es fa el balanç dels resultats obtinguts. 

El Parlament Europeu va donar suport al programa i l’any 2016 es va signar un Acord in-
terinstitucional sobre la millora de la legislació entre el Parlament Europeu, el Consell de la 
Unió Europea i la Comissió Europea. Aquest acord estableix com a objectius comuns fo-
mentar la senzillesa, la claredat i la coherència en la redacció de la legislació de la Unió 
Europea i dotar de major transparència el procediment legislatiu. 

També s’analitzen els tres dictàmens, dels anys 2015, 2017 i 2021, que emet el Comitè 
Econòmic i Social Europeu (CESE) sobre aquesta política. En el darrer Dictamen el CESE 
destaca que les consultes públiques són una part essencial per la recopilació de dades 
sobre allò que es pretén legislar, que les avaluacions de l’impacte de les normes s’haurien 
de desenvolupar més i que inclús el Parlament Europeu i el Consell haurien de realitzar 
avaluacions d’impacte sobre les esmenes que realitzen en el procés legislatiu i insisteix en 
la reducció de càrregues administratives. També posa de manifest que, per portar a terme 
el principi “d’una més, una menys”, requerirà una cooperació estreta entre les institucions 
europees en el cicle legislatiu, i que el CESE es compromet a participar activament en les 
avaluacions ex post de les normes. En els dictàmens es reitera que el procediment de trans-
posició i una aplicació inadequada del dret de la UE per part de les autoritats nacional és el 
que genera més càrrega normativa per a la ciutadania i per a les empreses. 

Finalment, es presenten les recomanacions, realitzades l’any 2018, de l’informe del Grup 
operatiu sobre subsidiarietat, proporcionalitat i “fer menys però de manera més eficient” que 
va ser creat per analitzar com aplicar millor els principis de subsidiarietat i proporcionalitat 
a les institucions europees, com millorar la participació de les administracions locals i regi-
onals en l’elaboració i execució de les polítiques de la Unió Europea i per determinar quines 
competències podrien ser delegades o tornades definitivament als estats membres. 

Pel que fa al context estatal, l’informe exposa l’evolució de la política pública de millora de 
la regulació a Espanya així com el marc vigent actualment.  
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S’analitzen les principals normes a través de les quals, d’ençà de la dècada del 1990, han 
anat incorporant-se a l’ordenament jurídic estatal els principis de bona regulació, especial-
ment en el procediment d’elaboració de normes. Entre les normes analitzades, destaquen 
la Llei 50/1997 i el seu desenvolupament, en especial de la Memòria d’anàlisi d’impacte 
normatiu i les lleis 39/2015 i 40/2015 relatives al procediment administratiu i el règim jurídic 
del sector públic. Així mateix, destaquen la transposició de la Directiva de serveis, la Llei 
d’economia sostenible i la regulació de la garantia de la unitat de mercat. 

Pel que fa al marc legal vigent, d’una banda l’informe exposa els instruments a través dels 
quals s’incorporen els principis de bona regulació (necessitat i eficàcia; proporcionalitat; se-
guretat jurídica; transparència; eficiència; i sostenibilitat financera i estabilitat pressupostà-
ria) a l’ordenament jurídic actual i de l’altra descriu els diferents òrgans implicats en la ga-
rantia de la qualitat normativa. 

Els principis de bona regulació s’incorporen al procediment d’elaboració de normes a través 
de diversos instruments, entre els que destaca la Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu, 
exemple d’avaluació ex ante, que té per finalitat garantir que aquells que han d'elaborar i 
aprovar un projecte de disposició comptin amb la informació necessària que els permeti 
estimar quin impacte tindrà en els ciutadans i els mitjans que es necessitaran per poder 
aplicar-la. Entre el contingut obligatori de la Memòria d’anàlisi d’impacte destaca l’oportuni-
tat de la norma, que identifica els fins i objectius perseguits i explica l’adequació als principis 
de bona regulació i, en particular, als principis de necessitat i eficiència i al principi de pro-
porcionalitat. Així mateix, ha d’incloure l’impacte econòmic i pressupostari i la indicació, amb 
una estimació de la seva quantificació econòmica, de les càrregues administratives que 
introdueix la norma i/o que s'hagin suprimit o reduït respecte a la regulació anterior.  

La consulta, l'audiència i la informació públiques són els instruments a través dels quals es 
regula la participació ciutadana per tal de complir el principi de transparència.     

Altres instruments a destacar són el Pla anual normatiu i l’Informe d’avaluació normativa. El 
Pla anual normatiu recull les iniciatives legals o reglamentàries que el Govern vol aprovar 
l’any següent i l’Informe anual d’avaluació, exemple d’avaluació normativa ex post, ha de 
reflectir, entre d’altres, el grau de compliment del Pla anual normatiu de l’any anterior i les 
conclusions de l’anàlisi de les normes avaluades l’exercici anterior. Pot contenir recomana-
cions específiques de modificació i, en el seu cas, derogació de les normes avaluades, quan 
així ho aconselli el resultat de l'anàlisi. 

L’informe conté també una referència específica a les mesures encaminades a l’aplicació 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que conté diverses reformes estructurals 
entre les quals cal destacar la modernització de l’Administració pública i la millora de la 
qualitat regulatòria i del clima de negocis.  

Finalment, l’informe constata que en l'aplicació de la millora de la qualitat normativa conflu-
eixen no només diferents organismes sinó també diferents ministeris.  

El paper més destacat recau, en l’actual configuració ministerial, en el Ministeri de la Presi-
dència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, del que depèn l'Oficina de Coor-
dinació i Qualitat Normativa, que és l'òrgan de l'Administració General de l'Estat encarregat 
de promoure la coordinació i qualitat de l'activitat normativa del Govern.  
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Al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, a través de la Direcció General de Governança Pú-
blica, se li atribueix el disseny, l’impuls i el seguiment en l'àmbit de l'Administració General 
de l'Estat de les actuacions per reduir les càrregues administratives i regulatòries, i simplifi-
car els procediments administratius, assegurant la coordinació interdepartamental i promo-
vent la cooperació entre totes les administracions públiques.  

Al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital li correspon, entre d’altres, l’im-
puls i la coordinació de les iniciatives orientades a la millora del clima de negocis en general, 
incloent especialment les iniciatives orientades a la creació i el creixement empresarial i 
l'anàlisi, el foment i la proposta d'iniciatives de reducció o eliminació de barreres a la unitat 
de mercat i a l'accés i l’exercici de les activitats econòmiques.  

Conjuntament a les competències atribuïdes als ministeris, s’analitzen les atribucions d’un 
conjunt d’òrgans que tenen per objectiu la cooperació i coordinació entre administracions 
en l’àmbit objecte d’aquest informe, entre les quals cal destacar: la Conferència Sectorial 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; el Comitè per a la Millora de la Regu-
lació de les Activitats de Serveis; la Conferència Sectorial de Clima de Negocis i Millora 
Regulatòria. 

Pel que fa a la política de millora de la regulació en l’Administració pública catalana, l’informe 
en presenta l’evolució des de l’any 2008.  

En primer lloc s’exposen les normes més destacades que han incidit en la implantació 
d’aquesta política. Una de les primeres va ser el Decret 106/2008, que establia les mesures 
per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econò-
mica, que va introduir l’obligació, en el procés d’elaboració de les normes, d’analitzar l’im-
pacte de les càrregues administratives. Posteriorment la Llei 13/2008 va regular la iniciativa 
i la potestat legislativa i reglamentària del Govern, la Llei 26/2010 va establir una nova re-
gulació del procediment de les disposicions reglamentaries i la Llei 16/2015 va fixar els 
principis i criteris per suprimir o reduir tràmits administratius per iniciar una activitat econò-
mica. També s’han aprovat normes per regular la reestructuració d’òrgans de l’Administra-
ció amb responsabilitat sobre aquesta política, per regular l’administració electrònica i 
posteriorment digital, per regular la promoció de l’activitat econòmica, i sobre transparència, 
accés a la informació pública i simplificació administrativa. 

Posteriorment, es posa de manifest que la política de la millora de la regulació té en compte 
tot el cicle de regulació de la norma que comprèn la preparació, l’adopció, l’aplicació i la 
revisió i es descriuen els instruments que intervenen en aquestes fases. 

Pel que fa a la preparació, es destaca que el Govern ha aprovat un Pla normatiu per al 
període 2021-2023 i aquest pla, juntament amb la resta de previsions normatives, recull que 
en aquest període s’iniciarà la tramitació d’una llei de procediment d’elaboració de normes 
amb la finalitat d’agilitzar el procediment, incrementar la transparència i reforçar la qualitat 
de les avaluacions d’impacte normatiu per millorar la presa de decisions. 

Tant en la preparació com en l’elaboració de la norma es té en compte la participació de la 
ciutadania i, per tal de facilitar aquesta participació, el Govern de la Generalitat compta amb 
el Portal Participa, on la ciutadania es pot pronunciar sobre l’oportunitat i el possible contin-
gut de la norma, abans d’iniciar-ne la tramitació i amb el Portal de la Transparència, on s’hi 
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publica la iniciació de la tramitació normativa, adjuntant la documentació corresponent i on 
s’informa de l’estat de la tramitació.  

En la fase d’elaboració de la norma es pot destacar la consulta interdepartamental que es 
realitza mitjançant el Sistema d’Informació, Gestió i Tramitació dels Documents de Govern 
(SIGOV) i on participa l’Àrea de Millora de la Regulació, que en aquesta fase del procedi-
ment té la funció de vetllar per la qualitat de les avaluacions d’impacte de la normativa que 
se sotmet al Consell Tècnic i al Govern. 

Pel que fa a la revisió, el Govern està treballant per implantar una avaluació normativa ex 
post de forma sistemàtica. Així mateix, s’han realitzat actuacions pel que fa a la revisió i 
simplificació de l’ordenament jurídic; mitjançant la Llei 5/2017 i el Decret 6/2021 es van 
derogar expressament 161 lleis vigents que havien perdut la vigència o ja no eren d’aplica-
ció i 249 decrets i ordres. També es va declarar que 998 decrets i ordres havien perdut la 
seva vigència. 

També cal remarcar que a principis de 2021, mitjançant un decret llei, es van aprovar me-
sures per implementar i gestionar els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del Fons REACT-EU, que va suposar una simplificació de la gestió pressupos-
tària i econòmica i dels procediments de subvencions i ajuts relatius a la gestió d’aquests 
fons en els quals la Generalitat en fos la responsable de la gestió i control.  

Finalment, es fa referència als diferents organismes que intervenen en la política de millora 
de la regulació des de diferents àmbits i als plans de Govern que incideixen en aquesta 
matèria.  

L’anàlisi se centra, d’una banda, en l’Àrea de Millora de la Regulació, com a òrgan de suport 
de la Secretaria de Govern, que té la funció d’impulsar i coordinar la política de millora de 
la regulació, i en l’Oficina de Gestió Empresarial, que és la responsable d’impulsar la Fines-
treta Única Empresarial (FUE). En l’informe es fa referència als tres plans que s’han desen-
volupat per implantar la FUE i aconseguir que sigui l’únic punt d’accés per a autònoms, 
empreses i intermediaris en la gestió dels tràmits administratius vinculats a la seva activitat, 
independentment de l’administració titular del tràmit, i aconseguir oferir serveis integrats, 
accessibles, digitals i proactius a empreses i professionals. 

D’altra banda es fa referència als inicis de l’administració electrònica i com es pretén assolir 
una administració digital. 

El darrer apartat recull les consideracions i recomanacions consensuades a partir de l’anà-
lisi i el debat dels apartats precedents. 
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2. Introducció 

En la Comissió Executiva de 10 de desembre de 2018 es va acordar incloure en el Pla de 
treball del CTESC un informe sobre l’impacte de la simplificació administrativa a les empre-
ses, en relació amb la política de millora de la regulació (Better Regulation) a Catalunya. Es 
va constituir un grup de treball i en les diferents reunions es va confeccionar l’índex i es va 
treballar el contingut fins a consensuar el text final de l’actual informe. 

El grup de treball també va considerar que s’hauria de convidar experts en el tema perquè 
expliquessin el seu àmbit de competències i es van mantenir les següents reunions del grup 
de treball: 

▪ Amb la senyora Cristina Pruñonosa Bengochea, Gerent de l’Oficina de Gestió Empre-
sarial. Departament d’Empresa i Coneixement (25 de novembre de 2019). 

▪ Amb la senyora Urgell Graell, cap del Servei de Qualitat i Avaluació de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès i amb el senyor Ferran Villaseñor, coordinador general de l’Ajun-
tament de Sant Cugat del Vallès (15 de gener de 2020). 

▪ Amb la senyora Paula Ortí Ferrer, cap de l’Àrea de Millora de la Regulació. Direcció 
General de Coordinació Interdepartamental. Departament de la Presidència (29 de ge-
ner de 2020). 

▪ Amb el senyor Ferran Tarradellas, director de la Representació a Barcelona de la Co-
missió Europea (4 de febrer de 2020). 

▪ Amb el senyor Felix Ortega, gerent de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament de Barcelona (3 de maig de 2021). 

Aquest informe va ser aprovat en la reunió de la Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat 
del dia 7 d’abril i ratificat pel Ple en data 25 d’abril de 2022. 

L’informe consta de sis apartats. El primer apartat és el resum executiu de l’informe i el 
segon és aquesta introducció.  

En l’apartat tercer es presenten els antecedents de la Better Regulation Agenda de la Co-
missió Europea, el Programa de millora de la legislació de la UE, l’Opinió del Comitè Eco-
nòmic i Social Europeu sobre aquest programa i s’analitza l’informe del Grup Operatiu sobre 
Subsidiarietat, Proporcionalitat i “fer menys però de manera més eficient”.  

En l’apartat quart s’analitza la política de millora de la regulació duta a terme a Espanya. 

En l’apartat cinquè es fa l’anàlisi d’aquesta política duta a terme en l’Administració pública 
catalana.  

Finalment, en l’apartat sisè es recullen les consideracions i recomanacions consensuades 
sobre aquesta matèria. 
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3. La Better Regulation Agenda de la Comissió Europea 

3.1. Els antecedents 

La Comissió Europea té la funció, atorgada per l’article 17.1 del Tractat de la Unió Europea, 
de promoure els interessos generals de la Unió Europea (UE) i vetllar perquè s’apliquin els 
tractats i les mesures adoptades per les institucions. Per poder assolir aquesta funció, la 
Comissió proposa la legislació i supervisa el seu compliment. Les mesures de simplificació 
administrativa i millora de la regulació (Better regulation) s’han anat introduint progressiva-
ment i la Comissió, mitjançant comunicacions, les trasllada a la resta d’institucions i a la 
societat civil, que també s’han d’implicar en la seva implementació. 

Les polítiques de simplificació administrativa estan presents en la UE des dels anys 90. El 
Consell ja recomanava el 28 de maig de 19901 que els estats membres realitzessin progra-
mes de simplificació administrativa a favor de les empreses; que es garantís que les mesu-
res es referissin tant a la simplificació de les noves propostes legislatives com a la legislació 
existent; que se suprimissin normes ja superades i que s’adaptessin les lleis que ja no re-
flectien la realitat econòmica i social. També es recomanava realitzar una avaluació d’im-
pacte de les normes (estudi de necessitat, eficàcia e intel·ligibilitat) quan aquestes pogues-
sin augmentar la càrrega administrativa sobre les empreses. 

Com a precedents de la política de millora de la legislació es poden destacar tres comuni-
cacions de la Comissió Europea. Dues són sobre simplificació administrativa, una de l’any 
2002 i una altra de l’any 2005, i la tercera, de l’any 2007, sobre reducció de càrregues 
administratives. 

La Comunicació de la Comissió de l’any 2002 sobre el Pla d’acció “Simplificar i millorar el 
marc regulador”2 obliga que en les noves iniciatives legislatives proposades per la Comissió 
es realitzin les avaluacions d’impacte i les consultes amb les parts interessades. La Comis-
sió es compromet a adoptar immediatament tres accions:  

1. Millorar la qualitat de les propostes legislatives. La Comissió considera que, d’una 
banda, s’han de sistematitzar i fer més transparents les seves consultes  per tal de con-
tribuir a millorar la participació. D’altra banda, s’ha d’aplicar un instrument d’anàlisi d’im-
pacte, integrat i proporcionat a les iniciatives legislatives i polítiques i s’ha de reforçar 
l’exposició de motius de les propostes legislatives (fent-hi constar les consultes portades 
a terme i els resultats obtinguts, les anàlisis d’impacte realitzades, la justificació de l’elec-
ció de l’instrument proposat i les implicacions financeres de la proposta). La Comissió 
es compromet a introduir una clàusula de revisió en les propostes legislatives per tal de 
garantir l’actualització i adaptació regulars de la legislació. 

2. Fer un seguiment de l’adopció i l’aplicació dels actes legislatius. 

3. Coordinar i aplicar les accions proposades. La Comissió crearà una xarxa interna “Le-
gislar millor”, integrada per les direccions generals amb competències reguladores per 

 
1 Recomanació del Consell de 28 de maig de 1990 relativa a l’aplicació d’una política de simplificació admi-
nistrativa als estats membres (90/246/CEE). DOCE L 141, de 02.06.1990. 
2 Comunicació de la Comissió. Pla d’acció “Simplificar i millorar el marc regulador”. COM (2002) 278 final. 
Brussel·les, 05.06.2002. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1990.141.01.0055.01.SPA&toc=OJ:L:1990:141:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1990.141.01.0055.01.SPA&toc=OJ:L:1990:141:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52002DC0278
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tal de coordinar i completar els instruments ja existents i oferir una visió de conjunt de 
l’aplicació i el seguiment del pla d’acció. 

El Pla d’acció “Simplificar i millorar el marc regulador” també proposa, d’una banda, accions 
perquè les dugui a terme el Parlament Europeu o el Consell, com ara fer un ús apropiat dels 
instruments de què es disposa per legislar, simplificar el cabal comunitari i reduir el seu 
volum i vetllar per la qualitat de la legislació adoptada. D’altra banda, proposa accions que 
afecten els estats membres a l’hora d’aplicar i transposar la legislació comunitària d’una 
manera més efectiva i en els terminis previstos. 

La iniciativa “Legislar millor per potenciar el creixement i l’ocupació de la Unió Europea” de 
l’any 20053 proposa tres línies d’actuació: 

1. Promoure els instruments que permeten concebre i aplicar una millor legislació, especi-
alment les avaluacions d’impacte i la simplificació.  

2. Treballar més estretament amb els estats membres per garantir que tots els legisladors 
de la UE apliquen coherentment els principis de millora de la legislació.  

3. Reforçar el diàleg constructiu entre tots els legisladors, tant de la UE com dels estats 
membres i amb les parts interessades. Reforçar els mitjans per millorar la legislació en 
l’àmbit de la UE i promoure la millora de la legislació en els estats membres establint 
estratègies per legislar millor i sistemes nacionals d’avaluació d’impacte que permetin 
determinar les conseqüències econòmiques, socials i mediambientals.  

El 2007 es crea el Programa d’acció per a la reducció de les càrregues administratives en 
la Unió Europea4 amb una vigència de sis anys. La Comissió posa de manifest que les 
càrregues administratives innecessàries i desproporcionades poden tenir un impacte eco-
nòmic real i les empreses les conceben com una molèstia i una pèrdua de temps. La Co-
missió vol identificar, mesurar i reduir les obligacions d’informació que tenen els administrats 
i proposa que l’àmbit d’aplicació d’aquest programa es limiti a les obligacions imposades a 
les empreses. La Comissió mesurarà les càrregues administratives relacionades amb la 
legislació comunitària i la transposició nacional i farà propostes de reducció i els estats 
membres hauran de mesurar i reduir les càrregues administratives imposades per la seva 
legislació nacional i regional. Per fer aquestes mesures s’utilitzarà el Model de Costos Es-
tàndards de la Unió Europea. La legislació europea que s’avaluarà seran els reglaments i 
directives comunitàries i les mesures nacionals per a la seva transposició i execució de 
tretze àmbits que la Comissió considera prioritaris.  

L’any 2012 es crea i es posa en marxa el Programa d’adequació i eficàcia de la reglamen-
tació de la Comissió Europea (REFIT). La finalitat del programa REFIT és simplificar la le-

 
3 Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu. “Legislar millor per potenciar el creixement i 
l’ocupació en la Unió Europea”. COM (2005) 97 final. Brussel·les, 16.03.2005. 
4 Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al 
Comitè de les Regions. “Programa d’acció per a la reducció de les càrregues administratives a la Unió Euro-
pea”. COM (2007) 23 final. Brussel·les, 24.01.2007. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52005DC0097
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52005DC0097
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52007DC0023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52007DC0023
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gislació europea, fent-la més senzilla i fàcil de comprendre, eliminar carregues innecessà-
ries i adaptar la legislació vigent, sense interferir en els objectius polítics. Aquest programa 
presta especial atenció a les petites empreses. 

3.2. El Programa de millora de la legislació 

L’any 2015 la Comissió posa de manifest que vol obrir als ciutadans l’elaboració de políti-
ques, escoltar els que apliquen la legislació de la UE i se’n beneficien i interactuar millor 
amb aquest actors. Aquesta voluntat es recull en la Comunicació “Legislar millor per obtenir 
millors resultats. Un Programa de la UE”.5 

A partir d’aquesta Comunicació es posa en marxa el Programa de millora de la legislació 
que fins ara havia estat una iniciativa i una xarxa de funcionament interna. El programa 
s’aplica tant a les noves propostes legislatives com a la normativa en vigor i afecta tant la 
preparació de la normativa (ex ante) com l’aplicació, avaluació i revisió (ex post). També 
entren en joc els principis de subsidiarietat i proporcionalitat.  

Les mesures clau del programa són les següents:  

▪ Valorar l’impacte dels beneficis i dels costos de la regulació a adoptar. 

▪ Millorar la participació de les parts interessades per tal de poder formular observacions.  

▪ Realitzar consultes sobre les noves propostes. 

▪ Obrir un portal d’internet amb les noves iniciatives i amb possibilitat d’intervenir. 

▪ Establir directrius i eines per al personal de la Comissió. 

▪ Avaluar la legislació vigent abans de proposar canvis, “Avaluar primer”. 

▪ Crear un Comitè de Control Reglamentari independent que revisi la qualitat de les prin-
cipals avaluacions. 

▪ Verificar les oportunitats per aconseguir simplificació i eficiència. 

▪ Crear la Plataforma REFIT per donar suport a la Comissió. 

▪ Realitzar una proposta per assolir un acord interinstitucional en aquesta matèria. 

La Comunicació s’estructura en quatre apartats on es determinen les mesures clau: 

El primer apartat s’anomena “Obtenir millors resultats: canviar el nostre mode de treballar 
a nivell europeu”. La Comissió considera que les mesures a adoptar s’han de basar en 

 
5 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al 
Comitè de les Regions de 19 de maig de 2015 anomenada “Legislar millor per obtenir millors resultats. Un 
programa de la UE”. COM (2015) 2015 final. Estrasburg, 19.05.2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1572434079729&uri=CELEX:52015DC0215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1572434079729&uri=CELEX:52015DC0215
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dades empíriques, han d’estar ben dissenyades i han d’aportar beneficis tangibles i soste-
nibles als ciutadans, a les empreses i al conjunt de la societat. Per aquest motiu totes les 
mesures que componen la normativa de la UE han de ser adequades a la seva finalitat, 
modernes, eficaces, proporcionades, operatives i tan senzilles com sigui possible i, en con-
seqüència, la legislació ha de ser fàcil d’aplicar, ha de proporcionar seguretat i previsibilitat 
i ha d’evitar càrregues supèrflues.  

El segon apartat s’anomena “Apertura i transparència” i la Comissió posa de manifest que, 
d’una banda, té la intenció d’escoltar els ciutadans i les parts interessades i tenir en compte 
les observacions que es puguin fer en totes les etapes del procés legislatiu. D’altra banda, 
considera que ha d’explicar per què s’actua, quins resultats s’espera aconseguir i quines 
poden ser les repercussions.  

L’apartat tercer s’anomena “Fer-ho millor: millors eines per a millors polítiques”. La Comissió 
considera que la millora de la regulació també consisteix en tenir clars els objectius, en què 
la solució política que es vol adoptar és la millor manera i menys onerosa d’assolir els ob-
jectius i en comprovar si les solucions adoptades funcionen bé. També considera que la 
feina de la Comissió ha d’estar oberta a l’escrutini, i així, el Comitè de Control Reglamentari 
avaluarà la qualitat de les avaluacions d’impacte en les quals es basa l’adopció de les polí-
tiques. La Comissió remarca que aquest ha de ser un compromís compartit amb les institu-
cions de la UE.  

L’apartat quart s’anomena “Renovar el corpus legislatiu vigent”. La Comissió posa de ma-
nifest que és tan important gestionar la legislació vigent com elaborar-ne de nova. Per això 
considera que el programa REFIT fa que la legislació de la UE continuï sent adequada per 
a la seva finalitat. La Comissió també proposa derogar les normes que ja no serveixin per 
a la seva finalitat i les que siguin excessivament oneroses. D’altra banda, la Comissió també 
vol contribuir a millorar l’aplicació de la legislació des de diferents vessants, examinant els 
requisits de presentació d’informació per intentar alleugerir les càrregues, cooperant amb 
els estats membres per garantir el compliment de la legislació europea, supervisant que les 
directives de la UE es transposin a temps i d’una manera clara i correcta i que les normes 
de la UE s’apliquin i es compleixin de manera adequada en tots els estats membres. Final-
ment, la Comissió vol demanar l’opinió de les parts interessades sobre com millorar la le-
gislació de la UE mitjançant el web “Alleugeri la seva càrrega – Expressi la seva opinió” i 
mitjançant la nova plataforma REFIT6 que proporcionarà una base per a un treball inclusiu 
sobre un programa comú on participaran experts d’empreses, d’organitzacions d’interlocu-
tors socials, de la societat civil, del Comitè Econòmic i Social Europeu i del Comitè de les 
Regions. 

 
6 La plataforma REFIT reuneix la Comissió, les autoritats nacionals i d’altres parts interessades per millorar la 
legislació actual de la UE i la seva aplicació. Els membres de la plataforma es reuneixen de manera indepen-
dent en dos grups, un és el grup governamental i està compost per un representant de cada país de la UE i 
l’altre és el grup de les parts interessades, compost per representants de les empreses, els interlocutors so-
cials i la societat civil, el Comitè Econòmic i Social Europeu i el Comitè de les Regions. Entre les tasques dels 
membres de la plataforma es pot destacar la d’examinar els suggeriments rebuts mitjançant el formulari en 
línia “Alleugerir la càrrega” i la de fer recomanacions a la Comissió.  
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L’any 2016 es va signar l’Acord interinstitucional de 13 d’abril sobre la millora de la legisla-
ció.7 El Parlament Europeu, el Consell de la Unió Europea i la Comissió Europea establei-
xen com a compromisos i objectius comuns fomentar la senzillesa, la claredat i la coherèn-
cia en la redacció de la legislació de la Unió i una major transparència del procediment 
legislatiu. Consideren que la legislació de la UE ha de ser comprensible i clara, ha de per-
metre que els ciutadans, les administracions públiques i les empreses comprenguin fàcil-
ment els drets i obligacions, ha d’incloure requisits adequats d’informació, seguiment i ava-
luació, ha d’evitar un excés de regulació i de càrregues administratives i ha de ser de fàcil 
aplicació. 

També l’any 2016 el Parlament va donar suport al Programa de millora de la legislació mit-
jançant una Resolució8 referida al programa REFIT.  

Mitjançant dues comunicacions, la COM (2016) 615 final i la COM (2017) 651 final, la Co-
missió presenta els resultats obtinguts en el Programa de millora de la legislació i quines 
són les accions prioritàries per dur a terme.  

La Comunicació “Legislar millor: obtenir millors resultats per a una Unió més forta”9 fa un 
balanç dels dos anys de mandat de la Comissió sota la presidència de Jean-Claude 
Juncker. L’any 2014 es van presentar 100 iniciatives prioritàries i els anys 2015 i 2016 no-
més se’n van presentar 23 cada any. Aquests dos anys s’han retirat 90 propostes legislati-
ves que havien quedat obsoletes o que no avançaven en el procés legislatiu, s’han derogat 
32 lleis obsoletes i s’ha pres la iniciativa de simplificació reglamentària en 103 normes. Des 
de la posada en marxa del programa REFIT s’han emprés gairebé 200 iniciatives de reduc-
ció de càrregues i simplificació, s’han examinat més de 100 opinions i s’han emès 17 dictà-
mens amb propostes concretes. 

La Comissió considera que escoltar qui haurà d’aplicar i gestionar les futures normes és 
una contribució important a la política de millora de la legislació i per aquest motiu s’han 
adoptat noves formes de consulta prèvia a les parts interessades. Així, es pot comentar per 
internet les iniciatives polítiques de la Comissió i es pot participar en les consultes públiques. 

També es considera que el Parlament i el Consell poden realitzar progressos en la refosa 
de normes, en mantenir i millorar el potencial de simplificació i reducció de la càrrega, en 
realitzar les avaluacions d’impacte internes per donar suport a les modificacions legislatives 
i treballar en col·laboració amb els estats membres per garantir un seguiment i en mesurar 
i avaluar millor l’impacte real de la legislació de la UE sobre l’economia, l’estructura social i 
el medi ambient dels estats membres. 

Es posa de manifest que els estats membres, de vegades, afegeixen normes addicionals 
en el procés de transposició i sobreregulen el dret de la UE. Es recorda que, tal com es va 
establir en l’Acord interinstitucional del 2016, els estats membres hauran de comunicar a la 
Comissió i explicar als ciutadans la introducció de requisits addicionals al dret de la UE en 

 
7 Acord interinstitucional entre el Parlament Europeu, el Consell de la Unió Europea i la Comissió Europea 
sobre la millora de la legislació. Acord interinstitucional, de 13 d’abril de 2016, sobre la millora de la legislació. 
DOUE L 123, de 12.05.2016. 
8 Resolució del Parlament Europeu, de 12 d’abril de 2016, sobre el programa REFIT d’adequació i eficàcia de 
la Reglamentació, situació actual i perspectives (2014/2150 (INI)). 
9 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell Europeu i al Consell. “Legislar millor: obtenir 
millors resultats per a una Unió més forta.” COM (2016) 615 final. Brussel·les, 14.09.2016.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:123:TOC
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0104_ES.html?redirect
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1572437384980&uri=CELEX:52016DC0615
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1572437384980&uri=CELEX:52016DC0615
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la seva legislació nacional. També es convida els estats membres a col·laborar amb la Co-
missió per tal de garantir una transposició i aplicació oportuna i correcta del dret de la UE.  

En la Comunicació de l’any 201710 s’exposa que s’obrirà el web “Contribuir al procés legis-
latiu” per tal d’augmentar la transparència, en relació amb el procés de consulta i amb els 
canals a disposició de les parts interessades per formular observacions. També s’actualit-
zaran les directrius i eines de millora de la legislació aplicables a tot el cicle polític. Les 
avaluacions d’impacte necessitaran, en principi, el dictamen positiu del Comitè de Control 
Reglamentari per donar curs a la iniciativa de què es tracti i, si no hi ha dictamen positiu, la 
Comissió haurà d’explicar públicament perquè tira endavant la iniciativa. 

En relació amb els resultats del Programa de millora de la legislació, la Comissió indica que 
s’actua a escala de la UE només quan és necessari i es proposen les iniciatives que són 
essencials per obtenir els resultats desitjats, es manté el principi de “ser gran en les coses 
grans” i es respecten els principis de subsidiarietat i proporcionalitat. Pel que fa a la trans-
parència, legitimitat i rendiment de comptes, la Comissió es compromet a col·laborar amb 
les parts interessades i els ciutadans al llarg de tot el cicle polític i s’ha invertit en instru-
ments, com ara el web “Contribuir al procés legislatiu”, per millorar la implicació en les acti-
vitats de la Comissió. 

Quant a simplificar la legislació i abordar els costos innecessaris, la Comissió insisteix en 
què la gestió de la legislació existent és tan important com preparar noves iniciatives i que 
s’ha de garantir que la legislació sigui adequada a la seva finalitat i doni els resultats que 
se n’espera. El mètode de la Comissió es basa en el principi d’avaluar primer, és a dir, 
avaluar la normativa existent per poder determinar si es pot simplificar i reduir costos. 

Pel que fa a l’avaluació de mètodes alternatius per a la simplificació i reducció de costos es 
posa de manifest que la Comissió ha renovat les eines per a la millora de la legislació i s’han 
introduït orientacions detallades en matèria de quantificació destinades als serveis de la 
Comissió al mateix temps que s’ha intensificat l’oferta de formació interna. 

Tenint en compte que l’aplicació efectiva de la legislació de la UE és fonamental per obtenir 
els beneficis esperats, la Comissió prioritzarà el control de l’aplicació de la legislació de la 
UE per investigar els casos de transposició incorrecta o de no transposició i mantindrà con-
tactes més sistemàtics amb els estats membres pel que fa al compliment de la legislació de 
la UE. D’altra banda, per tal d’elaborar legislació de qualitat, la Comissió continuarà col·la-
borant amb el Parlament Europeu i el Consell. 

Finalment, la Comissió considera que les consultes públiques, les avaluacions d’impacte, 
l’avaluació i el programa REFIT han permès avaluar sistemàticament les noves propostes i 
la legislació existent per assolir els resultats i evitar costos reglamentaris innecessaris. 

A principis de 2017 la Comissió va emetre una comunicació mitjançant la qual valorava el 
dret de la UE.11 La comunicació posa de manifest que sovint, en matèries d’importància per 

 
10 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al 
Comitè de les Regions. Conclusió del Programa de millora de la legislació: millors solucions i millors resultats. 
COM (2017) 651 final. Estrasburg, 24.10.2017. 
11 Comunicació de la Comissió. Dret de la UE: millors resultats gràcies a una millor aplicació (2017/C 18/02). 
DOUE C 18, de 19.01.2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1572439091948&uri=CELEX:52017DC0651
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.018.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2017:018:TOC
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a la UE, el problema no és la manca de legislació europea sinó la manca d’aplicació efec-
tiva. Es considera necessari un sistema d’aplicació estricte, eficient i eficaç per garantir que 
els estats membres apliquen, executen i compleixen el dret de la UE. Aquesta comunicació, 
d’una banda, determina les mesures que la Comissió adoptarà per ajudar els estats mem-
bres i la ciutadania a garantir que el dret de la UE s’apliqui de forma efectiva i, d’altra banda, 
estableix que la Comissió s’esforçarà en aplicar, executar i fer complir el dret de la UE.  

Les mesures de suport que ofereix la Comissió als estats membres en el compliment del 
dret de la UE són el diàleg, el reforçament de les capacitats en els estats membres i la 
millora de la qualitat de legislació. Pel que fa al diàleg, es porten a terme reunions bilaterals 
d’alt nivell entre la Comissió i els estats membres per debatre sobre el compliment del dret 
de la UE. En relació amb els incompliments es considera que les infraccions s’han de tractar 
al més aviat possible. Pel que fa al reforçament de les capacitats, la Comissió es proposa 
ajudar els estats membres a millorar la seva capacitat per fer complir el dret de la UE i 
proporcionar recursos per garantir que els usuaris finals puguin exercir plenament els seus 
drets. Es prestarà especial atenció a què les autoritats administratives i els organismes 
d’inspecció independents estiguin suficientment i adequadament equipats per realitzar les 
seves tasques. En relació amb la millora de la legislació, el Parlament, el Consell i la Co-
missió comparteixen la voluntat política de millorar la qualitat de la legislació, revisar la le-
gislació vigent i actualitzar-la, si és necessari, i garantir que la legislació sigui de qualitat i 
respongui a les necessitats dels ciutadans i les empreses. Per aquests motius els serveis 
de la Comissió reben orientació sobre com elaborar “plans d’execució” per identificar les 
possibles dificultats que afronten els estats membres a l’hora d’executar el dret de la UE. 

La Comissió també planteja un enfocament més estratègic de les mesures per garantir el 
compliment de la normativa. En primer lloc es planteja fixar prioritats, com ara, investigar 
els casos en què els estats membres no hagin comunicat les mesures de transposició, els 
casos en què no s’hagin transposat correctament les directives, els casos en què no hagin 
complert una sentència del Tribunal de Justícia, els casos en els quals s’hagi causat un 
perjudici greu als interessos financers de la UE o s’hagi vulnerat una de les competències 
exclusives de la UE. En segon lloc es planteja reforçar l’avaluació de la conformitat i fer una 
avaluació més estructurada, sistemàtica i efectiva de la transposició i de la conformitat de 
les mesures nacionals d’execució del dret de la UE. Finalment, es planteja sancionar per 
manca de comunicació de les mesures de transposició i remetre els procediments d’infrac-
ció al Tribunal de Justícia si persisteix la no transposició d’una directiva. També es tindrà 
especial cura en distingir entre les transposicions incorrectes i la falta parcial de transposi-
ció. 

Finalment, la Comissió vol fer arribar als ciutadans els avantatges del dret de la UE i vol 
contribuir a sensibilitzar-los sobre els seus drets en virtut del dret de la UE i sobre els dife-
rents instruments de resolució de problemes a la seva disposició a escala nacional i de la 
UE. S’ha de tenir en compte que la finalitat principal del procediment d’infracció és garantir 
que els estats membres facin efectiu el dret del UE en interès general i no pas facilitar una 
reparació individual. 
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La Comissió Junker va anunciar que al final del seu mandat (principis de 2019) avaluaria el 
sistema de millora de la legislació en el seu conjunt.12 

El balanç que n’extreu la Comissió és que s’han fet progressos en les mesures anunciades 
i que s’ha de continuar treballant en aquesta línia. Es valora la millora de la legislació i es 
demana a la propera Comissió que la continuï aplicant i millorant. Els serveis de la Comissió 
consideren que les eines i els principis de millora de la legislació són correctes. Tot i així, 
han fet suggeriments per millorar-les. La Comissió considera que els principis de millora de 
la legislació s’han de tenir en compte per qualsevol autoritat pública que tingui competències 
legislatives i que l’elaboració de polítiques basades en dades contrastades és fonamental 
per avançar.  La Comissió repeteix que els instruments i procediments de millora de la le-
gislació no substitueixen en cap cas la presa de decisions polítiques. Considera que s’ha 
de planificar i comunicar millor aquesta política de millora de la legislació i que es requerei-
xen inversions tant en recursos econòmic com humans. La Comissió diu que s’ha de reco-
nèixer, compartir i aprofitar l’experiència i els coneixements del personal de la Comissió i 
del personal del Comitè de Control Reglamentari i que la millora de la legislació ha de ser 
un esforç compartit entre la UE i els estats membres. 

En la comunicació es planteja quines són les tasques a realitzar amb vista al futur. Pel que 
fa a l’obertura en l’elaboració de les polítiques, es considera que s’ha de continuar promo-
vent la participació de la societat civil en l’elaboració de polítiques. Es posa de manifest que 
s’ha demanat una major transparència en la manera en què la Comissió informa sobre els 
resultats de les consultes públiques i de les sol·licituds d’observacions de retorn i de l’ús 
que se’n fa. S’indica que ha estat difícil que les autoritats locals i regionals de la UE partici-
pessin de les consultes. La Comissió haurà de continuar col·laborant amb el Comitè de les 
Regions, el Comitè Econòmic i Social Europeu, les representacions de la Comissió als es-
tats membres, les autoritats nacionals i altres associacions representatives per tal d’aug-
mentar el coneixement general sobre les possibilitats de contribuir a l’elaboració de les po-
lítiques de la Comissió.  

Pel que fa a la utilització de millors eines per millorar les polítiques, es posa de manifest 
que s’han d’utilitzar les eines per avaluar la subsidiarietat i la proporcionalitat en les avalu-
acions d’impacte, en les exposicions de motius i en les orientacions per a la millora de la 
legislació. Pel que fa al principi “Avaluar primer”,  tot i que s’està aplicant, és necessari 
millorar la qualitat de les avaluacions, adequar el calendari i poder ser més eficients. Es 
posa de manifest que les tres institucions (Parlament Europeu, Consell i Comissió) no tenen 
un plantejament coherent per avaluar la legislació i que costa molt obtenir dades sobre els 
resultats i l’impacte pràctic de la legislació de la UE a tots els estats membres. La Comissió 
intentarà incloure disposicions de seguiment i presentació d’informes en les seves propos-
tes. S’hauria de millorar la col·laboració amb els que apliquen la legislació de la UE a escala 
local i regional per poder aprofitar els seus coneixements. Es considera que la tasca del 
Comitè de Control Reglamentari de controlar la qualitat de les avaluacions importants i no 
només de les avaluacions d’impacte contribueix positivament a augmentar la qualitat de les 
propostes legislatives. 

 
12 Aquesta avaluació s’ha presentat mitjançant la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Con-
sell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Legislar millor: fent balanç i reafirmant 
el nostre compromís. COM (2019) 178 final. Brussel·les, 15.04.2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1572442022203&uri=CELEX:52019DC0178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1572442022203&uri=CELEX:52019DC0178
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En relació amb el manteniment de l’adequació de la legislació vigent, la Comissió ha integrat 
progressivament el programa REFIT a tots els àmbits i ha creat la plataforma REFIT per 
donar-li suport. Aquesta plataforma, integrada per un grup d’experts d’alt nivell, té la funció 
de suggerir millores que redueixin les càrregues existents sense afectar els objectius polí-
tics. A partir d’ara la plataforma REFIT hauria d’analitzar la subsidiarietat, la proporcionalitat 
i la densitat legislativa, a més de centrar-se en la simplificació. També es posa de manifest 
que la Comissió realitza anualment un estudi sobre la càrrega administrativa. 

La Comissió considera que el Programa de millora de la legislació ha de ser un esforç com-
partit. Així, en l’Acord interinstitucional sobre la millora de la legislació de 2016, el Parla-
ment, el Consell i la Comissió ja plantegen la responsabilitat conjunta d’oferir una legislació 
de la UE d’alta qualitat basada en els principis de millora de la legislació, transparència i 
cooperació al llarg del cicle legislatiu. 

A l’abril de 2021 la Comissió va presentar la Comunicació Legislar millor: unir forces per 
millorar la legislació.13 En aquesta comunicació, la Comissió planteja donar suport a la re-
cuperació de la UE mitjançant la millora de la legislació i proposa el següent: 

▪ Eliminar els obstacles i la burocràcia que frenen inversions i infraestructures amb la 
col·laboració d’estats membres, regions i parts interessades. 

▪ Introduir el principi “una més, una menys”  que garanteix que si s’introdueix una càrrega 
nova s’ha de compensar mitjançant l’eliminació d’una càrrega ja existent. 

▪ Integrar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per garantir que les pro-
postes legislatives contribueixin a l’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. 

▪ Promoure el principi “digital per defecte” com a instrument per donar suport a la trans-
formació digital. 

▪ Integrar la prospectiva estratègica en l’elaboració de les polítiques per tal que la legisla-
ció actual i la futura estiguin adaptades al futur. 

En la comunicació es posa de manifest que aquestes millores s’hauran de portar a terme 
amb la cooperació entre els colegisladors de la UE, els estats membres i les parts interes-
sades, i que s’haurà de tenir en compte les aportacions del representant de la UE per a les 
pimes i els agents socials.  

També s’haurà de tenir en compte l’avaluació de les normes i les dades científiques les 
quals aporten la visió del què s’ha d’analitzar. Això comporta recopilar les dades i fer-les 
accessibles. D’una banda, la Comissió es compromet a fer accessibles públicament les 
seves bases de dades i repositoris interns i, d’altra banda, proposa crear un registre comú 
de les dades que utilitzen la Comissió, el Parlament i el Consell en el tràmit de l’elaboració 
de normes. 

 
13 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de 
les Regions. Legislar millor: unir forces per millorar la legislació. COM (2021) 219 final. Brussel·les, 
29.04.2021.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0219
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Es considera que s’hauria de millora el procediment de les consultes públiques per tal d’im-
plicar en major grau les parts afectades en l’elaboració de polítiques de la UE. Es pretén fer 
un sistema més simplificat i fàcil d’utilitzar i es continuarà utilitzant el portal “Digui’ns el que 
pensa” on es farà una única consulta, que s’anomena “convocatòria de dades”, estarà dis-
ponible en totes les llengües oficials de la UE i es disposarà de dotze setmanes per respon-
dre. 

En aquesta etapa, començant com a prova pilot a mitjans de 2021, s’intensificaran els es-
forços en la reducció de càrregues aplicant el principi  “una més, una menys”: la Comissió 
intentarà compensar les noves càrregues que introdueixi una norma mitjançant la reducció  
equivalent de les càrregues existents en el mateix àmbit de la política. Al maig del 2020 es 
va crear la plataforma14 “Preparats pel Futur”, que continua la tasca engegada per la plata-
forma REFIT. Aquesta plataforma està composta per un grup d’experts per ajudar la Co-
missió a simplificar la legislació vigent de la UE, que ha de comportar la reducció de les 
càrregues administratives per a ciutadans i empreses. La seva tasca s’ha de centrar en els 
temes específics que es recullin en un pla anual de la Comissió i emetrà dictàmens sobre 
la simplificació d’aquesta normativa tenint en compte nous reptes que van sorgint com ara 
en l’àmbit de la digitalització. Aquesta plataforma consta de dos grups, el grup governamen-
tal i el grup de parts interessades. El grup governamental està integrat per representants de 
les autoritats nacionals, regionals i locals dels estats membres i pel Comitè de les Regions. 
El grup de parts interessades està integrat per representants de les empreses, de les orga-
nitzacions no governamentals i pel Comitè Econòmic i Social Europeu. El programa de tre-
ball per a l’any 2021 se centra en determinar el potencial de digitalització, donar suport a 
l’eficiència de les obligacions de classificació, autorització i notificació i millorar la qualitat 
de la legislació per evitar duplicitats i incoherències. 

Pel que fa a integrar la prospectiva estratègica en l’elaboració de les polítiques per tal que 
la legislació actual i la futura estiguin adaptades al futur, es volen tenir en compte les me-
gatendències emergents com ara l’acceleració del canvi tecnològic, la hiperconnectivitat i 
les tendències demogràfiques, entre d’altres. Es considera que la prospectiva estratègica 
contribuirà a l’avaluació del grau de preparació per al futur de la normativa de la UE i per-
metrà fer innovacions d’acord amb els objectius de les polítiques de la UE. 

Pel que fa a les avaluacions d’impacte, es determina que en totes les propostes legislatives 
s’hauran d’identificar els ODS i s’examinarà la forma en què la iniciativa ajudarà a complir-
los. També es pretén millorar l’anàlisi dels impactes relacionats amb la transició ecològica i 
digital i els impactes territorials i la perspectiva rural. S’insta els colegisladors per tal que 
assegurin que tota la legislació inclogui clàusules de seguiment i notificació que garanteixi 
dades pertinents suficients per a l’avaluació. També s’estableix que les avaluacions han de 
presentar amb precisió resultats amb base empírica sobre el rendiment de la legislació i 
extraure’n conclusions vinculades amb l’avaluació. La Comissió invita el Parlament i el Con-
sell per tal d’elaborar conjuntament definicions i identificar bones pràctiques per continuar 
avançant en la introducció de clàusules de revisió coherents i clàusules de seguiment via-
bles. 

En la comunicació s’explica que la legislació de la UE pretén aportar beneficis a la ciutada-
nia, però que una norma aprovada és el resultat de negociacions polítiques i compromisos 

 
14 Decisió de la Comissió d’11 de maig de 2020 per la qual es crea la Plataforma “preparats pel futur”. DOUE 
C 163/3, de 12.05.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.163.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A163%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.163.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A163%3ATOC
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i que de vegades no té el resultat esperat quan s’aplica sobre el terreny. L’impacte global 
de la legislació depèn de tres nivells: de la proposta de la Comissió, dels actes legislatius 
negociats finals i de la implementació a escala nacional, regional i local. L’execució del dret 
de la UE és una responsabilitat compartida entre la Comissió i els estats membres. En el 
mandat de la presidenta de la Comissió Ursula Von der Leyen s’ha establert com a prioritat 
l’aplicació, la implementació i l’execució eficaces del dret de la UE.  

3.3. Els dictàmens del Comitè Econòmic i Social Europeu 

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) va emetre un Dictamen sobre la Comunicació 
de la Comissió “Legislar millor per obtenir millors resultats. Un programa de la UE.”15 El 
CESE considera que la millora de la legislació és una tasca tant de les institucions europees 
com dels estats membres i que l’objectiu és millorar la qualitat de la legislació europea en 
benefici dels ciutadans, les empreses, els consumidors i els treballadors.  

Demana que s’incloguin els òrgans consultius de la UE (el CESE i el Comitè de les Regions) 
en l’Acord interinstitucional del Programa de millora de la legislació16 i considera que en 
l’acord s’hauria d’incloure l’autorregulació i la corregulació. D’altra banda, considera que 
s’ha de millorar la determinació dels grups destinataris i la representativitat de les parts 
interessades i que s’ha de garantir la màxima independència, imparcialitat i transparència 
dels diferents òrgans. 

El CESE dona suport al Programa de millora de la legislació i considera que hauria de con-
tribuir a millorar la qualitat i l’eficàcia dels actes jurídics europeus i a crear normes senzilles, 
clares i coherents que ajudin a aconseguir els objectius de la Unió. També opina que aquest 
programa és una eina per assegurar que els objectius polítics es materialitzin de forma 
comprovable. El CESE es queixa que la seva participació en el programa només té lloc en 
el context de la plataforma REFIT i no reflecteix les funcions que té atribuïdes.  

En relació amb les mesures que la Comissió vol portar a terme, el CESE manifesta que:  

▪ Pel que fa a “canviar la manera de treballar en l’àmbit europeu”, considera que la Co-
missió s’ha reorganitzat internament, ha orientat mesures cap a les directrius polítiques, 
ha establert un programa de treball coherent a escala UE i hi ha una major interacció 
amb les institucions. 

▪ En relació amb “Millor consulta, major apertura i transparència”, mostra la seva satisfac-
ció cap a l’objectiu d’assolir una major transparència i una major participació de les parts 
interessades al llarg de tot el cicle de vida de cada acte jurídic. Considera fonamental 
determinar correctament els grups destinataris d’una consulta i establir terminis de con-
sulta raonables. Proposa que en el web de la Comissió per a consultes hi figurin totes 

 
15 Dictamen del Comitè Econòmic i Social  Europeu sobre el tema “Comunicació de la Comissió al Parlament 
Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions- Legislar millor per 
obtenir millors resultats- Un programa de la UE”. SC/41, Legislar millor. Brussel·les, 16.09.2015. COM (2015) 
215 final. 
16 Acord interinstitucional entre el Parlament Europeu, el Consell de la Unió Europea i la Comissió Europea 
sobre la millora de la legislació. Acord interinstitucional, de 13 d’abril de 2016, sobre la millora de la legislació. 
DOUE L 123, de 12.05.2016. 

https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/eesc-2015-03697-00-03-ac-tra-es.docx/content
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/eesc-2015-03697-00-03-ac-tra-es.docx/content
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/eesc-2015-03697-00-03-ac-tra-es.docx/content
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:123:TOC
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les consultes de les institucions, de les agencies europees i d’altres organismes i que 
es donin a conèixer mitjançant una estratègia de comunicació integral.  

▪ Pel que fa a “Millors eines per a millors solucions” es considera positiu que s’hagin pre-
cisat, revisat i completat les directius del programa i que se n’hagi creat una versió con-
solidada. Reclama que els procediments siguin més transparents i que es tinguin en 
compte, d’una manera equilibrada, les consideracions econòmiques, socials, mediam-
bientals i els interessos dels consumidors; tot això s’hauria de comprovar en les avalu-
acions d’impacte. El CESE acull amb satisfacció el renovat compromís de la Comissió 
d’efectuar la prova de les pimes i tenir en compte els interessos de les petites, mitjanes 
i microempreses. També considera satisfactòria la transformació del Comitè d’Avaluació 
d’Impacte en un Comitè de Control Reglamentari i demana que es garanteixi la màxima 
transparència, imparcialitat i independència dels experts.  

▪ En relació amb la “Consolidació de les avaluacions ex post, programa REFIT i plata-
forma REFIT”, el CESE acull favorablement la proposta de la Comissió de centrar-se en 
les avaluacions i obrir aquest procés a la participació d’altres institucions europees i de 
la societat civil.  

El CESE considera que una de les debilitats del Programa de millora de la legislació és que 
els estats membres no hi participen d’una manera suficient. Posa de manifest que davant 
l’absència de plans i mesures d’aplicació ben concebudes o de mesures per aplicar eficaç-
ment el dret de la UE, els estats membres demorin, posposin, transposin incorrectament o 
no transposin aquestes normatives. El CESE lamenta que la Comissió no faci referència a 
aquesta situació i que no presenti cap proposta per solucionar-ho. Considera que la trans-
posició del dret de la UE i la seva aplicació son indicadors importants per tal que el respectiu 
Govern ho pugui avaluar posteriorment. 

El Comitè Econòmic i Social Europeu també va emetre un Dictamen17 sobre la Comunicació 
de la Comissió, de l’any 2017, “Conclusió del Programa de Millora de la legislació: millors 
solucions i millors resultats.” El CESE opina que el Programa de millora de la legislació 
s’hauria de convertir en un programa permanent i que la nova Comissió, que s’ha de cons-
tituir a mitjans 2019, hauria de mantenir, desenvolupar i millorar aquest programa.  

El CESE assenyala que la millora de la legislació ha d’ajudar a desenvolupar processos 
d’elaboració de polítiques responsables, participatius i transparents i considera que el Pro-
grama de millora de la legislació és una eina per assegurar que els objectius polítics es 
materialitzin de forma comprovable i atenent els valors de protecció social, protecció del 
medi ambient i dels drets fonamentals en els quals es basa la UE.  

El CESE valora els avenços realitzats, especialment la utilització més metòdica de les ava-
luacions d’impacte i les avaluacions ex post, la consulta sistemàtica de les parts interessa-
des, la revisió de les directrius i de la caixa d’eines per la millora de la legislació, el programa 

 
17 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la “Comunicació de la Comissió al Parlament Euro-
peu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions- Conclusions del programa 
de millora de la legislació: millors solucions i millors resultats”. INT/838, 19 d’abril de 2018. Millora de la legis-
lació/Situació actual. COM (2017) 651 final. 
 

https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/completing-better-regulation-agenda-better-solutions-better-results-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/completing-better-regulation-agenda-better-solutions-better-results-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/completing-better-regulation-agenda-better-solutions-better-results-own-initiative-opinion
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REFIT, la plataforma REFIT i el nomenament dels membres del Comitè de Control Regla-
mentari. 

El CESE posa de manifest que participa activament en la millora de la legislació mitjançant 
la plataforma REFIT i en l’elaboració d’avaluacions ex post. Tot i així, considera que la Co-
missió i els legisladors no tenen en compte la seva tasca ni les seves funcions ni els conei-
xements ni l’experiència dels seus membres i de la societat civil a la que representen ja que 
no se’ls fa esment ni en el programa ni en la comunicació ni formen part de l’Acord interins-
titucional. 

El CESE demana a la Comissió que garanteixi que el programa continuï obert i accessible 
a les organitzacions i parts interessades tenint en compte que la participació en el programa 
exigeix un recursos humans i financers dels quals no disposen totes les organitzacions de 
la societat civil ni les petites empreses. També sol·licita que es millori el seguiment de la 
subsidiarietat i proporcionalitat i que es reforci la participació dels estats membres i els seus 
parlaments en les avaluacions ex post. D’altra banda, considera que les avaluacions d’im-
pacte s’han d’aplicar a totes les propostes legislatives noves, inclosos els actes delegats i 
d’execució.  

El CESE assenyala que les directrius i les caixes d’eines s’han elaborat fonamentalment 
per a ús específic dels serveis de la UE i demana a la Comissió que posi a disposició del 
públic en general una versió operativa d’aquestes eines. 

En relació amb la transparència, la legitimitat i la rendició de comptes, el CESE es congra-
tula que la consulta pública de les iniciatives importants estigui disponible en totes les llen-
gües oficials; de tota manera considera que es necessiten més esforços per augmentar la 
participació, l’apertura i la rendició de comptes, així com l’eficàcia i la coherència de les 
consultes. 

El CESE anima la Comissió a què actuï amb major rapidesa i rigor quan els estats membres 
no transposin la legislació de la UE o no ho facin correctament. 

El 22 de setembre de 2021 el Ple del Comitè Econòmic i Social Europeu va aprovar un altre 
dictamen sobre la millora de la legislació.18 En aquest dictamen demana a la Comissió i als 
legisladors de la UE que segueixin aprofundint i impulsant el sistema de millora de la legis-
lació en tots els seus aspectes ja que ho considera essencial per a la bona governança i 
l’elaboració de normes. Recorda que la millora de la legislació no ha de burocratitzar l’ela-
boració de les polítiques de la UE ni substituir les decisions polítiques per procediments 
tècnics. També assenyala que per fomentar els principis i instruments de la millora de la 
legislació s’ha d’apostar per la formació periòdica del personal que hi treballa. 

El CESE posa de manifest que la pandèmia de la COVID-19 constitueix una crisi sanitària, 
social i econòmica sense precedents i demana a la Comissió que, per tal de donar suport  
a una recuperació ràpida i completa, tingui en compte les repercussions de les accions que 
proposi en els àmbits esmentats. 

 
18 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la “Comunicació de la Comissió al Parlament Euro-
peu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. La millora de la legislació: 
unir esforços per millorar la legislació”. INT/919. Millora de la legislació. COM (2021) 219 final. 

https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/communication-better-regulation
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/communication-better-regulation
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/communication-better-regulation
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El CESE fa observacions específiques en l’àmbit de la subsidiarietat i proporcionalitat; re-
collida de dades i consultes públiques; avaluacions d’impacte; el Comitè de Control Regla-
mentari; reducció de les càrregues administratives; la plataforma “Preparats per al futur”; 
seguiment i avaluacions ex post; aplicació i compliment de la normativa de la UE. 

D’entre les observacions específiques es pot destacar que el CESE considera, d’una banda, 
que les consultes públiques son una part essencial de la recopilació de dades, que els 
qüestionaris han de ser clars, senzills i fàcils d’utilitzar, que s’ha de consultar els afectats 
per les mesures proposades i garantir la seva representativitat i, d’altra banda, que les con-
sultes públiques no poden afectar el paper consultiu del CESE ni dels interlocutors socials. 

En relació amb les avaluacions d’impacte, el CESE considera que la Comissió hauria de 
fonamentar les propostes legislatives amb una avaluació d’impacte àmpliament desenvolu-
pada i que el Parlament Europeu i el Consell també haurien de realitzar avaluacions d’im-
pacte sobre les esmenes substancials que realitzin durant el procés legislatiu. Demana a la 
Comissió que posi en marxa un projecte pilot sobre un model d’avaluació dinàmica d’im-
pacte a utilitzar per tots els colegisladors. També considera que la Comissió hauria d’establir 
uns terminis més realistes per poder dur a terme les avaluacions d’impacte. 

El CESE considera que la reducció de càrregues no ha de crear una pressió desreguladora, 
però que s’han de reduir quan es demostri que no son necessàries per assolir l’objectiu 
polític. D’altra banda, demana a la Comissió que limiti les carregues per a les pimes i les 
microempreses i que avaluï la possibilitat de règims menys estrictes i que determini si afec-
ten totes les pimes o només a les microempreses. 

Pel que fa al principi “una més, una menys” el CESE considera que ha de ser un instrument 
complementari a altres instruments existents a la UE per a la millora de la legislació. Asse-
nyala que per portar-ho a terme es requerirà una estreta cooperació entre totes les institu-
cions de la UE al llarg de tot el cicle legislatiu. Demana a la Comissió que faciliti els detalls 
operatius i metodològics d’aquest principi. 

El CESE manifesta que participarà activament en la Plataforma “Preparats per al futur” per 
realitzar les avaluacions ex post.  

Pel que fa a l’aplicació de la normativa, el CESE reitera que el procediment i el mètode de 
transposició i l’aplicació inadequada del dret de la UE per part de les autoritats nacionals és 
el que genera més càrrega normativa per a la ciutadania i per a les empreses. Manifesta 
que si s’afegeixen requisits a escala nacional s’ha de fer amb transparència, explicant els 
motius i notificant-ho a la Comissió. 

3.4. L’informe del Grup Operatiu sobre Subsidiarietat, Proporcionalitat i “fer 
menys però de manera més eficient”. 

Al novembre del 2017 es va crear el Grup Operatiu sobre Subsidiarietat, Proporcionalitat i 
“Fer menys però de manera més eficient” amb l’objectiu d’emetre informe i respondre tres 
qüestions plantejades pel president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker: 

1. Com aplicar millor els principis de subsidiarietat i proporcionalitat a les institucions de la  
UE.  
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2. Com millorar la participació de les administracions locals i regionals i els parlaments 
nacionals en l’elaboració de polítiques de la UE i la seva execució (preparació i segui-
ment).  

3. Si existeixen àmbits d’actuació política en els quals les competències puguin ser dele-
gades, totalment o parcialment, o tornades definitivament als estats membres. 

Al juliol del 2018, en la presentació de l’informe,19 el president del Grup Operatiu, Frans 
Timmermans, manifestava: “La subsidiarietat i la proporcionalitat són les eines pràctiques 
per garantir que la Unió no s’ocupi d’allò que els estats membres o les administracions 
regionals o locals poden fer millor i per centrar les seves actuacions en allò que realment 
pugui afegir valor”.  

El Grup Operatiu va posar de manifest que era necessària una nova forma de treballar per 
millorar els processos d’elaboració de polítiques i per possibilitar que la UE utilitzi els seus 
recursos d’una manera més eficient. D’una banda, considera que les administracions locals 
i regionals i els parlaments nacionals haurien de contribuir més eficaçment en l’elaboració 
de les polítiques i en el disseny de nova legislació. D’altra banda, considera que el valor 
afegit de la UE està present en els seus àmbits d’actuació i no s’ha identificat cap compe-
tència derivada dels tractats ni cap àmbit polític que s’hagi de tornar a delegar definitiva-
ment, totalment o una part, als estats membres. 

L’informe recull nou recomanacions principals que després es desenvolupen en mesures 
concretes. Les recomanacions efectuades pel Grup Operatiu són les següents: 

1. Les institucions de la UE i els parlaments nacionals i regionals haurien d’utilitzar una 
plantilla d’avaluació comú per avaluar les qüestions relacionades amb els principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat i per avaluar la base jurídica de la legislació nova i de la 
ja existent. 

2. La Comissió hauria de ser flexible amb el termini que tenen els parlaments nacionals 
per presentar els seus dictàmens motivats.  

3. S’hauria de modificar el Tractat de la Unió Europea per ampliar, de 8 a 12 setmanes, el 
termini de què disposen els parlaments nacionals per presentar els seus dictàmens mo-
tivats i expressar la seva visió sobre la subsidiarietat, la proporcionalitat i la base jurídica 
de la legislació proposada. Els parlaments nacionals haurien de consultar els parlaments 
regionals si aquests es veuen afectats per la proposta de legislació de la UE.  

4. La Comissió, els parlaments nacionals i el Comitè Europeu de les Regions haurien d’in-
formar  les administracions nacionals, locals i regionals sobre les oportunitats de què 
disposen (en els processos de consulta) per poder participar en l’elaboració de les polí-
tiques de la UE. 

 
19 Informe del Grup Operatiu sobre Subsidiarietat, Proporcionalitat i “fer menys però de manera més eficient”. 
Brussel·les, 10.07.2018. 

https://ec.europa.eu/commission/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en
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5. La Comissió hauria de garantir que les avaluacions i valoracions d’impacte tinguin en 
compte els impactes territorials, per la qual cosa s’haurien de revisar les directius i eines 
per a la millora de la legislació. 

6. El Parlament Europeu i el Consell haurien d’utilitzar de manera sistemàtica la plantilla 
de la subsidiarietat durant les seves negociacions per promoure una cultura de major 
sensibilització sobre les qüestions importants per a les administracions locals i regionals. 
Els governs i els parlaments nacionals dels estats membres haurien de recavar les opi-
nions i coneixements pràctics de les administracions locals i regionals a l’inici del proce-
diment legislatiu. 

7. Els parlaments regionals i nacionals haurien d’estudiar la manera de vincular de manera 
més eficaç les seves plataformes d’intercanvi d’informació per garantir que el procedi-
ment legislatiu i el mecanisme de control de la subsidiarietat reflecteixin millor les seves 
inquietuds. 

8. S’haurien de tenir en compte les experiències de les administracions locals i regionals a 
l’hora de supervisar i avaluar la legislació de la UE. El Comitè de les Regions hauria 
d’establir una xarxa pilot de centres regionals per recolzar les revisions de l’aplicació de 
polítiques. 

9. Recomanen a la nova Comissió (que s’havia de constituir a mitjans 2019) que juntament 
amb el Parlament Europeu i la Comissió reflexionin sobre la possibilitat de centrar-se en 
aconseguir una aplicació més eficaç en lloc de promoure nova legislació en àmbits en 
què la legislació està estabilitzada o recentment s’ha revisat. 

La Comissió mitjançant una Comunicació20 de l’any 2018 exposa la manera en què s’ha de 
reforçar la funció dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat en l’elaboració de les po-
lítiques de la UE i també fa el seguiment de les recomanacions del Grup Operatiu. 

La Comissió posa de manifest que els estats membres han atribuït certes competències a 
la Unió Europea i el principi de subsidiarietat regula com s’utilitzen aquestes competències. 
En els àmbits que no siguin de la seva competència exclusiva, la UE només intervindrà 
quan els objectius perseguits no puguin ser assolits de manera suficient pels estats mem-
bres, ni a escala central, ni regional ni local. Tal com estableix aquesta Comunicació, la 
subsidiarietat consisteix en identificar el millor nivell de governança per elaborar i aplicar les 
polítiques. 

La Comissió considera que la subsidiarietat i la proporcionalitat, que s’articulen mitjançant 
la valoració, l’avaluació d’impacte i la consulta a les parts interessades, són elements es-
sencials per poder legislar millor.  

Els canvis que ha realitzat la Comissió en aquest tema es poden concretar en els següents:  

 
20 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i 
Social i al Comitè de les Regions. Principis de subsidiarietat i proporcionalitat: reforçar la seva funció en l’ela-
boració de les polítiques de la UE. COM (2018) 703 final. Estrasburg, 23.10.2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1572441752619&uri=CELEX:52018DC0703
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1572441752619&uri=CELEX:52018DC0703
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▪ La Comissió ha augmentat la transparència, la legitimitat i el rendiment de comptes de 
la seva tasca. El  web “contribuir al procés legislatiu” permet a les parts interessades 
participar en els treballs de la Comissió al llarg de tot el cicle polític.  

▪ Les iniciatives principals s’acompanyen de consultes públiques i les més importants es-
tan disponibles en totes les llengües oficials. 

▪ La Comissió va elaborar les primeres directrius integrades sobre “Legislar millor” al maig 
del 2015 i s’han actualitzat al 2017. 

▪ Es va crear un Comitè de Control Reglamentari, que controla la qualitat de les avaluaci-
ons d’impacte, amb tres membres no pertanyents a les institucions europees. 

▪ Els experts de la Plataforma REFIT assisteixen la Comissió aportant solucions per sim-
plificar la legislació vigent. 

▪ A l’abril de 2016 es va signar un Acord interinstitucional sobre la millora de la legislació 
que també inclou la subsidiarietat i la proporcionalitat. 

La Comissió dona suport a l’anàlisi presentat pel Grup Operatiu sobre la necessitat de re-
forçar l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat Molten l’elaboració de les 
polítiques de la UE, com una part del Programa de millora de la legislació, i determina en 
quins àmbits té previst actuar per fer efectives les recomanacions del Grup Operatiu.  
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4. Context estatal de la política de millora de la regulació 

4.1. Evolució de la implantació de la política de millora de la regulació 

El procés d'implantació a Espanya de la política pública de millora de la regulació comença 
la dècada del 1990 i pren força ja entrada la primera dècada dels 2000 (Álvarez, 2017 i 
Casado 2017).  

Anteriorment, però, ja hi ha exemples de preocupació i interès per la tècnica legislativa. Així, 
destaca la creació en l'àmbit acadèmic, l'any 1984, del Grup d’Estudis de Tècnica Legisla-
tiva (GRETEL) constituït al Centre d’Estudis Constitucionals. Partint de les propostes de 
GRETEL, el Consell de Ministres aprova el “Qüestionari d'avaluació que ha d'acompanyar 
els projectes normatius que s'eleven al Consell de Ministres” 21 i les “directrius sobre la forma 
i estructura dels avantprojectes de llei”, que tenien per finalitat elevar la qualitat tècnica de 
les normes en benefici de la seguretat jurídica.22 

Álvarez (2017) distingeix tres fases en la implantació de la millora de la regulació com a 
política pública a Espanya: fins a 2008, fase d'expansió entre 2008-2011 i fase de consoli-
dació a partir de 2012. 

En la primera fase, la millora de la regulació se centra en la millora de la qualitat dels serveis 
públics i en la reducció de càrregues administratives. La fase d'expansió es caracteritza per 
un impuls decidit de l’aplicació dels principis i instruments de millora de la regulació de forma 
que s’estén definitivament tant de iure com de facto com una política pública a aplicar i 
respectar per tots els àmbits de l’Administració. Així mateix, assenyala una certa focalitza-
ció, gràcies a l’impuls de la Directiva de serveis,23 de les polítiques de millora regulatòria en 
l’aprovació d’iniciatives vinculades a la reducció d’obstacles i barreres per als operadors 
econòmics.24 La fase de consolidació ha servit per donar un impuls definitiu a la millora de 
la regulació. En aquesta fase té una importància central la reforma del procediment admi-
nistratiu i del règim jurídic del sector públic aprovada el 2015, així com l'impuls a la garantia 
de la unitat de mercat.   

A continuació es fa un repàs a l'evolució de les normes i instruments destacats en l'impuls 
de la política de millora de la regulació a Espanya.  

 
21 Aprovat pel Consell de Ministres de 26.01.1990.  
22 Vegeu: Directrius sobre la forma i estructura dels avantprojectes de llei. Octubre de 1991. Aquestes direc-
trius, per analogia, es van aplicar també als projectes de reial decret. 
23 Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el 
mercat interior. DOUE L 376, de 27.12.2006. 
24 Álvarez (2017) recorda que millorar la regulació no implica necessàriament desregular ni incrementar la 
regulació. Admet que l’existència de regulació excessiva o redundant fa que la implementació de polítiques 
de millora regulatòria de tipus econòmic freqüentment s’hagin traduït en una eliminació d’obstacles o barreres 
a l’accés i a l’exercici d’activitats econòmiques i, per tant, s’hagin associat a polítiques de liberalització econò-
mica. 

http://datos.bne.es/edicion/bimo0000299473.html
https://www.boe.es/boe/dias/1991/11/18/pdfs/A37235-37237.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=ES
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Constitució espanyola,25 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu comú26 i Llei 6/1997, de 14 
d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat27  

L'article 103 de la Constitució estableix que l'Administració pública serveix amb objectivitat 
els interessos generals i actua d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralit-
zació, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la llei i al Dret. 

La Llei 30/1992 i la Llei 6/1997 recullen aquests principis entre els principis generals d’ac-
tuació de les Administracions públiques. 

Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern28 

La Llei 50/1997, en la seva redacció inicial, regulava el procediment d'elaboració dels avant-
projectes de llei i dels reglaments i ja requeria, respecte d’ambdós, l’elaboració d’un informe 
que valorés la necessitat i oportunitat de la norma així com una memòria econòmica esti-
mativa dels costos a què havia de donar lloc.  

Pel que fa a l'elaboració dels reglaments, també s'especificava que s’havien de sol·licitar 
tots els estudis i consultes que es consideressin convenients per garantir l’encert i la legalitat 
del text. Així mateix, es recollien els supòsits d'obligatorietat de sotmetiment a audiència 
pública i a informació pública. 

Comissió Interministerial de Simplificació Administrativa i Plans de Simplificació Ad-
ministrativa29 

La Comissió Interministerial de Simplificació Administrativa encomana al Govern que 
desenvolupi un procés integral de simplificació de l'activitat administrativa. Entre els objec-
tius bàsics té la simplificació dels procediments administratius vigents a l'Administració Ge-
neral de l'Estat i els seus organismes públics, atenent a la implantació de categories gene-
rals de procediments i a l'eliminació de tràmits innecessaris que dificultin les relacions dels 
ciutadans amb l'Administració pública. 

A partir de 1999, s'aproven plans de simplificació administrativa que estableixen objectius 
a mig i llarg termini, així com diversos acords del Consell de Ministres per a la reducció de 
les càrregues administratives. Així mateix, s'aproven diversos convenis de col·laboració 

 
25 Constitució espanyola. BOE núm. 311, de 29.12.1978. 
26 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú. BOE núm. 285, de 27.11.1992. 
27 Llei 6/1997 d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat. BOE núm. 90, de 15.04.1997. 
28 Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern. BOE núm. 285, de 28.11.1997. L’article 88 de la Constitució 
estableix que els projectes de llei aprovats pel Consell de Ministres han de ser sotmesos al Congrés acompa-
nyats d’una exposició de motius i dels antecedents necessaris per pronunciar-se.  
29 Reial decret 670/1999. Es creà en desenvolupament de la disposició addicional primera de la Llei 4/1999, 
de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 12, de 14.01.1999) que modifica la Llei 30/1992. 
El Reial decret 670/1999 segueix vigent en el moment d’elaborar aquest informe, però no s’ha pogut constatar 
que la Comissió Interministerial segueixi en actiu. 

https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/l/1992/11/26/30/con
https://www.boe.es/eli/es/l/1992/11/26/30/con
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/1997/12/31/pdfs/A00021-00037.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/1997/11/27/50/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/1999/04/23/670/con
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999/02/13/pdfs/A00337-00354.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999/02/13/pdfs/A00337-00354.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999/02/13/pdfs/A00337-00354.pdf
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amb altres administracions públiques i organismes representatius dels operadors econò-
mics30 per a la identificació i reducció de càrregues administratives. 

Llei 30/2003, de 13 d’octubre, sobre mesures per incorporar la valoració de l’impacte 
de gènere en les disposicions normatives que elabori el Govern31 

S'incorpora la valoració de l'impacte de gènere en les disposicions normatives elaborades 
pel Govern. Es tracta d'una avaluació ex ante dirigida específicament a introduir el principi 
d'igualtat en les polítiques públiques a través dels plans i programes, facilitant la presa de 
decisions basada en una millor informació sobre els possibles efectes que produirà la norma 
sobre homes i dones (Sánchez, Bueno i García, 2019). 

Directrius de tècnica normativa32  

S'aproven el 2005 en substitució de les aprovades el 1991, a partir del reconeixement de la 
importància que aquestes van tenir en el desenvolupament d'una consciència de qualitat 
en els redactors de textos normatius dins l'Administració General de l'Estat. Tot i aquest 
reconeixement, es posa de manifest que cal ampliar-les, atès l'increment de la producció 
normativa i l'evolució dels estudis sobre la millora de la qualitat normativa.   

L'objectiu fonamental de les noves directrius és assolir un major grau d'acostament al prin-
cipi constitucional de seguretat jurídica, a través de la millora de la qualitat tècnica i lingüís-
tica de totes les normes d'origen governamental amb l’homogeneïtzació i normalització dels 
textos de les disposicions. El preàmbul indica que permeten elaborar les disposicions amb 
una sistemàtica homogènia i ajuden a utilitzar un llenguatge correcte de manera que puguin 
ser compreses millor per la ciutadania. 

S'apliquen a tota l'activitat dels òrgans col·legiats del Govern: propostes d'acord, projectes 
de reial decret, de reial decret legislatiu, de reial decret llei i avantprojectes de llei, sense 
minva de les potestats de les Corts Generals, i, a més, en tot el que sigui possible, a les 
disposicions i actes administratius dels òrgans de l'Administració General de l'Estat que es 
publiquin al BOE. 

Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel que s’estableix el marc general per a la mi-
llora de la qualitat en l’Administració General de l’Estat33  

Permet integrar de forma coordinada i sinèrgica una sèrie de programes bàsics per millorar 
contínuament els serveis, a través de la participació dels diferents actors interessats: deci-
sors polítics i òrgans superiors, gestors i societat civil. 

  

 
30 Per exemple, amb la CEOE i amb les Cambres de Comerç. 
31 Llei 30/2003, de 13 d’octubre, sobre mesures per incorporar la valoració de l’impacte de gènere en les 
disposicions normatives que elabori el Govern. BOE núm. 246, de 14.10.2003. 
32 Resolució de 28 de juliol de 2005, de la Subsecretaria, per la que es dona publicitat a l'Acord del Consell 
de Ministres, de 22 de juliol de 2005, pel que s'aproven les directrius de tècnica normativa. BOE núm. 180, de 
29.07.2005. 
33 BOE núm. 211, de 03.09.2005. 

https://www.mptfp.gob.es/portal/prensa/convocatorias/listado/2007/09/20070921.html
https://www.boe.es/eli/es/l/2003/10/13/30
https://www.boe.es/eli/es/l/2003/10/13/30
https://www.boe.es/eli/es/res/2005/07/28/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2005/07/28/(1)
https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/07/29/951/con


La política de millora de la regulació a Catalunya 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 32 

Agència Estatal d'Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Serveis 

L’Agència Estatal d’Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Serveis (AE-
VAL)34 va ser la primera agència creada a partir de la Llei d'agències de 2006, d'acord amb 
el nou model de gestió pública en línia amb els principis de governança de la Unió Europea: 
responsabilitat, eficiència, participació, obertura i coherència.  

Tenia per objectiu la promoció i l'acompliment d'avaluacions i anàlisis d'impacte de les po-
lítiques i programes públics, així com l'impuls de la gestió de la qualitat dels serveis, de 
manera que s'afavorís l'ús racional dels recursos i la rendició de comptes a la ciutadania.35 

Malgrat que la Llei 40/2015, que s'analitza més endavant, derogà la Llei d'agències, l'AE-
VAL va continuar operativa fins al 2017, any en què es dissol i les seves funcions les assu-
meixen la Direcció General de Governança Pública i la Secretaria d'Estat de Funció Pública 
a través de l'Institut per a l'Avaluació de Polítiques Públiques.36 

Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència37  

Parteix de la consideració de la defensa de la competència com a complement de les actu-
acions de regulació de l’activitat econòmica i instrument de primer ordre per promoure la 
productivitat dels factors i la competitivitat general de l’economia així com per eliminar bar-
reres i obstacles innecessaris i desproporcionats a l’activitat econòmica. 

 
34 Es crea a través del Reial decret 1418/2006 aprovat per l’habilitació donada al Govern a l’article 3 de la Llei 
28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis públics. BOE núm. 298, de 
14.12.2006. La creació de l'AEVAL ja formava part del programa electoral del primer Govern Zapatero (2004). 
35 L'AEVAL va publicar diversos informes sobre percepció de la qualitat dels serveis públics (Estabilidad y 
mejoría en los servicios públicos (2016); Calidad y sostenibilidad de los servicios públicos (2015); Calidad de 
los Servicios Públicos en tiempos de austeridad (2014); Calidad de los Servicios Públicos y las actitudes de 
los ciudadanos hacia las medidas modernizadoras de la Administración Pública (2013); La importancia de los 
servicios públicos en el bienestar de los ciudadanos (2012); La Administración Pública a juicio de los ciuda-
danos (2011); Agenda Pública y Satisfacción con los Servicios Públicos en el Estado Autonómico (2010); 
Informe sobre la percepción social de los Servicios Públicos en España (1985-2008); Percepción ciudadana 
del funcionamiento de los servicios públicos (2006). Així mateix, va publicar el Manual internacional del Modelo 
de Costes Estándar: una traducción del International Standard Cost Model (2007). Vegeu: AEVAL.  
36 La desaparició de l'AEVAL és fruit d'un pacte polític, en concret una de les 150 mesures regeneradores 
exigides per Ciudadanos per donar suport a la investidura de M. Rajoy. Així, la mesura 17 preveu: “Suprimir 
l'Agència Estatal d'Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Serveis, les funcions i pressupost 
de la qual seran assumides per un nou institut independent per a l'anàlisi i avaluació de polítiques socials per 
avaluar l'eficàcia i el cost de les polítiques i programes de despesa pública incloent polítiques educatives, 
sanitàries i socials a nivell nacional, de forma independent, professional i efectiva". 
A partir del segon tram de la Legislatura XII, després de la investidura de P. Sánchez l'1.06.2018 com a 
conseqüència de la moció de censura presentada pel Grup socialista contra l'Executiu presidit per M. Rajoy, 
l'àmbit de la Funció Pública es desvincula del Ministeri d'Hisenda i s'integra al Ministeri de Política Territorial. 
En governs anteriors havia estat vinculada a Hisenda (governs Rajoy) o bé constituïa un ministeri únic (go-
verns Rodríguez Zapatero). A partir de la reestructuració ministerial de juliol del 2021 (BOE núm. 165, de 
12.07.2021), l’àmbit de la Funció Pública torna a vincular-se a l’àmbit d’Hisenda.  
La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 2021 modifica la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i recupera les agències estatals com a organismes públics 
integrants del sector públic institucional estatal, amb la finalitat declarada de dotar a l’Administració Pública 
d’una fórmula organitzativa caracteritzada per una major autonomia i flexibilitat en la gestió i vinculada al 
compliment d’objectius prèviament fixats de forma concreta i avaluable. 
37 BOE núm. 159, de 04.07.2007. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/12/01/1418
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Biblioteca/pae_PublicacionesOtrasEntidades/Organismos-publicos-AGE/AEVAL.html#.Xl0hT6hKgdU
https://e00-elmundo.uecdn.es/documentos/2016/08/28/pacto_150medidas.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/10/507
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/10/507
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/07/07/pdfs/A03035-03058.pdf
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La Llei de defensa de la competència està guiada per cinc principis clars: garantia de la 
seguretat jurídica dels operadors econòmics; independència de la presa de decisions; trans-
parència i responsabilitat davant la societat dels òrgans administratius encarregats de l’apli-
cació de la llei; eficàcia en la lluita contra les conductes restrictives de la competència; re-
cerca de la coherència de tot el sistema i, en particular, d’una adequada imbricació dels 
diferents plans institucionals que interactuen en aquest terreny. 

Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics38  

A partir del principi d'eficàcia que ha d'informar l'actuació de l'Administració pública, atès 
l'article 103 de la Constitució, aquesta llei consagra la relació amb les administracions pú-
bliques a través de mitjans electrònics com un dret dels ciutadans i una obligació correlativa 
per a les administracions.  

Reial decret 1083/2009, de 3 de juliol, pel que es regula la Memòria d'anàlisi d'impacte 
normatiu  

  

Aquesta norma regula la Memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu.39 Paral·lelament, per 
Acord del Consell de Ministres s'aprova la Guia metodològica d’elaboració de l’anàlisi 
d’impacte normatiu.40 

S’estableixen les bases de l’avaluació de l'impacte per a l’Administració General de l’Estat, 
instrument principal de millora regulatòria pel qual s’avalua ex ante l’impacte sobre els seus 
destinataris i sobre la ciutadania en general. Es desenvolupa i s’homogeneïtza el contingut 
de l'informe sobre la necessitat i l’oportunitat de les normes projectades, de la memòria 
econòmica i de l’informe sobre l’impacte per raó de gènere que han d’acompanyar els avant-
projectes de llei i els projectes de reglament exigits pels articles 22 i 24 de la Llei 50/1997 
del Govern.   

La finalitat última de la Memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu és garantir que, a l'hora 
d'elaborar i aprovar un projecte normatiu, es compti amb la informació necessària per esti-
mar l'impacte que la norma suposarà per als seus destinataris i agents. 

Sánchez et al. (2019) destaquen que es fa un salt qualitatiu en l'avaluació ex ante a l'Admi-
nistració General de l'Estat, establint les bases de l'aplicació de l'anàlisi d'impacte normatiu, 
entesa com una eina que, aplicada en un procés continu, sistematitza i ordena la informació 
rellevant per valorar l'impacte d'una iniciativa normativa, amb la finalitat d'oferir arguments 
a favor d'una proposta normativa com a opció més adequada per afrontar una situació i 
ajudar al procés d'aprovació. 

 
38 BOE núm. 150, de 23.06.2007. Derogada per la Llei 39/2015.  
39 Reial decret 1083/2009, de 3 de juliol, pel que es regula la memòria d'anàlisi d'impacte normatiu. BOE núm. 
173, de 18.07.2009. Derogat pel Reial decret 931/2017 per adequar-lo a la Llei 39/2015. 
40 Acord de Consell de Ministres d'11 de desembre de 2009. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/07/03/1083
https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/07/03/1083
https://www.boe.es/eli/es/l/2007/06/22/11/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/07/03/1083
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/paginas/2009/refc20091211.aspx#GuiaMetodol%c3%b3gica
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Transposició de la Directiva de serveis: Llei 17/2009 i Llei 25/2009 

La Llei 17/2009, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici41 (cone-
guda com a llei paraigües) transposa a l’ordenament jurídic espanyol amb caràcter horit-
zontal la Directiva de serveis, que promou un model nou de regulació econòmica més eficaç 
per al desenvolupament de l'activitat empresarial i professional, basat en els principis de 
necessitat, proporcionalitat i concurrència competitiva.  

Álvarez (2017) indica que aquesta norma recull per primera vegada una sèrie d’obligacions 
vinculades amb el compliment de principis de millora regulatòria (en relació amb la transpa-
rència, la simplificació de procediments, l’aplicació del principi de necessitat i proporciona-
litat, d’eficàcia nacional i de no discriminació, etc.). No obstant, cal tenir en compte que la 
directiva exclou del seu àmbit d’aplicació serveis com els transports, els serveis sanitaris, 
les comunicacions electròniques, els serveis audiovisuals, el joc, etc.  

La llei paraigües crea també el Comitè per a la Millora de la Regulació de les Activitats 
de Serveis42 com a òrgan de cooperació multilateral, amb participació de l'Administració 
General de l'Estat, comunitats autònomes i ciutats amb Estatut d'autonomia i representants 
de l'Administració local.  

La Llei 25/2009, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre 
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici43 (coneguda com a llei òmnibus) 
va suposar l’adaptació de diverses normes sectorials de rang legal als principis establerts 
en la llei paraigües, fins i tot per a alguns sectors que n’haurien estat exclosos com per 
exemple transports, postal o comunicacions electròniques.  

Així mateix, la llei òmnibus incorpora l'article 39 bis a la Llei 30/1992, que estén l’aplicació 
dels principis de millora regulatòria a tota intervenció pública. Així, segons aquest nou arti-
cle, les administracions públiques que en l’exercici de les seves respectives competències 
estableixin mesures que limitin l’exercici de drets individuals o col·lectius o exigeixin el com-
pliment de requisits per a l’exercici d’una activitat han d’escollir la mesura menys restrictiva, 
motivar-ne la necessitat per a la protecció de l’interès públic, i també justificar la seva ade-
quació per aconseguir els fins que es persegueixen, sense que en cap cas es produeixin 
diferències de tracte discriminatòries. 

Llei 2/2011, d’economia sostenible44 

Sistematitza els principis i instruments de millora de la qualitat de la regulació, als quals 
dedica el capítol I del títol I, que concentra les reformes en el sector públic que s'orienten a 
garantir un entorn econòmic eficient i de suport a la competitivitat de l'economia espanyola.  

El capítol I, relatiu a la millora de la qualitat de la regulació, recull els principis de bona 
regulació aplicables a les iniciatives normatives i els instruments per a la millora regulatòria 
(consulta pública, avaluació ex ante i ex post, seguiment i transparència). 

 
41 BOE núm. 283, de 24.11.2009. 
42 Acord institucional de constitució de 19.07.2010.  
43 BOE núm. 308, de 23.12.2009. 
44 BOE núm. 55, de 05.03.2011. 

https://www.boe.es/eli/es/l/2009/11/23/17/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2009/12/22/25
https://www.boe.es/eli/es/l/2011/03/04/2/con
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Aquesta norma també estén l’aplicació dels principis de millora regulatòria a l’àmbit local i 
modifica l’estatus del Comitè per a la Millora de la Regulació de les Activitats de Serveis per 
ampliar el seu àmbit d’actuació al de totes les activitats econòmiques. 

Comissió de Reforma de les Administracions Públiques45 

L'objecte de la Comissió de Reforma de les Administracions Públiques (CORA) va ser 
fer un estudi integral de la situació de les administracions públiques a Espanya i proposar 
al Govern, a la Conferència de Presidents i al Consell de Política Fiscal i Financera les 
reformes que calia introduir-hi per dotar-les de la mida, l'eficiència i la flexibilitat demanades 
pels ciutadans i l'economia del país i per transformar la seva estructura amb el doble objec-
tiu de possibilitar el creixement econòmic i la prestació efectiva dels serveis públics i d'eli-
minar aquelles disfuncionalitats i defectes que els poden dificultar.  

L'anàlisi de CORA havia de cobrir els següents àmbits materials, per a cadascun dels quals 
es va crear una subcomissió específica:  

▪ Funcions desenvolupades per les diferents administracions, amb l'objecte d'eliminar du-
plicitats i reforçar els mecanismes de cooperació a fi de racionalitzar el cost de l'activitat 
administrativa: Subcomissió de Duplicitats. 

▪ Gestió de serveis i mitjans comuns a les administracions públiques, per tal d'identificar 
les activitats que, per ser similars o de la mateixa naturalesa, podrien desenvolupar-se 
de forma unificada o coordinada, aprofitant així en major mesura els mitjans públics: 
Subcomissió de Gestió de Mitjans i Serveis Comuns. 

▪ Els procediments administratius de les administracions públiques, amb el propòsit d'i-
dentificar els obstacles burocràtics que dificulten la seva tramitació àgil i aconseguir una 
major simplificació que repercuteixi en benefici dels ciutadans: Subcomissió de Simplifi-
cació Administrativa. 

▪ L'Administració institucional, per analitzar la diferent tipologia d'ens que la integren, re-
visar el marc normatiu i els models que s'identifiquen com a òptims, i plantejar les modi-
ficacions que convinguin: Subcomissió d'Administració Institucional. 

Com a resultat d'aquesta tasca d'anàlisi, l'informe Reforma de las administraciones públi-
cas46 recollia 218 mesures dirigides a la millora i simplificació del funcionament de les ad-
ministracions públiques. 

Per executar, impulsar i fer el seguiment d'aquestes mesures47 es crea l'Oficina per a l'Exe-
cució de la Reforma de l'Administració (OPERA), 48 amb rang de Subsecretaria d'Estat. D'a-
cord amb el darrer informe de seguiment, fins al maig de 2016 es van implantar 193 mesures 
de les previstes. 

 
45 Acord del Consell de Ministres d'octubre de 2012. 
46 Informe Reforma de las administraciones públicas. Aprovat pel Consell de Ministres de 21.06.2013.  
47 A les quals el 2014 s'afegeixen funcions relacionades amb la transparència. 
48 Reial decret 479/2013 pel que es crea l'Oficina per a l'Execució de la Reforma de l'Administració. 

https://administracion.gob.es/pag_Home/ca/dam/jcr:4c4e8573-6220-4b6a-9397-8f95e566b42a/INFORME-LIBRO.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2013/06/21/479
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Aquesta Oficina va ser suprimida l’any 2016 i les seves competències assumides per la  
Secretaria d'Estat de la Funció Pública.49 

Garantia de la unitat de mercat 

L'any 2012 s'aprovà el Programa de treball de la garantia d'unitat de mercat (PGUM)50 amb 
l'objectiu principal d'analitzar les mesures per eliminar els obstacles i barreres a l'activitat 
econòmica producte de la fragmentació del mercat espanyol i establir un model regulatori 
de les activitats econòmiques més eficient.  

Dins de les fases del PGUM, Álvarez (2017) destaca l'aprovació de la Llei 20/2013, 9 de 
desembre, de garantia de la unitat de mercat (LGUM)51 i la posada en marxa del Pla de 
racionalització normativa52 per identificar la normativa estatal i autonòmica que podia re-
presentar una barrera a la unitat de mercat. 

Si bé l'objecte principal de la LGUM és el restabliment d'una unitat de mercat que el legis-
lador considera fragmentada, l'exposició de motius assenyala també que s'aprofita per se-
guir impulsant un marc regulador eficient per a les activitats econòmiques que simplifiqui la 
legislació existent, elimini regulacions innecessàries, estableixi procediments més àgils i 
minimitzi les càrregues administratives. La major part de les barreres i els obstacles a la 
unitat de mercat s’eliminen adoptant criteris de bona regulació econòmica. S'assenyala 
també que és important mantenir la regulació sota un procés de revisió constant basat en 
els principis de bona regulació i d’unitat de mercat nacional. 

Sola (2019) indica que la LGUM suposa un salt qualitatiu i quantitatiu en el procés liberalit-
zador de l'exercici de les activitats econòmiques iniciat per la Directiva de serveis. Quanti-
tatiu perquè amplia el seu àmbit a les activitats econòmiques en general i qualitatiu perquè 
introdueix una limitació severa a l'hora de regular els mitjans d'intervenció pública sobre les 
activitats econòmiques, que afecta especialment els poders autonòmics i locals ja que res-
tringeix a concretes raons d'interès general la justificació de l'establiment d'autoritzacions, 
declaracions responsables i comunicacions.  

El sistema que estableix la LGUM gravita, segons Sola (2019), en el principi d'intervenció 
mínima i en el principi d'eficàcia nacional. Pel que fa al principi d'intervenció mínima, aquest 
es desenvolupa a través del principi de necessitat i proporcionalitat de les actuacions de les 
autoritats competents que suposin límits a la llibertat d'empresa.53 En virtut del principi de 
necessitat, tant l'establiment de límits d'accés a una activitat econòmica o al seu exercici 
com l'exigència del compliment de requisits per al desenvolupament d'una activitat s'han de 

 
49 Reial decret 424/2016, de 11 de novembre, pel que s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departa-
ments ministerials. BOE núm. 274, de 12.11.2016. La regulació actual de la Secretaria d'Estat de la Funció 
Pública es troba al Reial decret 682/2021, de 3 d’agost, pel que es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica 
del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel que s’es-
tableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials. BOE núm. 185, de 04.08.2021. 
50 L'aprova el Grup de Treball Interministerial per a la Garantia de la Unitat de Mercat, creat aquell any mateix. 
51 BOE núm. 295, de 10.12.2013. 
52 Vegeu: Pla de racionalització normativa.  
53 Articles 5, 17 i 18 de la LGUM. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/11/11/424
https://www.boe.es/eli/es/rd/2016/11/11/424
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/682/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/682/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/682/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/20/con
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2013/refc20131108.aspx#PlanRacio
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motivar en la salvaguarda d'alguna raó imperiosa d'interès general.54 Aquests límits i requi-
sits han de ser proporcionats a la raó imperiosa d'interès general que s'invoca, sense que 
pugui existir un altre mitjà per tutelar aquest interès general que sigui menys restrictiu o 
distorsionador de l'activitat econòmica.  

A través del principi d'eficàcia nacional55 es reconeix l'efecte en tot el territori de l'Estat a les 
actuacions administratives de control d'accés a les activitats econòmiques. Qualsevol ope-
rador que hagués accedit legalment a la seva activitat complint els requisits disposats al lloc 
d'origen podria exercir la seva activitat en tot el territori estatal, havent les autoritats de destí 
d'assumir la validesa d'aquests requisits, fins i tot si eren diferents dels propis. 

Sola (2019) exposa que la LGUM desplega un conjunt d'instruments per garantir el compli-
ment dels seus objectius. Així, conté mesures de cooperació, tant ex ante com ex post, 
encaminades a evitar la dispersió del sistema normatiu en l'àmbit econòmic;56 crea el Con-
sell per a la Unitat de Mercat i atribueix funcions a les conferències sectorials per la implan-
tació de la LGUM; estableix normes sobre la supervisió administrativa en l'accés i l'exercici 
de les activitats econòmiques en desenvolupament del principi d'eficàcia en tot el territori; i, 
finalment, instaura mecanismes de garantia.57 

L'esquema introduït per la LGUM queda afectat per les sentències del Tribunal Constituci-
onal que resolen els recursos interposats pel Govern i el Parlament de Catalunya i per la 
Junta d'Andalusia.58 Si bé el Tribunal Constitucional avala el sistema de limitació dels mit-
jans d'intervenció de les activitats econòmiques establert per la LGUM, considera que la 
regulació del principi d'eficàcia nacional és contrària a l'ordre constitucional de competèn-
cies ja que excedeix l'abast de la competència estatal per establir les bases i que la coordi-
nació de la planificació general de l'activitat econòmica (article 149.1.13 Constitució) vulnera 
el principi de territorialitat de les competències autonòmiques. Amb tot, Sola (2019) relati-
vitza aquests efectes, atès que continua vigent el principi d'eficàcia de la llei paraigües res-
pecte de les activitats de serveis59 i hi ha activitats en les quals és la normativa europea o 
la legislació estatal comú la que harmonitza els requisits d'accés. 

 
54 Com a “raó imperiosa d'interès general” es remet al concepte, definit a la llei paraigües, “raó definida i 
interpretada per la jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, limitades les següents: 
l’ordre públic, la seguretat pública, la protecció civil, la salut pública, la preservació de l’equilibri financer del 
règim de Seguretat Social, la protecció dels drets, la seguretat i la salut dels consumidors, dels destinataris 
de serveis i dels treballadors, les exigències de la bona fe en les transaccions comercials, la lluita contra el 
frau, la protecció del medi ambient i de l’entorn urbà, la sanitat animal, la propietat intel·lectual i industrial, la 
conservació del patrimoni històric i artístic nacional i els objectius de la política social i cultural.” 
55 Article 19 LGUM. 
56 L'article 14 regula un sistema d'informació i valoració prèvia de la normativa amb potencial incidència en la 
unitat de mercat. L'article 15 estableix l'avaluació periòdica de l'impacte de la normativa sobre la unitat de 
mercat dins les conferències sectorials. 
57 L'article 26 regula el recurs administratiu contra actes incompatibles amb les llibertats d'establiment o circu-
lació. L'article 28 regula el procediment d'informació d'obstacles a la unitat de mercat i la disposició final pri-
mera regula el recurs contenciós-administratiu per a la garantia de la unitat de mercat. 
58 Les sentències del Tribunal Constitucional 79/2017 de 22 de juny, 110/2017 de 5 d'octubre i 111/2017 de 5 
d'octubre, entre altres decisions, han declarat nuls els articles 6, 19, 20, 21.2.c, les lletres b), c) i e) de l'apartat 
segon de l'article 18, així com la disposició addicional desena. 
59 L'article 7.3 de la Llei 17/2009 en la redacció donada per la disposició final segona de la LGUM estableix 
que la realització d’una comunicació o una declaració responsable o l’atorgament d’una autorització permet 
al prestador accedir a l’activitat de serveis i exercir-la en la totalitat del territori espanyol, fins i tot mitjançant 
l’establiment de sucursals.  

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8464.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2017-12202.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2017-12203.pdf
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Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la seva internacionalització60 

Aquesta llei recull una sèrie de mesures orientades a donar suport als emprenedors i l'acti-
vitat empresarial i afavorir l'anomenat clima de negocis.  

Álvarez (2017) destaca en especial les millores regulatòries,61 la regla una més – una menys 
(només es pot crear una nova càrrega administrativa si se n'elimina una d'altra d'existent 
de cost equivalent)62 i la reducció de càrregues estadístiques per a les empreses.63 

En desenvolupament d'aquestes mesures, es publica el "Doing Business en España–sub-
nacional",64 s'introdueix un mòdul sobre entorn empresarial i bona regulació a l'Enquesta 
d'indicadors de confiança empresarial de l'Institut Nacional d'Estadística i s'estableixen me-
sures per desenvolupar el principi una més-una menys de forma que la compensació de 
càrregues es faci preferiblement en l'àmbit de cada departament ministerial.65 

  

 
Els mitjans d’intervenció que s’apliquin als establiments físics han de respectar les condicions següents: 
a) Es pot exigir una autorització per a cada establiment físic quan sigui susceptible de generar danys sobre el 
medi ambient i l’entorn urbà, la seguretat o la salut pública i el patrimoni historicoartístic; aquest risc s’ha 
d’avaluar d’acord amb les característiques de les instal·lacions. 
b) Es pot exigir una declaració responsable per a cada establiment físic quan la normativa exigeixi el compli-
ment de requisits justificats per una raó imperiosa d’interès general. 
c) Es pot exigir una comunicació quan, per raons imperioses d’interès general, aquestes hagin de mantenir 
un control sobre el nombre o les característiques de les instal·lacions o d’infraestructures físiques en el mercat. 
El mitjà d’intervenció ha de ser proporcionat i no discriminatori. Quan el prestador de serveis ja estigui establert 
a Espanya i exerceixi legalment l’activitat, aquestes autoritzacions o declaracions responsables no poden 
preveure requisits que no estiguin relacionats específicament amb l’establiment físic a partir del qual pretén 
portar a terme l’activitat esmentada. 
60 BOE núm. 233, de 28.09.2013. 
61 Article 36: Revisió del clima de negocis a través de millores reguladores. Indicadors i intercanvi de millors 
pràctiques. En el moment d’aprovar aquest informe, l’impuls i coordinació de les iniciatives orientades a la 
millora del clima de negocis en general correspon a la Direcció General de Política Econòmica del Ministeri 
d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, d’acord amb l’article 5.1.g) del Reial decret 403/2020, de 25 
de febrer, pel que es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Trans-
formació Digital. 
62 Article 37: Simplificació de càrregues administratives. Les administracions públiques que en l’exercici de les 
seves competències respectives creïn noves càrregues administratives per a les empreses, han d’eliminar 
almenys una càrrega existent de cost equivalent. 
63  Article 38: Reducció de càrregues estadístiques. 1. Els serveis estatals d’estadística, en el desenvolupa-
ment de les seves activitats, han d’adoptar mesures tendents a la reducció de la càrrega estadística que 
suporten els emprenedors, a fi de facilitar el compliment de les obligacions de subministrament d’informació 
amb fins estadístics existents i la qualitat que ha de tenir la informació estadística produïda. 2. Són mesures 
concretes per portar a efecte aquesta reducció de càrregues estadístiques les següents: a) Els serveis estatals 
d’estadística han de tenir accés en les condicions establertes per la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció 
estadística pública, a la informació ja disponible en els registres de l’Administració General de l’Estat per a 
l’elaboració de les operacions incloses en el Pla estadístic nacional. b) S’ha de fomentar la presentació de 
qüestionaris per mitjans telemàtics c) Durant el primer any des de la creació d’una empresa que contracti 
menys de 50 assalariats, l’Institut Nacional d’Estadística ha de limitar a una el nombre d’enquestes d’emple-
nament obligatori en les quals aquesta empresa pot ser seleccionada. El nombre de qüestionaris a emplenar 
d’una enquesta depèn de si la seva periodicitat és mensual, trimestral o anual. 
64 Vegeu: Doing Business en España–subnacional.  
65 Acord del Consell de Ministres pel que es desenvolupa el principi una més-una menys.  

https://www.boe.es/eli/es/l/2013/09/27/14
https://espanol.doingbusiness.org/es/reports/subnational-reports/spain
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150130.aspx#CargasAdministrativas
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Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern66 

Aquesta llei té per objecte:  

▪ Incrementar i reforçar la transparència en l’activitat pública a través d’obligacions de 
publicitat activa per a totes les administracions i entitats públiques. 

▪ Reconèixer i garantir el dret a l’accés a la informació com un dret d’ampli àmbit subjectiu 
i objectiu. En aquesta línia, es regula la publicació de la Memòria d'avaluació d'impacte 
normatiu al Portal de Transparència, que deixa de ser un document intern de l'Adminis-
tració i esdevé un document públic a disposició dels ciutadans.  

▪ Establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així 
com les conseqüències jurídiques derivades del seu incompliment. Refon i desenvolupa 
els principis de bona regulació en matèria de transparència i bon govern que ja eren 
presents, de forma parcial, a la normativa espanyola.  

Álvarez (2017) destaca que, com la LGUM, la Llei 19/2013 inclou un procediment privilegiat. 
Enfront de qualsevol resolució expressa o presumpta en matèria d’accés a la informació es 
pot interposar una reclamació potestativa ad hoc en substitució dels recursos administratius 
ordinaris, que ha de ser resolta pel Consell de Transparència i Bon Govern.  

Amb l'objectiu d’aconseguir el coneixement efectiu i inequívoc per part dels ciutadans de 
les regles concretes a les que estan sotmesos, del seu abast i la seva vigència, la disposició 
addicional segona de la Llei 19/2013 preveia que l’Administració General de l’Estat duria a 
terme una revisió, simplificació i, en el seu cas, consolidació normativa del seu ordenament 
jurídic, derogant normes obsoletes, introduint modificacions i novetats en les normes exis-
tents, o proposant l’elaboració de textos refosos, entre d’altres. Amb aquesta finalitat, la 
Secretaria d’Estat de Relacions amb les Corts havia d'elaborar un Pla de qualitat i simplifi-
cació normativa i de coordinar el procés de revisió i simplificació normativa respecte als 
restants departaments ministerials. 67 

L’aprovació del desenvolupament reglamentari d’aquesta llei, inclosa al Pla anual normatiu 
per al 2020, està prevista per al primer semestre de 2022.68 

  

 
66 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. BOE núm. 
295, de 10.12.2013. 
67 Aquesta disposició addicional no establia cap termini de compliment. 
68 Vegeu pàgina 35: Pla anual normatiu 2020. Vegeu: Projecte de Reial decret de desenvolupament de la Llei 
19/2013. D’acord amb l’informe d’avaluació del Pla anual normatiu 2020, el Projecte de reial decret va ser 
informat per la Comissió General de Secretaris d’Estat i Subsecretaris i se’n preveu l’elevació al Consell de 
Ministres durant el primer semestre de 2022. Vegeu: pàgina 57 de l’Informe anual d’avaluació normativa 2020.  

https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:7df7e523-7a89-47b2-8428-71e6fa878f8f/PAN-2020.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/ParticipacionCiudadana/ParticipacionProyectosNormativos/proyectoRDTransparencia.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/ParticipacionCiudadana/ParticipacionProyectosNormativos/proyectoRDTransparencia.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:7ee61eb9-977a-4558-b9ee-e3453f1b132a/310821-Informe_evaluacion_Plan_Anual_Normativo_2020.pdf


La política de millora de la regulació a Catalunya 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 40 

Reforma del procediment administratiu comú i del règim jurídic del sector públic: Llei 
39/2015 i Llei 40/2015 

El període de consolidació de la política de millora regulatòria a Espanya culmina amb la 
reforma aprovada a través de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques69 i la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.70  

D'acord amb l’informe aprovat per la CORA, s’aborda una reforma integral de l’organització 
i el funcionament de les administracions articulada en dos eixos fonamentals: l’ordenació 
de les relacions ad extra de les administracions amb els ciutadans i les empreses (Llei 
40/2015) i la regulació ad intra del funcionament intern de cada administració i de les rela-
cions entre elles (Llei 39/2015).  

Ambdues normes es reconeixen tributàries de les iniciatives portades a terme sobre Better 
Regulation i Smart Regulation a la Unió Europea així com de les recomanacions formulades 
per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.71  

L'exposició de motius de la Llei 39/2015 reconeix els avenços fets en la millora de la pro-
ducció normativa durant els més de vint anys de vigència de la Llei 30/1992 per les lleis 
17/2009, 2/2011 i Llei 20/2013, ja esmentades en aquest informe, en la línia de la Comissió 
Europea i de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. Tanma-
teix, indica que cal una nova regulació que acabi amb la dispersió normativa existent i així 
reforci la participació ciutadana, la seguretat jurídica i la revisió de l’ordenament. Amb 
aquests objectius s’estableixen per primera vegada en una llei les bases segons les quals 
s’ha de desenvolupar la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària de les administraci-
ons públiques, amb l’objecte d’assegurar el seu exercici d’acord amb els principis de bona 
regulació, garantir adequadament l’audiència i la participació dels ciutadans en l’elaboració 
de les normes, i aconseguir la predictibilitat i l’avaluació pública de l’ordenament, com a 
corol·lari imprescindible del dret constitucional a la seguretat jurídica. 

Álvarez (2017) assenyala que ambdues lleis es basen en els principis de millora regulatòria 
en la mesura que s'orienten a l'increment de la transparència, de la seguretat jurídica, de la 
racionalització administrativa i de la millora de l'eficiència de l'Administració i de la qualitat 
normativa.  

Com a exemple de l'impuls i la modernització dels instruments clàssics de millora regulatòria 
inclosos per la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015, destaca els aspectes següents: 

▪ Sistematització dels principis de millora regulatòria: principis de necessitat, eficàcia, pro-
porcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència.72 

▪ Impuls de l'Administració electrònica ad intra i ad extra. 

 
69 BOE núm. 236, de 02.10.2015. 
70 BOE núm. 236, de 02.10.2015. 
71 En concret, a l’informe emès el 2014 "Spain: from administrative reform to continous improvement". 
72 Article 129 Llei 39/2015. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566-C.pdf
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▪ Elaboració d'un Pla anual normatiu en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, co-
ordinat pel Ministeri de Presidència.73 

▪ Ordenació del procés d'elaboració de normes. El títol VI de la Llei 39/2015 regula la 
iniciativa legislativa i la potestat per dictar reglaments i altres disposicions. D'acord amb 
l'exposició de motius de la Llei 39/2015, seguint amb les recomanacions de l'OCDE, 
calia una nova regulació que reforcés la participació ciutadana, la seguretat jurídica i la 
revisió de l'ordenament.74  

▪ Reforç de la participació ciutadana en el procediment d'elaboració normativa introduint 
l'obligatorietat de realització d'una consulta pública prèvia a través de la pàgina web del 
departament competent amb anterioritat a la redacció de les propostes normatives.  

▪ Reforç del contingut de la Memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu amb la inclusió dels 
impactes sobre la competitivitat i la unitat de mercat i l'anomenat test Pime (avaluació 
de l'impacte de la normativa per a les petites i mitjanes empreses).75 

▪ Atribució de funcions específiques relacionades amb la coordinació i qualitat normativa 
al Ministeri de la Presidència, a través de l'Oficina de coordinació i qualitat normativa.76 

▪ Reforç de l'avaluació ex post de les iniciatives normatives adoptades a través d'un in-
forme anual d'avaluació que ha d'aprovar el Consell de Ministres. 

▪ Fixació de dates d'entrada en vigor de les normes amb impacte en les activitats econò-
miques i professionals de caràcter fix (1 de juliol i 2 de gener), excepte els reials decrets 
llei o en cas de transposició de normativa de la UE. Contribueix a la previsibilitat dels 
canvis normatius.  

D'acord amb la disposició final primera de la Llei 39/2015, aquesta s'aprova a l’empara del 
que disposa l’article 149.1.18.a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la com-
petència per dictar les bases del règim jurídic de les administracions públiques i la compe-
tència en matèria de procediment administratiu comú i sistema de responsabilitat de totes 
les administracions públiques. A més, indica que el títol VI d’iniciativa legislativa i de la po-
testat per dictar reglaments i altres disposicions i la disposició addicional segona d’adhesió 
de les comunitats autònomes i entitats locals a les plataformes i registres de l’Administració 
General de l’Estat, s’aproven també a l’empara del que disposa l’article 149.1.14a, relatiu a 
la hisenda general, així com l’article 149.1.13a, que atribueix a l’Estat la competència en 
matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.  

No obstant l'anterior, la STC 55/2018, de 24 de maig, que resol el recurs interposat pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya, declara la inaplicabilitat a les comunitats autònomes 

 
73 Desenvolupat pel Reial decret 286/2017. 
74 La regulació que l'Avantprojecte de llei de la posterior Llei 39/2015 feia del procediment d'elaboració de 
normes era més àmplia. Atès el dictamen 275/2015 del Consell d'Estat, però, es redueixen el contingut inici-
alment previst i s'inclou a la Llei 50/1997 a través de la modificació que en fa la Llei 40/2015. 
75 Desenvolupat pel Reial decret 931/2017. 
76 Desenvolupat pel Reial decret 1081/2017. 
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de determinats aspectes del títol VI de la Llei 39/2015 que per a l'Administració General de 
l'Estat continuen essent vigents. 77 

4.2. Marc actualment vigent. Instruments de la política de millora de la regulació 

En aquest apartat s'analitza el marc legal que actualment incorpora els principis de bona 
regulació en el procediment d’elaboració de normes legals78 i reglamentàries, regula també 
una sèrie de mesures per donar un impuls definitiu a la millora de la qualitat normativa 
(consulta pública prèvia, elaboració de la Memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu) i, des del 
punt de vista organitzatiu, preveu, entre d'altres, l’elaboració d’un pla anual normatiu, l’ava-
luació ex post de les normes aprovades i atribueix funcions a diversos organismes per as-
segurar la qualitat normativa. 

4.2.1. Principis de bona regulació 

L'article 129 de la Llei 39/2015 estableix que en l’exercici de la iniciativa legislativa i la po-
testat reglamentària les administracions públiques han d’actuar d’acord amb els principis 
següents, que recull sota el títol de "principis de bona regulació":  

▪ Necessitat i eficàcia: la iniciativa normativa ha d’estar justificada per una raó d’interès 
general, s’ha de basar en una identificació clara dels fins perseguits i ha de ser l’instru-
ment més adequat per garantir-ne la consecució.  

▪ Proporcionalitat: la iniciativa que es proposi ha de contenir la regulació imprescindible 
per atendre la necessitat que s’ha de cobrir amb la norma, després de constatar que no 
hi ha altres mesures menys restrictives de drets, o que imposin menys obligacions als 
destinataris. 

En un sentit similar, l'article 4 de la Llei 40/2015 regula els principis d’intervenció de les 
administracions públiques per a la realització d’una activitat i estableix que les adminis-
tracions públiques que, en l’exercici de les seves competències respectives, estableixin 

 
77 La STC 55/2018 declara:   
1) La inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 6.4 paràgraf 2 que insta les comunitats autònomes a aprovar 
els models de poders inscribibles als registres electrònics; dels incisos “o Consell de Govern respectiu” i “o de 
les conselleries de Govern” del paràgraf tercer de l'article 129.4, i de la disposició final 1.2. 
2) Que són contraris a l'ordre constitucional de competències i per tant no aplicables a les iniciatives legislati-
ves de les comunitats autònomes: article 129 excepte l'apartat 4, paràgrafs segon i tercer; article 130; article 
132 i l’article 133. 
3) Que són contraris a l'ordre constitucional de competències i per tant inaplicables a les comunitats autòno-
mes: els articles 132 i 133 (excepte l'incís "Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de 
llei o de reglament, es substanciarà una consulta pública" i el primer paràgraf de l'apartat 4).  
4) La constitucionalitat del paràgraf 2 de la disposició addicional 2 sobre adhesió de les comunitats autònomes 
i entitats locals a les plataformes i registres de l'Administració General de l'Estat, en els termes del Fonament 
Jurídic 11.f) en el que s'exposa que aquesta obligació imposada a comunitats autònomes i entitats locals és 
merament formal, té per objecte justificar el compliment del mandat d'eficiència, estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera i no implica habilitació a l'Estat per exercir un control administratiu. L'únic control pos-
sible podria ser fet per la jurisdicció contenciosa administrativa pel que fa al compliment dels principis d'efici-
ència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i pels òrgans de fiscalització dels comptes públics. 
78 En aquest informe s’analitza exclusivament la iniciativa legislativa que correspon al Govern i que es forma-
litza a través de l’aprovació de projectes de llei que posteriorment es tramiten parlamentàriament. No s’analitza 
la iniciativa legislativa exercida pels grups parlamentaris, pels parlaments autonòmics ni per la ciutadania. 
L’anàlisi se centra en la fase prèvia a la tramitació parlamentària.  
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mesures que limitin l’exercici de drets individuals o col·lectius o exigeixin el compliment 
de requisits per a la realització d’una activitat, han d’aplicar el principi de proporcionalitat 
i elegir la mesura menys restrictiva, motivar la seva necessitat per a la protecció de 
l’interès públic, així com justificar la seva adequació per aconseguir les finalitats que es 
persegueixen, sense que en cap cas es produeixin diferències de tracte discriminatòries. 
Així mateix, han d’avaluar periòdicament els efectes i resultats obtinguts. 

▪ Seguretat jurídica: la iniciativa normativa s’ha d’exercir de manera coherent amb la 
resta de l’ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, per generar un marc nor-
matiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que en faciliti el coneixement i la 
comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la presa de decisions de les persones i em-
preses.  

Dins aquest principi s'inclou també la necessitat de justificar les especialitats que s'in-
trodueixin en matèria de procediment administratiu i també els requisits de les habilita-
cions per al desenvolupament reglamentari de les lleis.79 

▪ Transparència. Aquest principi imposa a les administracions públiques les obligacions 
següents:  

En primer lloc, han de possibilitar l’accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en 
vigor i els documents propis del seu procés d’elaboració.80  

En segon lloc, han de definir clarament els objectius de les iniciatives normatives i la 
seva justificació en el preàmbul o exposició de motius.  

 
79 Així, s'estableix que, quan en matèria de procediment administratiu la iniciativa normativa estableixi tràmits 
addicionals o diferents als que preveu la Llei 39/2015, aquests han de ser justificats atenent la singularitat de 
la matèria o els fins perseguits per la proposta.  
Les habilitacions per al desplegament reglamentari d’una llei han de ser conferides, amb caràcter general, al 
Govern o Consell de Govern respectiu. L’atribució directa als titulars dels departaments ministerials o de les 
conselleries del Govern, o a altres òrgans dependents o subordinats d’aquests, té caràcter excepcional i s’ha 
de justificar en la llei habilitadora. Les lleis poden habilitar directament autoritats independents o altres orga-
nismes que tinguin atribuïda aquesta potestat per aprovar normes en desplegament o aplicació d’aquestes, 
quan la naturalesa de la matèria així ho exigeixi. 
80 D'acord amb l'article 7 de la Llei 19/2013, de transparència, estableix que les administracions públiques, en 
l’àmbit de les seves competències, han de publicar: 
a) Les directrius, les instruccions, els acords, les circulars o les respostes a consultes plantejades pels parti-
culars o altres òrgans en la mesura en què suposin una interpretació del dret o tinguin efectes jurídics. 
b) Els avantprojectes de llei i els projectes de decrets legislatius la iniciativa dels quals els correspongui, quan 
se sol·licitin els dictàmens als òrgans consultius corresponents. En el cas en què no sigui preceptiu cap dic-
tamen la publicació s’ha de fer en el moment de la seva aprovació. 
c) Els projectes de reglaments la iniciativa dels quals els correspongui. Quan sigui preceptiva la sol·licitud de 
dictàmens, la publicació s’ha de produir una vegada que aquests hagin estat sol·licitats als òrgans consultius 
corresponents sense que això suposi, necessàriament, l’obertura d’un tràmit d’audiència pública.  
d) Les memòries i informes que conformin els expedients d’elaboració dels textos normatius, en particular, la 
memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu que regula el Reial decret 1083/2009, de 3 de juliol. 
e) Els documents que, d’acord amb la legislació sectorial vigent, s’hagin de sotmetre a un període d’informació 
pública durant la seva tramitació. 
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En tercer lloc, han de possibilitar que els destinataris potencials tinguin una participació 
activa en l’elaboració de les normes. La consulta prèvia, l'audiència i la informació públi-
ques són una manifestació d'aquest principi. 

▪ Eficiència: la iniciativa normativa ha d’evitar càrregues administratives innecessàries o 
accessòries i ha de racionalitzar, en la seva aplicació, la gestió dels recursos públics. En 
aquesta línia, s'estableix també que les administracions públiques han de cooperar per 
promocionar l’anàlisi econòmica en l’elaboració de les normes i, en particular, per evitar 
la introducció de restriccions injustificades o desproporcionades a l’activitat econòmica. 

▪ Sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària: Quan la iniciativa normativa 
afecti les despeses o els ingressos públics presents o futurs, s’han de quantificar i valo-
rar les seves repercussions i efectes, i s’han de supeditar al compliment dels principis 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

Embid (2019) assenyala que la doctrina ha destacat el biaix economicista d'aquesta re-
gulació, confirmat per les competències constitucionals en les que s'empara l'aprovació 
del títol VI de la Llei 39/2015 en concret, tal com s'ha assenyalat en l'apartat anterior.81 

L'adequació als principis de bona regulació ha de quedar prou justificada en l’exposició de 
motius o en el preàmbul dels avantprojectes de llei i dels projectes de reglament, respecti-
vament. 

4.2.2. Pla anual normatiu82 

Anualment el Govern ha d'aprovar un pla normatiu que ha de recollir les iniciatives regla-
mentàries o legislatives que es preveu elevar al Consell de Ministres per a la seva aprovació 
l'any següent.  

La coordinació del pla correspon al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i 
Memòria Democràtica per tal d’assegurar la congruència de totes les iniciatives que es tra-
mitin i d’evitar successives modificacions del règim legal aplicable a un determinat sector o 
àrea d’activitat en un curt espai de temps.  

Els departaments ministerials han de remetre a la Junta de Planificació i Avaluació Norma-
tiva,83 abans de l’1 de març de cada any, les iniciatives normatives que vulguin incorporar 
al Pla anual normatiu. Han d’utilitzar el model d’informació aprovat per ordre de la persona 
titular del Ministeri de la Presidència.84 S'ha d'especificar al Pla la proposta d'inclusió o no 

 
81 Referència als articles 149.1.14a, relatiu a la hisenda general, així com 149.1.13a, que atribueix a l’Estat la 
competència en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica. 
82 Article 132 de la Llei 39/2015 i article 25 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, en la redacció 
que en fa la disposició final tercera de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Desen-
volupat pel Reial decret 286/2017, de 24 de març, pel qual es regulen el Pla anual normatiu i l’Informe anual 
d’avaluació normativa de l’Administració General de l’Estat i es crea la Junta de Planificació i Avaluació Nor-
mativa. BOE núm. 76, de 30.03.2017.  
83 Junta interministerial sota la coordinació del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria 
Democràtica. 
84 Ordre PRA/286/2017, de 28 de març, per la que s'aprova el model de document d'informació de les inicia-
tives normatives per a la seva inclusió al Pla anual normatiu de l'Administració General de l'Estat. BOE núm. 
76, de 30.03.2017. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/03/30/pdfs/BOE-A-2017-3415-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/03/30/pdfs/BOE-A-2017-3415-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/03/30/pdfs/BOE-A-2017-3415-C.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2017/03/28/pra286
https://www.boe.es/eli/es/o/2017/03/28/pra286
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de cada projecte normatiu entre els que han de ser objecte d’una avaluació posterior, tal 
com s'analitzarà més endavant en fer referència a l'avaluació ex post. 

El projecte de Pla anual normatiu l’elabora, a partir de les iniciatives dels diferents departa-
ments ministerials, la Junta de Planificació i Avaluació Normativa. La persona titular del 
Ministeri de la Presidència, amb l’informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a 
Afers Econòmics, ha d’elevar el pla al Consell de Ministres, que l’ha d’aprovar abans del 30 
d’abril de l’any anterior a la seva vigència, a proposta de la persona titular del Ministeri de 
la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica. Una vegada aprovat, el 
Pla anual normatiu s’ha de publicar en el Portal de la Transparència de l’Administració Ge-
neral de l’Estat.  

El Reial decret 286/2017 desenvolupa la possibilitat d'aprovar normes no incloses al Pla 
anual normatiu, sempre que es justifiqui a la Memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu a la 
que es fa referència a continuació.85  

Finalment, el Reial decret 286/2017 estableix que només en circumstàncies especials, que 
afectin una multiplicitat de projectes normatius impulsats per diferents ministeris, o en el cas 
de la formació d’un nou Govern, els departaments ministerials poden sol·licitar a la persona 
titular del Ministeri de la Presidència que proposi al Consell de Ministres la modificació del 
Pla anual normatiu, prèvia valoració per la Junta de Planificació i Avaluació Normativa. 

D'ençà de l'aprovació del Reial decret 286/2017 s'ha aprovat el Pla anual normatiu corres-
ponent als anys 2018,86 2020,87 2021,88 i 2022.89 

L’elaboració i aprovació del Pla anual normatiu dels anys 2020 i 2021 va quedar condicio-
nada per la irrupció de la crisi originada per la COVID-19 que, alterant les prioritats políti-
ques i normatives del Govern, va dificultar la seva planificació i va interferir en el grau d’exe-
cució i compliment de l’inicialment planificat.90 

El pla corresponent a l’any 2022 es vertebra sobre el manteniment d’algunes de les novetats 
introduïdes pel pla de 2021 (planificació semestral i a tres anys i presentació de les iniciati-
ves normatives ordenades per ministeris i per matèries o àmbits d’actuació) i sobre la vin-
culació de 61 de les 368 iniciatives normatives previstes amb els objectius del Pla de Re-
cuperació, Transformació i Resiliència. Tal com va passar al pla de 2021, aquestes iniciati-
ves constitueixen un vector essencial com a instruments normatius a través dels quals s'im-
plementa l'ambiciós programa de reformes estructurals i legislatives orientades a abordar 
els principals reptes així com les inversions a fer entre 2021 i 2023. 

 
85 Vegeu les previsions del Reial decret llei 36/2020 que s’analitza més endavant. S’excepciona la inclusió en 
el Pla anual normatiu. 
86 Pla anual normatiu 2018.  
87 Pla anual normatiu 2020.  
88 Pla anual normatiu 2021. 
89 Pla anual normatiu 2022. 
90 En aquest sentit s’expressa el Pla anual normatiu 2022, pàgina 7. 

https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:8efdb75e-5f29-4dab-9e5c-77b1bfa8ac67/PAN-2018.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:7df7e523-7a89-47b2-8428-71e6fa878f8f/PAN-2020.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:01fc2866-a9d8-4010-8354-c56676f9dbdb/PAN-2021.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/PAN%20202.pdf
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4.2.3. Procediment d'elaboració 

La Llei 39/2015 va aprovar un marc comú per a l'exercici de la iniciativa legislativa i de la 
potestat reglamentària, que per a l'Administració General de l'Estat es concreten a la Llei 
50/1997 del Govern, modificada per la Llei 40/2015. 

Míguez (2019) assenyala que, paradoxalment, les lleis 39/2015 i 40/2015 són una mostra 
de tècnica legislativa deficient, particularment greu en tractar-se de textos vertebradors de 
l'ordenament jurídic espanyol. En aquesta línia, Embid (2019) assenyala que el propi títol 
VI de la Llei 39/2015, que regula el cicle normatiu de manera desordenada, sense atendre 
lala progressió temporal dels tràmits, i que ha estat declarat parcialment inconstitucional, és 
una pèssima forma d'ordenar la qualitat normativa. 
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Informes i consultes per garantir l'encert i la legalitat de la norma 

Tant abans de la redacció de la proposta de norma com durant el procediment d'elaboració, 
es pot acordar sol·licitar tots aquells estudis i consultes que s’estimin convenients per ga-
rantir l’encert i la legalitat de la norma.91 

Participació dels ciutadans: consulta, audiència i informació públiques 

La Llei 39/2015 i la Llei 40/201592 reforcen la participació ciutadana en el procediment d'e-
laboració de normes introduint com a tràmit obligatori la consulta pública prèvia a la redacció 
de la iniciativa normativa, tràmit al que ja es feia referència a la Llei 2/2011, d'economia 
sostenible.93 A més de la consulta pública, la participació ciutadana s'instrumenta també a 
través de l'audiència i la informació públiques.     

La consulta pública és una consulta prèvia a l’elaboració del text i recull l’opinió dels sub-
jectes potencialment afectats per la futura norma i de les organitzacions més representati-
ves sobre: 

▪ Problemes que es pretén solucionar amb la nova norma. 

▪ Necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

▪ Objectius de la norma. 

▪ Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. 

La durada mínima de la consulta pública són 15 dies naturals i, en tot cas, s’ha de fer amb 
temps suficient per garantir que tots els destinataris potencials tenen la possibilitat d’emetre 
la seva opinió, per a la qual cosa s’han de posar a la seva disposició els documents neces-
saris, que han de ser clars i concisos i han de reunir tota la informació necessària per poder 
pronunciar-se sobre la matèria. 

Se’n pot prescindir, de manera motivada a la Memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu, en 
els supòsits següents:  

▪ Normes pressupostàries o organitzatives de l’Administració General de l’Estat o de les 
organitzacions dependents o vinculades.  

▪ Concurrència de raons greus d’interès públic que ho justifiquin. 

▪ Normes sense impacte significatiu en l’activitat econòmica, que no imposin obligacions 
rellevants als destinataris o regulin aspectes parcials d’una matèria.94 

 
91 Article 26.1 i 26.5 primer paràgraf de la Llei 50/1997. 
92 A través de la modificació de la Llei 50/1997 feta per la Llei 40/2015. 
93 La referència a la consulta pública ja havia estat inclosa a la Llei d'economia sostenible.  
94 Per a Míguez (2019) aquesta referència és un reflex de la vinculació entre millora de la regulació i intervenció 
pública a l'economia. 
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▪ Tramitació urgent. 

Pel que fa a l'audiència i la informació públiques, s'estableix que, quan la norma afecti 
els drets i interessos legítims de les persones, el centre directiu competent ha de publicar 
el text al portal web corresponent per tal de donar audiència als ciutadans afectats i sol·lici-
tar totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o entitats. Així mateix, 
també es pot demanar directament l’opinió de les organitzacions o associacions reconegu-
des per llei que agrupin o representin les persones que tinguin drets o interessos legítims 
que es vegin afectats per la norma i els fins de les quals guardin relació directa amb el seu 
objecte.95 

Aquest tràmit s'ha de fer en un termini mínim de 15 dies hàbils, que es poden reduir a un 
mínim de 7 dies hàbils quan raons degudament motivades així ho justifiquen o en cas de 
tramitació urgent. Se n’ha de deixar constància a la Memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu. 

Com en el cas de la consulta, l'audiència i informació públiques s’han de dur a terme de tal 
manera que els destinataris potencials de la norma i els qui facin aportacions sobre aquesta 
tinguin la possibilitat d’emetre la seva opinió, per a la qual cosa s’han de posar a la seva 
disposició els documents necessaris, que han de ser clars i concisos i han de reunir tota la 
informació necessària per poder pronunciar-se sobre la matèria.  

Aquest tràmit només es pot ometre en cas que existeixin raons greus d’interès públic, que 
han de justificar-se a la Memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu. Així mateix, no és d'apli-
cació en el cas de normes pressupostàries o que regulin els òrgans, càrrecs i autoritats del 
Govern o de les organitzacions dependents o vinculades a aquestes.  

Entre els compromisos del marc del IV Pla de Govern obert 2020-202496 s’ha de destacar 
el Pla de millora de la participació a través de la creació d’una plataforma de participació 
ciutadana i l’impuls als laboratoris d’innovació per promoure la participació en l’elaboració 
de polítiques públiques. 

Proposta inicial 

Les normes d'origen governamental s'han de redactar seguint les directrius de tècnica nor-
mativa aprovades l'any 200597  a les que s'ha fet referència en l'apartat anterior i que vetllen 
per la dimensió formal de la qualitat. 

Míguez (2019) posa de manifest que la darrera dècada ha empitjorat la qualitat tècnica de 
la redacció de les lleis. Així mateix, assenyala que no ajuda el fet que el Tribunal Constitu-
cional renunciï a integrar el control de la tècnica legislativa en el control de constitucionalitat 

 
95 Article 133.2 Llei 39/2015, article 26.6 de la Llei 50/1997 i Ordre PRE/1590/2016, de 3 d’octubre, per la es 
publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de setembre de 2016, pel que es dicten instruccions per habilitar 
la participació pública en el procés d’elaboració normativa a través dels portals web dels departaments minis-
terials. BOE núm. 241, de 05.10.2016. 
96 IV Pla de Govern obert 2020-2024. Aprovat el 29.10.2020. Govern d’Espanya. 
97 Resolució de 28 de juliol de 2005, de la Subsecretaria, per la que es dona publicitat a l'Acord del Consell 
de Ministres, de 22 de juliol de 2005, pel que s'aproven les directrius de tècnica normativa. BOE núm. 180, de 
29.07.2005. Substitueixen les directrius sobre la forma i l’estructura dels avantprojectes de llei, aprovades per 
Consell de Ministres de 18.10.1991.  

https://www.boe.es/eli/es/o/2016/10/03/pre1590
https://www.boe.es/eli/es/o/2016/10/03/pre1590
https://www.boe.es/eli/es/o/2016/10/03/pre1590
https://www.boe.es/eli/es/o/2016/10/03/pre1590
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/planes-accion/documentos_IVPlan.html
https://www.boe.es/eli/es/res/2005/07/28/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2005/07/28/(1)
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de les lleis.98 En la mateixa línia, Embid (2019) assenyala que només excepcionalment l'e-
xamen de la qualitat formal d'una norma podria conduir a una declaració de nul·litat.99 

Memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu100 

La Llei 50/1997 en la seva redacció inicial ja preveia la necessitat de fer una memòria sobre 
la necessitat i l’oportunitat dels projectes, així com una memòria econòmica estimativa del 
cost resultant.101  

Aquest instrument té per finalitat garantir que aquells que han d'elaborar i aprovar un pro-
jecte de disposició comptin amb la informació necessària que els permeti estimar quin im-
pacte tindrà en els ciutadans i els mitjans que es necessitaran per poder aplicar-la. 

L'elaboració de la memòria ha de seguir la Guia metodològica per a l'elaboració de la 
memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu,102 que conté les pautes orientatives per fer l'a-
nàlisi d'impacte normatiu i la redacció de la Memòria dels projectes normatius. Mentre no 
s’aprovi l’adaptació de la guia prevista per la disposició addicional primera del Reial decret 
931/2017 es continua aplicant l'aprovada pel Consell de Ministres d’11.12.2009. 

El centre directiu competent elabora la Memòria amb caràcter preceptiu i amb el contingut 
següent:  

▪ Oportunitat de la proposta de norma. En tot cas ha d’incloure: 

1. Identificació clara dels fins i objectius perseguits.  

2. Explicació d'adequació als principis de bona regulació que preveu l’article 129 de la Llei 
39/2015, i, en particular, als principis de necessitat i eficiència, justificant la raó d’interès 

 
98 Així, si bé a la Sentència del Tribunal Constitucional 46/1990 el Tribunal Constitucional relacionava l'exi-
gència de la claredat normativa amb el principi de seguretat jurídica de l'article 9.3 Constitució, amb posterio-
ritat, renuncia a emetre judici de constitucionalitat sobre la tècnica legislativa utilitzada (vegeu, per exemple, 
el Fonament Jurídic 12.d de la STC 111/2016).   
99 Al Fonament Jurídic 3 de la Sentència del Tribunal Constitucional 136/2011 assenyala que el judici de 
constitucionalitat no ho és de la tècnica legislativa. 
100 Reial decret 931/2017, de 27 d'octubre, pel que es regula la Memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu. BOE 
núm. 276, de 14.11.2017. Deroga el Reial decret 1083/2009, de 3 de juliol per la necessitat d'adaptar-se a les 
modificacions introduïdes a la Llei 50/1997 per la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015. El Reial decret 1083/2009 es 
va dictar per desenvolupar les memòries i informes requerits pels articles 22 i 24 de la Llei 50/1997ja abans 
de la reforma operada per les lleis 39/2015 i 40/2015.  
101 Articles 22 i 24 de la redacció inicial de la Llei 50/1997, en relació amb la iniciativa legislativa i la potestat 
reglamentària del Govern, respectivament. La Llei 50/1997 va afegir una memòria del cost econòmic als trà-
mits exigits per la Llei de procediment administratiu de 1958. En desenvolupament de la Llei 50/1997 es va 
aprovar el Reial decret 1083/2009, derogat pel Reial decret 931/2017 per tal de regular els canvis fets per les 
lleis 39/2015 i 40/2015: l’estudi de l’encadenament amb el dret de la Unió Europea, l’estudi sobre la unitat de 
mercat i la competitivitat i la realització del test Pime.  
Embid (2019) destaca que aquesta memòria econòmica s'exigia a l'Ordre de 4 de febrer de 1980 i no consistia 
en una avaluació d'impacte econòmic general de l'avantprojecte de llei o del projecte de reglament sinó que 
es limitava a exigir una anàlisi sobre l'impacte pressupostari, és a dir, sobre els recursos personals, materials 
i econòmics de l'Estat, sense considerar les implicacions econòmiques més enllà de la pròpia Administració.  
102 Vegeu: Guia metodològica per a l'elaboració de la Memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu. Ministeri d’Afers 
Econòmics i Transformació Digital. 

https://www.boe.es/boe/dias/1990/04/09/pdfs/T00026-00033.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/15/pdfs/BOE-A-2016-6839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-16024.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/11/14/pdfs/BOE-A-2017-13065-C.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/guia_metodologica_ain.pdf
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general en què es funda, i que és l’instrument més adequat per garantir-ne la consecu-
ció.  

3. Explicació de l'adequació al principi de proporcionalitat, de manera que la iniciativa con-
tingui la regulació imprescindible per atendre la necessitat a cobrir, després que es cons-
tati que no hi ha altres mesures menys restrictives de drets o que imposin menys obli-
gacions als destinataris.  

4. Anàlisi d’alternatives, que ha de comprendre una justificació de la necessitat de la norma 
davant de l’alternativa de no aprovar cap regulació. Amb caràcter general s’ha de pro-
curar valorar més d’una alternativa.  

5. Justificació, si escau, que la proposta normativa no figura en el Pla anual normatiu.  

▪ Contingut i anàlisi jurídica: ha de resumir les novetats principals introduïdes per la 
proposta de norma, ha d’incloure una referència al seu encadenament amb el dret naci-
onal i de la Unió Europea i ha de contenir la llista detallada de les normes que queden 
derogades com a conseqüència de la seva entrada en vigor.  

En el cas de disposicions que transposin o despleguin normativa de la Unió Europea i 
que continguin normes específiques en matèria de procediment administratiu, s’han d’in-
dicar els efectes en relació amb el procediment administratiu comú.  

▪ Justificació, si escau, de la introducció de tràmits addicionals o diferents al procedi-
ment administratiu, indicant els motius pels quals és eficaç, proporcionat i necessari per 
a la consecució dels fins propis del procediment. Els tràmits esmentats s’han de justificar 
atenent la singularitat de la matèria o els fins perseguits per la proposta.  

▪ Justificació de l'establiment d'especialitats del procediment referides als òrgans com-
petents, terminis propis del procediment concret per raó de la matèria, les formes d’ini-
ciació i terminació, la publicació i els informes a obtenir.  

▪ Referència a la vigència indefinida o temporal de la norma. En aquest últim cas s’han 
de precisar els motius que justifiquen l’opció escollida. 

▪ Justificació, si escau, de la concurrència de les circumstàncies que permeten establir 
una entrada en vigor que s’aparti de la regla general.103 

▪ Explicació, si escau, de l’atribució directa de la potestat de desplegament reglamentari 
d’una llei a un titular d’un departament ministerial, a altres òrgans que en depenguin o 
subordinats d’aquests.  

▪ Justificació del rang normatiu proposat per al projecte.  

▪ Anàlisi sobre l’adequació de la proposta de norma a l’ordre de distribució de compe-
tències, on es precisi el títol o els títols competencials en què es basa la norma.  

 
103 L'article 23 de la Llei 50/1997 estableix el criteri general sobre l'entrada en vigor de les normes.  
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▪ Impacte econòmic i pressupostari. L’impacte econòmic ha d’avaluar les conseqüèn-
cies de l'aplicació de la norma sobre els sectors, col·lectius o agents afectats, inclòs 
l’efecte sobre la competència, la unitat de mercat i la competitivitat i el seu encaix amb 
la legislació vigent en cada moment.  

El Reial decret 931/2017 estableix que s’ha d’avaluar l’efecte sobre les petites i mitjanes 
empreses i dur a terme el test Pime, en els termes que la Guia metodològica determini, 
d’acord amb la pràctica de la Comissió Europea. Al respecte, la guia indica que s’ha 
d’identificar, en particular, la incidència diferencial a les empreses en funció de la seva 
mida. Han de tenir-se en compte les peculiaritats de les pimes, que es caracteritzen per 
l'elevada incidència dels costos fixos, en els que repercuteixen de manera especial els 
costos del compliment reglamentari. 

L’impacte pressupostari ha de comprendre, almenys, una referència als efectes en els 
ingressos i les despeses públiques i ha d’incloure la incidència en les despeses de per-
sonal, dotacions o retribucions, despeses en mitjans o serveis de l’Administració digi-
tal104 o qualssevol altres despeses al servei del sector públic. No s'ha de limitar als pres-
supostos generals de l'Estat en vigor sinó que també ha d'incloure els efectes possibles 
sobre els següents exercicis.  

▪ Càrregues administratives. A efectes de la memòria es consideren càrregues admi-
nistratives totes aquelles tasques de naturalesa administrativa que han de dur a terme 
les empreses i els ciutadans i ciutadanes per complir les obligacions derivades de la 
norma.  

S'ha d'indicar, amb una estimació de la seva quantificació econòmica, les càrregues 
administratives que introdueix la norma i/o que s'hagin suprimit o reduït respecte a la 
regulació anterior. 

La quantificació econòmica és estimativa i es fa aplicant el Mètode simplificat de me-
dició de càrregues administratives i de la seva reducció inclòs a la Guia metodolò-
gica a partir de tres valors: el cost de complir la càrrega, la freqüència amb la que ha de 
fer-se i la població que ha de complir-la.105 

▪ Impacte per raó de gènere, en la infància i l’adolescència i en la família. L’impacte 
de gènere ha d’analitzar i valorar els resultats que es puguin seguir de l’aprovació del 
projecte des de la perspectiva de l’eliminació de desigualtats i de la seva contribució a 
la consecució dels objectius d’igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes, a 
partir dels indicadors de situació de partida, de previsió de resultats i de previsió d’im-
pacte que recull la Guia metodològica. Així mateix, s’ha de fer una anàlisi dels impactes 
en la infància i l’adolescència, i en la família.  

▪ Altres impactes: la Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu ha d’incloure qualsevol altre 
aspecte que pugui ser rellevant a criteri de l’òrgan proponent, i ha de prestar una atenció 

 
104 La referència a les despeses en mitjans o serveis de l’Administració digital ha estat inclosa pel Reial decret 
203/2021, de 30 de març, pel que s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mit-
jans electrònics. BOE núm. 77, de 31.03.2021. 
105 Annex V de la Guia metodològica per a l'elaboració de la Memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu. Ministeri 
d’Afers Econòmics i Transformació Digital. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203/con
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/guia_metodologica_ain.pdf
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especial als impactes de caràcter social i mediambiental,106 a l’impacte en matèria 
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 
discapacitat i a l’impacte que tindrà per a la ciutadania i per a l’Administració el desen-
volupament o ús dels mitjans i serveis de l’Administració digital que comporti la norma.107  

Embid (2019) assenyala que, en la pràctica, s'analitzen fonamentalment els impactes 
econòmics, més fàcilment quantificables.  

Vida (2017) assenyala que l'anàlisi d'impacte normatiu es fa com un requisit formal més, 
que es continua centrant en l'impacte pressupostari de la norma per a la pròpia Admi-
nistració, tal com es feia en les memòries econòmiques dels anys 80. 

▪ Anàlisi sobre cost-benefici: amb caràcter potestatiu i, en tot cas, quan una norma es-
pecífica o sectorial així ho exigeixi, s’ha de fer una anàlisi sobre cost-benefici que con-
sisteixi en un resum de tots els costos i beneficis de la norma, tant directes com indirec-
tes, i ha de quedar acreditat que els beneficis esperats compensen o superen els costos 
que es deriven del projecte i que en justifiquen l’aprovació. 

▪ Descripció de la tramitació i consultes. Resum de les principals aportacions rebudes en 
el tràmit de consulta pública, a través del portal web del departament competent, amb 
caràcter previ a l’elaboració del text. Si no s'ha fet aquest tràmit, cal incloure la justificació 
motivada de la concurrència d’alguna o diverses de les raons que permeten ometre el 
tràmit.  

▪ Referència a les consultes efectuades i les observacions rebudes en el tràmit d’audièn-
cia i informació pública, així com el seu resultat i el seu reflex en el text del projecte. S’ha 
de posar de manifest de manera expressa a la memòria i s’ha de justificar la reducció 
dels terminis d’audiència i informació pública, o l’omissió del tràmit esmentat.  

▪ Referència als informes de les comunitats autònomes, entitats locals i a altres informes 
o dictàmens preceptius o facultatius, evacuats durant la tramitació. Ha de quedar reflec-
tida la manera en què les observacions que aquests contenen les hagi tingut en consi-
deració l’òrgan proponent de la proposta de norma.  

▪ Indicació de si la norma està prevista entre les susceptibles d’avaluació en el Pla anual 
normatiu corresponent i, si escau, descripció amb claredat dels objectius i fins de la 
norma i els termes i terminis que s’han d’usar per analitzar els resultats de la seva apli-
cació. A aquests efectes, s’ha d’indicar la sistemàtica que s’utilitzarà en l’avaluació i 
l’entitat o òrgan que es consideren idonis per portar-la a terme. 

 
106 La disposició final cinquena de la Llei 7/2021 de canvi climàtic i transició energètica modifica la Llei 50/1997 
del Govern per afegir com a contingut de la Memòria d’anàlisi de l’impacte normatiu l’impacte per raó de canvi 
climàtic, que haurà de ser valorat en termes de mitigació i adaptació. No obstant això, cal tenir en compte que 
el Reial decret llei 931/2017 ja inclou la referència a l’impacte mediambiental.  
107 La referència a l’impacte pel desenvolupament o ús dels mitjans o serveis de l’Administració digital ha estat 
inclosa pel Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel que s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament 
del sector públic per mitjans electrònics. BOE núm. 77, de 31.03.2021. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203/con
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▪ Fitxa amb el resum executiu de la memòria. El Ministeri o centre directiu competent per 
a la realització de la memòria ha d’actualitzar-ne el contingut amb les novetats significa-
tives que es produeixin al llarg del procediment de tramitació. En especial, s’ha d’actua-
litzar l’apartat relatiu a la descripció de la tramitació i les consultes.  

Quan es consideri que de la proposta normativa no es deriven impactes apreciables en cap 
dels àmbits enunciats, o aquests no siguin significatius, s’ha de fer una memòria abreu-
jada. És preceptiva la seva presentació, també, en els supòsits de la tramitació de projectes 
de reials decrets llei.108 La memòria abreujada ha d’incloure, almenys, els apartats se-
güents: oportunitat de la norma; identificació del títol competencial prevalent; llista de les 
normes que queden derogades; impacte pressupostari i per raó de gènere, així com els 
altres impactes detectats que es jutgin rellevants; descripció de la tramitació i les consultes 
realitzades. També s’hi ha d’incloure una descripció de la manera com s’analitzen, si escau, 
els resultats de l’aplicació de la norma. L’òrgan o els òrgans proponents han de justificar 
oportunament en la mateixa memòria els motius de la seva elaboració abreujada  

Sánchez, et al. (2019) conclouen que existeix un marge ampli de millora en pràcticament 
tots els àmbits de les memòries d’anàlisi d’impacte normatiu.109 Consideren que si la Me-
mòria d’anàlisi de l’impacte normatiu incorpora un apartat sobre l'oportunitat de la proposta 
capaç d'expressar de manera clara la motivació, els objectius i fins del projecte normatiu i 
d'explicar les alternatives considerades, i com les seves determinacions compleixen els 
principis de bona regulació, és molt probable que aquesta mateixa bona factura es trobi a 
la pròpia norma. Destaquen també la necessitat de millorar la justificació de la congruència 
de la proposta normativa amb el Dret espanyol i el de la UE i internacional així com de 
comptar amb una acurada derogació normativa per mantenir la seguretat jurídica i per abor-
dar processos de simplificació normativa. Finalment, conclouen que cal comptar amb una 
metodologia clara i definida, uns recursos humans formats per dur a terme l'anàlisi dels 
impactes socioeconòmics, mediambientals i personals, bases de dades ben organitzades i 
de fàcil accés i actors amb la ferma consciència que l'avaluació ex ante no és un obstacle, 
sinó una garantia i una oportunitat. En el mateix sentit, Boix i Gimeno (2020) indiquen que 
l’execució de les avaluacions d’impacte normatiu es configuren en l’actualitat com un requi-
sit formal de caràcter informatiu, amb un impacte mínim en l’elaboració i disseny de les 
normes i on ni l’anàlisi dels impactes pressupostaris i econòmics es fa correctament.  

Pel que fa a l’omissió d’aquest tràmit, Embid (2019) posa de manifest el diferent pes de la 
Memòria d'anàlisi d’impacte normatiu en les disposicions reglamentàries que en les iniciati-
ves legislatives. Així, assenyala que el Tribunal Suprem afirma la possibilitat de controlar 
judicialment tant l'existència com la suficiència de la memòria econòmica en les disposicions 
reglamentàries.110 En canvi, considera que l'avaluació legislativa prèvia seria un procedi-
ment administratiu exempt de control judicial, en tractar-se d'un acte de tràmit administratiu.  

  

 
108 Article 26.11 de la Llei 50/1997.  
109 Arriben a aquesta conclusió després de l’anàlisi dels 180 informes emesos el primer any de funcionament 
per l’Oficina. 
110 STS de 12.12.2016, com a exemple. 

https://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%C3%89S/TS%20Contencioso%2012%20diciembre%202016.pdf
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Informe sobre qualitat normativa 

L'Oficina de Coordinació i Qualitat Normativa, a la que es fa referència en l'apartat següent, 
ha d'elaborar un informe sobre qualitat normativa111 que ha de contenir els aspectes se-
güents: 

▪ Valoració de la qualitat tècnica de la proposta normativa, atenent l’ús correcte del llen-
guatge i el compliment de les directrius de tècnica normativa, així com l’adequació del 
rang normatiu proposat. 

▪ Examen de la congruència de la iniciativa amb la Constitució i la resta de l’ordenament 
jurídic, nacional i de la Unió Europea, amb d’altres que s’estiguin elaborant en els dife-
rents ministeris o que s’hagin d’elaborar d’acord amb el Pla anual normatiu, així com 
amb les que s’estiguin tramitant a les Corts Generals, per evitar possibles duplicitats i 
contradiccions. 

▪ Determinació de la necessitat d’incloure-hi la derogació expressa d’altres normes, així 
com de refondre en la nova altres d’existents en el mateix àmbit.  

▪ Avaluació del contingut de la Memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu i si compleix el que 
exigeix la normativa reguladora, valorant especialment la suficiència de les anàlisis d’im-
pacte recollides i de la sistemàtica prevista per a l’avaluació ex post de la iniciativa. 

▪ Comprovació que el contingut de les parts expositiva i dispositiva de la proposta és con-
forme amb els principis i les regles que estableixen el títol VI de la Llei 39/2015 i el títol 
V de la Llei 50/1997. 

▪ Anàlisi del compliment o la congruència de la iniciativa amb els projectes de reducció de 
càrregues administratives o bona regulació que s’hagin aprovat en disposicions o acords 
de caràcter general per a l’Administració General de l’Estat, així com amb les recoma-
nacions emanades en aquesta matèria de les institucions de la Unió Europea i de 
l’OCDE. 

▪ Avaluació del compliment de les obligacions de transposició del dret de la Unió Europea 
i la seva possible extralimitació respecte del contingut de la norma comunitària que 
transposi al dret intern. 

Pel que fa al procediment d’emissió d'aquest informe: 

▪ Els ministeris proponents de les iniciatives normatives han de sol·licitar l’informe de l’Ofi-
cina de Coordinació i Qualitat Normativa, a qui han de remetre el text del projecte, la 
Memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu i la documentació que considerin necessària per 
a la seva valoració correcta.  

 
111 Regulat a l'article 26.9 de la Llei 50/1997 i desenvolupat pel Reial decret 1081/2017. 
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▪ L’Oficina de Coordinació i Qualitat Normativa pot sol·licitar dels departaments ministeri-
als i dels seus organismes adscrits tota la informació que necessiti per fer l’anàlisi, tant 
de la proposta normativa com de la Memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu.  

▪ L’informe s’ha d’elaborar en el termini de 15 dies, excepte en el cas dels reials decrets 
llei, en què el termini de són 5 dies. Es remet al ministeri competent a través de la Se-
cretaria General Tècnica del Govern. 

▪ Transcorreguts els terminis esmentats sense que s’hagi emès l’informe es pot continuar 
amb la tramitació del procediment, sense perjudici de la seva eventual incorporació i 
consideració quan es rebi. 

L’informe no té caràcter vinculant, si bé el ministeri proponent l’ha d’incloure entre la docu-
mentació que acompanyi la iniciativa normativa sotmesa a l’aprovació del Consell de Minis-
tres.  

En cas que les recomanacions o observacions no s’hagin acceptat, s’han de justificar les 
raons d’aquest rebuig de manera específica en la Memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu. 
No es preveu, però, cap conseqüència pel supòsit que el Ministeri no inclogui aquestes 
justificacions en cas de no compartir les observacions de l'Oficina de Coordinació i Qualitat 
Normativa. 

Informes preceptius   

Els avantprojectes de llei, els projectes de reial decret legislatiu i els projectes de disposici-
ons reglamentàries han de ser informats per la Secretaria General Tècnica del ministeri o 
ministeris que proposen la norma. 

Les propostes normatives sobre organització administrativa de l'Administració General de 
l'Estat, règim de personal, procediments i inspecció dels serveis han de ser aprovades prè-
viament pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.112 Si transcorreguts 15 dies des de la re-
cepció de la sol·licitud d'aprovació prèvia, el Ministeri no formula cap objecció, s’entén con-
cedida l'aprovació. 

És necessari informe previ del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública113 quan la norma pugui 
afectar la distribució de les competències entre l'Estat i les comunitats autònomes. 

Dictamen del Consell Econòmic i Social 

És preceptiu el dictamen del Consell Econòmic i Social en relació amb els avantprojectes 
de llei, projectes de reial decret legislatiu que regulin matèries socioeconòmiques i laborals 
i sobre els projectes de reial decret que el Govern consideri que tenen una especial trans-
cendència en la regulació d’aquestes matèries.  

 
112 En la redacció de la Llei 50/1997 la competència corresponia al Ministeri d'Hisenda i Administracions Pú-
bliques. 
113 En la redacció de la Llei 50/1997 la competència corresponia al Ministeri d'Hisenda i Administracions Pú-
bliques. 



La política de millora de la regulació a Catalunya 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 56 

També és preceptiu en relació amb avantprojectes de llei o projectes de disposicions admi-
nistratives que afectin l’orgaització, competències o funcionament del Consell, sobre la se-
paració del president i del secretari general del Consell i sobre qualsevol altre assumpte 
quan així ho estableixi una llei.   

Dictamen del Consell d’Estat 

Cal sol·licitar el dictamen del Consell d'Estat quan sigui preceptiu o es consideri convenient. 
Són preceptives les consultes en què així ho estableixi la Llei orgànica del Consell d'Estat114 
o altra norma amb rang de llei.  

En desenvolupament de la Llei reguladora del Consell d'Estat es publica la relació de dis-
posicions que han de ser sotmeses a audiència d'aquest òrgan, ja sigui del Ple o de la seva 
Comissió Permanent.115 D'entre aquestes, a efectes del present informe, s'ha de fer refe-
rència a: avantprojectes de reforma constitucional, quan la proposta no hagi estat elaborada 
pel propi Consell d'Estat; avantprojectes de lleis que hagin de dictar-se en execució, com-
pliment o desenvolupament de tractats, convenis o acords internacionals i del dret comuni-
tari europeu; projectes de decrets legislatius; avantprojectes de llei o projectes de disposi-
cions administratives, qualsevol que sigui el seu rang i objecte, que afectin l'organització, 
competència o funcionament del Consell d'Estat; disposicions reglamentàries dictades en 
execució, compliment o desenvolupament de tractats, convenis o acords internacionals i 
del dret comunitari europeu; reglaments o disposicions de caràcter general que es dictin en 
execució de les lleis, així com les seves modificacions; avantprojectes de llei orgànica de 
transferències o delegació de competències estatals a les comunitats autònomes. Són fa-
cultatives tota la resta. 

El dictamen del Consell d'Estat és el darrer tràmit que conclou la tramitació de l'expedient. 
Els assumptes dictaminats pel Consell d'Estat no poden remetre's a informe de cap altre 
cos o òrgan de l'Administració. Després del seu dictamen, només és possible la resolució 
per part de l'autoritat consultant. 

La resolució que s'adopti ha d'indicar si és conforme amb el dictamen del Consell d'Estat o 
si se n'aparta. En el cas de consultes preceptives, si l'autoritat consultant és un membre del 
Govern i es vol apartar del dictamen, la resolució ha de ser adoptada pel Consell de Minis-
tres. 

Termini d’aprovació dels informes preceptius 

Excepte que s'estableixi un altre termini, els informes preceptius s'emetran en un termini de 
10 dies, o d'1 mes quan l'informe se sol·liciti a una altra Administració o a un òrgan o o 
rganisme dotat d'especial independència o autonomia. 

El centre directiu competent pot sol·licitar motivadament l'emissió urgent dels informes, es-
tudis i consultes sol·licitats, reduint-se els terminis normals a la meitat. 

 
114 Llei orgànica 3/1980 reguladora del Consell d'Estat. BOE núm. 100, de 22.04.1980. 
115 En compliment de l'article 140 del Reglament orgànic del Consell d'Estat, la Resolució de 21 de juny de 
2005 de la Presidència del Consell d'Estat publica la relació de les disposicions que preceptuen l'audiència 
del Consell. 

https://www.boe.es/eli/es/lo/1980/04/22/3
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-11029-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-11029-consolidado.pdf
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Aprovació 

Aprovats els tràmits anteriors, la proposta se sotmet a la Comissió General de Secretaris 
d'Estat i Subsecretaris i s'elevarà al Consell de Ministres per a la seva aprovació i, en cas 
de projectes de llei, la seva remissió al Congrés dels Diputats o, en el seu cas, al Senat, 
acompanyant-lo d'una exposició de motius i de la documentació pròpia del procediment 
d'elaboració (avantprojecte de llei, projecte de decret legislatiu, memòries i informes). 

A l'expedient administratiu, en format electrònic, s'ha de conservar la Memòria de l'anàlisi 
d'impacte normatiu, els informes i dictàmens obtinguts per a la seva tramitació, i tots els 
estudis i consultes emeses i resta d'actuacions practicades. 

Tramitació urgent 

A proposta del titular del departament que proposa la iniciativa normativa, el Consell de 
Ministres podrà acordar la tramitació urgent del procediment d'elaboració i aprovació d'a-
vantprojectes de llei, reials decrets legislatius i de reials decrets, en algun dels casos se-
güents: 

▪ Quan sigui necessari per tal que la norma entri en vigor en el termini exigit per a la 
transposició de directives comunitàries o l'establert en altres lleis o normes de dret de la 
Unió Europea. 

▪ Quan concorrin altres circumstàncies extraordinàries que, no havent-se pogut preveure 
amb anterioritat, exigeixin l'aprovació urgent de la norma. 

La Memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu que acompanyi el projecte mencionarà l'existèn-
cia de l'acord de tramitació urgent, així com les circumstàncies sobre les quals es fona-
menta. 

La tramitació per via d'urgència té els efectes següents: 

▪ La durada dels terminis previstos es redueix a la meitat.  

▪ El tràmit de consulta pública no és preceptiu.  

▪ El termini del tràmit d'audiència pública o d'informació pública serà de set dies. 

▪ La falta d'emissió d'un dictamen o informe preceptiu en termini no impedeix la continua-
ció del procediment, sense perjudici de la seva eventual incorporació i consideració quan 
es rebi. 
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Especialitats en cas de reial decret llei 

En el procediment d'elaboració dels reials decret llei cal seguir únicament els tràmits se-
güents: informes i consultes previs; Memòria d’anàlisi d'impacte normatiu abreujada; in-
forme sobre qualitat normativa; Comissió General de Secretaris d'Estat i Subsecretaris prè-
via a l'aprovació pel Consell de Ministres i conservació de l'expedient administratiu.116  

4.2.4. Avaluació normativa ex post 

La previsió d'una avaluació normativa ex post s'incorpora a l'ordenament jurídic a la Llei 
d'economia sostenible117 però no es desenvolupa fins a la Llei 39/2015. Així, estableix que 
les administracions públiques han de revisar periòdicament la seva normativa vigent per 
adaptar-la als principis de bona regulació i per comprovar la mesura en què les normes en 
vigor han aconseguit els objectius previstos i si estava justificat i correctament quantificat el 
cost i les càrregues imposades. El resultat de l’avaluació s’ha de plasmar en un informe que 
s’ha de fer públic, amb el detall, la periodicitat i per part de l’òrgan que determini la normativa 
reguladora de l’administració corresponent.  

En la mateixa línia, entre les modificacions que la Llei 40/2015 introdueix a la Llei 50/1997 
del Govern, s'estableix que el Pla anual normatiu, com s'ha analitzat anteriorment, identifi-
carà les normes que s’han de sotmetre a una anàlisi sobre els resultats de la seva aplicació 
atenent fonamentalment el cost que suposen per a l’Administració o per als destinataris i 
les càrregues administratives imposades a aquests últims. En desenvolupament d'aquesta 
previsió, l’article 3 del Reial decret 286/2017 estableix que els criteris a tenir en compte són 
els següents:  

▪ Cost o estalvi pressupostari significatiu per a l’Administració General de l’Estat.  

▪ Increment o reducció de càrregues administratives per als destinataris de la norma que 
sigui significatiu pel volum de població afectada o perquè incideixi en sectors econòmics 
o socials prioritaris. 

▪ Incidència rellevant sobre els drets i les llibertats constitucionals.  

▪ Conflictivitat previsible amb les comunitats autònomes.  

▪ Impacte sobre l’economia en el seu conjunt o sobre sectors destacats d’aquesta.  

▪ Efectes significatius sobre la unitat de mercat, la competència, la competitivitat o les 
petites i mitjanes empreses.  

▪ Impacte rellevant per raó de gènere. 

▪ Impacte rellevant sobre la infància i l’adolescència o sobre la família. 

 
116 Article 26.11, Llei 50/1997. Entre 2020 i 2021 s’han aprovat 71 reials decrets llei, 39 el 2020 i 32 el 2021. 
D’aquests, 40 han estat tramitats com a llei, 25 l’any 2020 i 15 l’any 2021.  
117 Article 6 de la Llei d'economia sostenible. 
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De les 368 iniciatives incloses al Pla anual normatiu 2022, només 35 preveuen la seva 
avaluació posterior. Entre les causes que motiven aquesta anàlisi posterior destaquen les 
referides a l'impacte sobre l'economia en conjunt o sobre determinats sectors.118  

El Reial decret 286/2017 estableix que els departaments ministerials han d’avaluar les nor-
mes que hagin estat seleccionades, en els termes i terminis que prevegi la seva Memòria 
de l’anàlisi d’impacte normatiu.119 S’ha d’avaluar, en tot cas:  

▪ L’eficàcia de la norma, entenent per tal la mesura en què ha aconseguit les finalitats 
preteses amb la seva aprovació.  

▪ L’eficiència de la norma, amb identificació de les càrregues administratives que podrien 
no haver estat necessàries o haver-ho estat en un grau inferior.  

▪ La sostenibilitat de la disposició, considerant els efectes de la norma que no s’hi preveien 
directament i que en puguin arribar a comprometre la viabilitat futura.  

▪ Els resultats de l’aplicació de la norma, en funció del criteri pel qual es va sotmetre a 
avaluació. A aquests efectes, es requereix informe dels següents òrgans:   

De l’Oficina Econòmica del President120 i de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a 
l’Empresa quan l’avaluació sigui per raó del seu impacte econòmic, sobre la unitat de 
mercat o sobre la competència.121  

De la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència en cas que les normes que 
s’avaluïn ho siguin per raó del seu impacte sobre la competència.  

Els departaments ministerials han de remetre a la persona que exerceixi les funcions de 
Secretaria de la Junta de Planificació i Avaluació Normativa, abans de l’1 de març de cada 
any, un informe en què es recullin els resultats dels processos d’avaluació normativa que 
s’hagin portat a terme l’any precedent així com les raons justificatives dels eventuals incom-
pliments del Pla anual normatiu de l’any anterior. 

A la Junta de Planificació i Avaluació Normativa li correspon elaborar el projecte d’Informe 
anual d’avaluació del Pla anual normatiu.122 La persona titular del Ministeri de la Presi-
dència, amb l’informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, ha 
d’elevar el projecte d’informe al Consell de Ministres per a la seva aprovació abans del 30 

 
118 Vegeu la pàgina 20 del Pla anual normatiu 2022. 
119 Article 3.2 del Reial decret 286/2017. 
120 L’Oficina Econòmica del President del Govern, creada el 2012, va ser suprimida per la disposició addicional 
quarta.1.a) del Reial decret 419/2018, de 18 de juny, pel qual es reestructura la Presidència del Govern (BOE 
núm. 148, de 19.06.2018) en començar la segona part de la XII legislatura després de la moció de censura 
contra M. Rajoy. Les seves funcions van ser assumides pel Departament d’Assumptes Econòmics, adscrit al 
director adjunt del Gabinet de la Presidència del Govern i posteriorment per la Secretaria General d’Assumptes 
Econòmics i G20, directament dependent del director del Gabinet del president del Govern (Reial decret 
136/2020 i Reial decret 634/2021).     
121 La Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa s’adscriu al Ministeri d’Assumptes Econòmics i 
Transformació Digital (Reials decrets 2/2020, 139/2020 i 403/2020). 
122 Previst per l'article 28 de la Llei 50/1997 en la redacció que li dona la Llei 40/2015 i desenvolupat per l’article 
4 del Reial decret 286/2017. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2012/01/13/83
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d’abril de cada any. Una vegada aprovat, l’Informe anual d’avaluació normativa s’ha de pu-
blicar en el Portal de la Transparència de l’Administració General de l’Estat. 

Aquest informe ha de reflectir: 

▪ El grau de compliment del Pla anual normatiu de l’any anterior. 

▪ Les iniciatives adoptades que inicialment no estaven incloses en el pla. 

▪ Les iniciatives incloses en anteriors informes d’avaluació amb objectius plurianuals que 
hagin produït almenys part dels seus efectes durant l’any que s’avalua. 

▪ Les conclusions de l’anàlisi d'aquelles normes que el Pla anual normatiu determina que 
han de ser avaluades amb posterioritat i que hagin estat avaluades l’exercici anterior. 
L'Informe pot contenir recomanacions específiques de modificació i, en el seu cas, de-
rogació de les normes avaluades, quan així ho aconselli el resultat de l'anàlisi. 

El primer informe d’avaluació aprovat d’ençà de l’entrada en vigor de la seva regulació ha 
estat el corresponent al Pla anual normatiu de 2020.123  

4.2.5. Inventari normatiu 

Té per objectiu oferir una informació fiable i fàcilment accessible que permeti a la ciutadania 
el coneixement ràpid i comprensible de la normativa vigent. 

L'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat s'adscriu al Ministeri de la Presidència, Relacions 
amb les Corts i Memòria Democràtica124 i és l'organisme públic encarregat, entre d'altres 
funcions, de la publicació, en qualsevol suport, de repertoris, compilacions, textos legals i 
separates de les disposicions d'especial interès, així com la permanent actualització i con-
solidació d'allò publicat. 

A partir de desembre de 2018, l'AEBOE aplica, en compliment d'una iniciativa europea so-
bre interoperabilitat específica en l'àmbit de la informació legislativa,125 l'identificador Euro-
pean Law Identifier (ELI), que té per objecte facilitar l'accés, l’intercanvi i la interconnexió 
de la informació jurídica estatal, europea i mundial.  

4.2.6. Reducció de càrregues administratives 

En aplicació del principi d’eficiència definit actualment a l'article 129 de la Llei 39/2015, la 
norma ha d’evitar càrregues administratives innecessàries.  

A banda de la inclusió d'aquest principi en el procediment d'elaboració de les normes ja 
analitzat, cal assenyalar que com a resultat d'una proposta de la Subcomissió de Simplifi-

 
123 Informe d’avaluació normativa de 2020. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria 
Democràtica. 
124 Article 1.5 del Reial decret 373/2020.  
125 Conclusions del Consell en les que es promou la creació d'un identificador legislatiu europeu (2012/C 
325/02). DOUE C 325, de 26.10.2012. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/310821-Informe_evaluacion_Plan_Anual_Normativo_2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XG1026(01)&from=ES
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cació Administrativa de la CORA, l'any 2014 s'aprova el Manual de simplificació adminis-
trativa i de reducció de càrregues per a l'Administració General de l'Estat126 que té per 
objectiu cobrir el buit a l'Administració General de l'Estat de la manca de metodologia ge-
neral per revisar les pròpies actuacions des de l'òptica de la simplificació administrativa i la 
reducció de càrregues. 

Entre les competències de la Direcció General de Governança Pública hi ha el disseny, 
l’impuls i el seguiment en l'àmbit de l'Administració General de l’Estat de les actuacions per 
reduir les càrregues administratives i regulatòries i simplificar els procediments administra-
tius.127 

Així mateix, anualment se signen convenis amb organitzacions professionals i socials per 
identificar càrregues administratives i simplificar procediments. Se n'informa als departa-
ments gestors per analitzar-ho i valorar la viabilitat de modificació. Es potencia així la parti-
cipació activa del sector empresarial i social en la política de reducció de càrregues.128 

Els enfocaments de limitació de càrregues implantats en l'entorn UE i OCDE es basen en 
la regla una més - una menys, que consisteix en la compensació de les càrregues deriva-
des de noves regulacions a través de la reducció de les ja existents. Com s'ha esmentat 
anteriorment, aquest principi es recull a Espanya a la Llei 14/2013 de suport als emprene-
dors i la seva internacionalització. La regla una més - una menys estableix que cada in-
crement en càrregues ha d'anar acompanyat de l'eliminació d'una altra d'existent. L'objectiu 
és que no es produeixi cap increment net.  

A través de l'Acord del Consell de Ministres de 30.01.2015129 s'adopten mesures per refor-
çar el seguiment en l'aplicació del principi de compensació de càrregues en el àmbit de 
l'Administració General de l'Estat. L'objectiu és procurar que la compensació de càrregues 
es produeixi preferiblement en el respectiu àmbit ministerial i en el termini d'un any des del 
31 de desembre de cada exercici. 

 
126 Vegeu: Manual de simplificació administrativa i de reducció de càrregues per a l'Administració General de 
l'Estat. Resolució de 7 d’octubre de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la que es 
publica l’Acord del Consell de Ministres, de 19 de setembre de 2014, pel que es pren coneixement del Manual 
de simplificació administrativa i reducció de càrregues per a l’Administració General de l’Estat. BOE núm. 245, 
de 09.10.2014. 
127 Vegeu els informes de resultat dels Plans de Simplificació Administrativa i Reducció de Càrregues corres-
ponents als anys 2015, 2016, 2017, 2019 i 2020. En el moment d’aprovar aquest informe, el darrer informe 
de resultat és el corresponent al Pla de Simplificació Administrativa i Reducció de Càrregues 2020, publicat 
el desembre de 2021. 
D’altra banda, a finals de 2021 s’aprova l’informe Simplificació de procediments a les administracions públi-
ques. Mapa de situació amb l’objectiu de conèixer si a les memòries d’impacte normatiu s’analitzen les càrre-
gues normatives.  
128 Durant 2020 es van analitzar les propostes de reducció de càrregues presentades el 2019 derivades dels 
Convenis anuals de l’Administració General de l’Estat amb les organitzacions empresarials i socials més re-
presentatives: CEOE - CEPYME, ATA, Cámara de Comercio de España i CERMI. L’anàlisi s’inclou a l’Informe 
anual (vegeu nota al peu 105).  
Vegeu també: El economista. En aquesta línia, la CEOE ha proposat simplificar la tramitació dels ajuts provi-
nents del Pla Europeu de Recuperació, atesos els possibles colls d’ampolla operatius derivats de la comple-
xitat de la tramitació que ja ha detectat el Govern mateix al pla “España Puede” aprovat pel Consell de Minis-
tres el 7.10.2020. En aquest sentit s’ha aprovat el Reial decret llei 36/2020 que s’analitza més endavant. 
129 Vegeu: Acord del Consell de Ministres.  

https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:a6574438-0dcb-479d-91f2-7bb502a1d722/Manual_Simplificacion_Cargas.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:a6574438-0dcb-479d-91f2-7bb502a1d722/Manual_Simplificacion_Cargas.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2014/10/07/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2014/10/07/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2014/10/07/(1)
http://www.mptfp.es/en/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/inspeccion/simplificacion.html
http://www.mptfp.es/en/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/inspeccion/simplificacion.html
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/simplificacion/doc-referencia/INFORME_PSRC_2020.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/simplificacion/doc-referencia/INFORME_PSRC_2020.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/simplificacion/doc-referencia/INFORME_PSRC_2020.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/simplificacion/doc-referencia/Informe_mapa_situacion_simplificacion_Red-def.pdf#page=1
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/simplificacion/doc-referencia/Informe_mapa_situacion_simplificacion_Red-def.pdf#page=1
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9365475/09/18/El-gobierno-firma-convenios-de-colaboracion-con-varias-organizaciones-para-reducir-las-cargas-administrativas.html
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-ha-elaborado-y-remitido-al-gobierno-una-propuesta-de-proyecto-de-real-decreto-ley-de-agilizacion-de-la-distribucion-de-los-fondos-europeos-next-generation-eu
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-ha-elaborado-y-remitido-al-gobierno-una-propuesta-de-proyecto-de-real-decreto-ley-de-agilizacion-de-la-distribucion-de-los-fondos-europeos-next-generation-eu
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150130.aspx#CargasAdministrativas
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Anualment la Direcció General de Governança Pública ha d'emetre un informe sobre reduc-
ció o increment de càrregues administratives relatives al departament ministerial i la seva 
compensació o les propostes de compensació, detallant la normativa a revisar i el descens 
de càrregues administratives corresponent.130  

Els departaments amb increment de càrregues administratives a 31 de desembre de cada 
any podran fer una proposta de simplificació per tal de compensar aquest increment de 
càrregues l'any següent. 

En cas de problemàtica especial, la no compensació en aquest termini s'ha de justificar 
objectivament en una memòria. 

No serà imprescindible que la compensació es produeixi en el termini d'un any quan es 
tracti de normes derivades de la legislació europea, acords internacionals, normativa per a 
regulació d'emergències civils, mesures per evitar el risc financer, contenir la inflació, regu-
lar impostos i taxes, multes i penalitzacions, cotitzacions a la Seguretat Social o quan les 
normes tinguin vigència temporal, especialment les de vigència anual. 

Finalment, en la línia de simplificació de càrregues, destaquen les mesures encaminades a 
l’aplicació del Pla de recuperació, transformació i resiliència que s’analitza a continuació.  

4.2.7. Mesures per a l’aplicació del Pla de recuperació, transformació i resiliència 

El Pla de recuperació, transformació i resiliència131 és un conjunt coherent de més d'un 
centenar de reformes estructurals i d'altres inversions, amb el triple objectiu d'impulsar la 
recuperació de l'activitat econòmica i l'ocupació després de la crisi provocada per la pandè-
mia de la COVID-19, accelerar la transformació del país, i enfortir la resiliència per afrontar 
els reptes futurs. Aquest pla facilita a Espanya l'accés als fons comunitaris Next Generation 
EU a mesura que es vagin complint les fites i objectius acordats, de conformitat amb un 
calendari específic.  

 
130 A 29.03.2022, el darrer informe sobre el compliment del principi de compensació de càrregues administra-
tives en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat és el de l’any 2020. Vegeu: Seguiment de la compensació 
de càrregues administratives l’any 2020. Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 
131 Pla de recuperació, transformació i resiliència. España Puede. S’aprova per Acord del Consell de Ministres 
del 27.04.2021. La Comissió Europea l’avalua positivament 16.06.2021 i el remet al Consell, juntament amb 
la proposta de decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del Pla de recuperació i 
resiliència d’Espanya. A partir d’aquesta avaluació positiva, el 13.07.2021 el Consell d’Assumptes Econòmics 
i Financers dona llum verda als primers desemborsaments per a la recuperació.  

https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/simplificacion/OIOO/INFORME_ONE_IN_ONE_OUT_2020-Def.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/simplificacion/OIOO/INFORME_ONE_IN_ONE_OUT_2020-Def.pdf.pdf
https://t.co/YWVRBPHANJ?amp=1
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7053.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2987
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/
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Entre les mesures de reforma que conté el pla cal destacar la modernització de l’Adminis-
tració pública132 i la millora de la qualitat regulatòria i del clima de negocis.133   

Pel que fa a la modernització de les administracions públiques, s’orienta, entre d’altres, a 
millorar la coordinació entre els diferents nivells d’Administració i millorar el disseny, qualitat 
i avaluació de les lleis i polítiques públiques.El Consell de Ministres del 19.04.2022 aprova 
l’Avantprojecte de llei d’avaluació de polítiques públiques, així com que es tramiti per la via 
d’urgència.134Així mateix, el pla fa referència a la modernització de l’Administració en el 
marc del foment d’un clima de negocis estable i predictible que faciliti la inversió i l’orienti 
cap a les prioritats estratègiques. A través de la digitalització, la simplificació i l’agilització 
dels procediments s’ha d’aconseguir una Administració més eficient, amb menys càrregues 
burocràtiques, més accessible i que faciliti la comunicació i la relació amb els ciutadans i 
les empreses. En aquesta línia, es preveu que es reforçaran els instruments de coordinació 
amb les comunitats autònomes per a la millora regulatòria, la bona articulació del marc 
normatiu i la pràctica administrativa.135 

El pla constata que la seva execució eficient requereix l’agilització dels processos adminis-
tratius d’inversió pública i la col·laboració estreta amb el sector privat amb la finalitat de 
multiplicar el seu impacte sobre l’economia. En aquest sentit, el Reial decret llei 36/2020136 
té per objecte facilitar el disseny i execució de les actuacions finançables amb fons euro-
peus i la implementació del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Amb aquesta 
finalitat incorpora mesures adreçades a reduir les barreres normatives i administratives i a 
modernitzar i agilitzar la gestió per les administracions públiques. Posa de manifest que és 
imprescindible revisar els obstacles i els colls d’ampolla existents en la normativa i en els 
procediments i instruments de gestió pública i, un cop analitzats, emprendre reformes que 
permetin disposar d’una Administració moderna i àgil capaç de respondre al desafiament 

 
132 Component 11 del Pla de recuperació, transformació i resiliència. La transformació digital és un dels quatre 
eixos transversals a través dels quals es distribueixen els fons Next Generation EU. Aquests eixos es projec-
ten en deu polítiques palanca que recullen els 30 components a través dels que s’articulen els projectes d’in-
versions i reformes per modernitzar el país. La palanca IV, “Una Administració per al segle XXI” recull el 
Component 11. Modernització de les administracions públiques.  
El Component 11, al qual s’associa una inversió total estimada de 4.239 milions d’euros, estableix que l’actu-
alització de l’Administració pública és requisit per a la transformació eficaç del teixit productiu. Un dels eixos 
d’aquesta actualització és la digitalització de l’Administració i els seus processos a través de la introducció de 
noves tecnologies i la simplificació de procediments, orientant el conjunt de les unitats administratives a l’aten-
ció a la ciutadania i la resolució dels seus problemes.    
133 Component 13 del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
134 Consell de Ministres 19.04.2022. 
135 Vegeu pàgina 121 del Pla de recuperació, transformació i resiliència. España Puede. 
En aquesta línia el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital està tramitant l’Avantprojecte de 
llei de creació i creixement empresarial, que té per objectiu aconseguir l’impuls de la inversió productiva, la 
innovació i la modernització de les empreses, amb reformes normatives per millorar el clima de negocis i 
impulsar l’emprenedoria. Amb aquest objectiu, conté diverses modificacions de la Llei 20/2013 de garantia de 
la unitat de mercat en matèria de millora de la regulació, entre les quals a l’efecte d’aquest informe destaquen 
la modificació de la cooperació en l’elaboració de projectes normatius i de l’avaluació periòdica de la norma-
tiva.  
136 Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització 
de l'Administració pública i per a l'execució de el Pla de recuperació, transformació i resiliència. BOE núm. 
341, de 31.12.2020. Convalidat pel Congrés dels Diputats el 28.01.2021, que acorda també la seva tramitació 
com a projecte de llei pel procediment d’urgència. A 29 de març de 2022, el Projecte de llei continua en tràmit 
al Congrés dels Diputats i, en concret, en tràmit d’esmenes a l’articulat. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220419.aspx#evaluacion
https://t.co/YWVRBPHANJ?amp=1
https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/participacion_publica/audiencia/ficheros/ECO_Pol_AP_20210727_APL_Crea_y_Crece.pdf
https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/participacion_publica/audiencia/ficheros/ECO_Pol_AP_20210727_APL_Crea_y_Crece.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/30/36/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/30/36/con
https://www.congreso.es/ca/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000043
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que plantegen l’execució de projectes vinculats als fons de l’instrument europeu de recupe-
ració. 

Assenyala que s’han d’aplicar els principis de gestió eficient o bona regulació, que en tot 
cas porta a evitar la sobreregulació i les càrregues administratives, i reforçar els mecanis-
mes d’avaluació dels instruments adoptats. 

Pel que fa a l’aprovació de disposicions de caràcter general en el marc de l’execució dels 
fons europeus per al Pla de recuperació, transformació i resiliència, es declara l’aplicació 
de la tramitació d’urgència. En particular, es redueixen a la meitat els terminis previstos 
quan se sol·licitin informes a una altra administració o a un òrgan o organisme dotat d’una 
independència o autonomia especial, sense que en aquest cas calgui motivar la urgència. 
La falta de recepció dels informes, consultes i dictàmens requerits no impedeix la tramitació, 
si bé el centre directiu competent n’ha de deixar constància a la Memòria de l’anàlisi d’im-
pacte normatiu. En tot cas, i abans de l’aprovació formal de la norma de què es tracti, s’han 
de rebre i incorporar a l’expedient tots els informes, les consultes o els dictàmens que siguin 
preceptius d’acord amb la legislació aplicable. 

Així mateix, estableix que no és necessari incloure les iniciatives normatives vinculades a 
l’execució dels fons europeus per al Pla de recuperació, transformació i resiliència en el Pla 
anual normatiu que s’aprovi en el respectiu exercici tot i que sí que s’han de sotmetre a 
l’avaluació prevista en l’Informe anual d’avaluació. 

Requereix també la inclusió d’un apartat específic a les memòries d’anàlisi de l’impacte 
normatiu que justifiqui la vinculació amb l’aplicació del fons de recuperació.  

Pel que fa als procediments administratius vinculats a l’execució de despeses amb càrrec 
a fons europeus per al Pla de recuperació, transformació i resiliència, també es declara 
l’aplicació de la tramitació d’urgència i el despatx prioritari, sense necessitat que l’òrgan 
administratiu motivi la urgència en l’acord d’inici corresponent. No es redueix la durada dels 
terminis referits a la presentació de sol·licituds i de recursos. 

Entre les mesures incloses en el Reial decret llei 36/2020 es pot destacar també la simplifi-
cació de la tramitació de convenis administratius per dotar-la de més agilitat, amb l’elimina-
ció de les diligències que siguin possibles; la creació dels projectes estratègics per a la 
recuperació i transformació econòmica com a nova figura de col·laboració publicoprivada 
que es crea amb vocació de permanència, però s’assenyala que la seva aplicació és espe-
cialment interessant en l’àmbit del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

Així mateix, es preveu la creació d’un portal web únic del Pla de recuperació, transformació 
i resiliència com a instrument capaç de centralitzar i canalitzar la distribució de tota la infor-
mació sobre el pla destinada als diferents interessats i agents relacionats amb aquest i 
s’estableixen especialitats en matèria de gestió i control pressupostari, fiscalització i control; 
en matèria de contractació administrativa; en matèria de subvencions i en matèria d’avalu-
ació ambiental. 
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4.3. Organització 

En l'aplicació de la millora de la qualitat normativa conflueixen diferents organismes.  

Al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica137 li 
correspon, entre d'altres, la proposta i execució de la política del Govern en la preparació, 
desenvolupament i seguiment del programa legislatiu i, més específicament, la coordinació 
i l'anàlisi de la qualitat de l'activitat normativa del Govern,138 que s'exerceix a través de l'O-
ficina de Coordinació i Qualitat Normativa. 

L'Oficina de Coordinació i Qualitat Normativa,139 creada el 2017 en desenvolupament de la 
Llei 40/2015,140 és l'òrgan de l'Administració General de l'Estat encarregat de promoure la 
coordinació i qualitat de l'activitat normativa del Govern. Depèn en l'actualitat de la Subse-
cretaria de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,141 amb nivell 
orgànic de subdirecció general. 

Es preveu el desenvolupament d'un sistema d'informació que faci possible una comunicació 
directa i segura entre les secretaries generals tècniques dels departaments ministerials i 
l'Oficina de Coordinació i Qualitat Normativa, així com la col·laboració de l'Oficina amb la 
Comissió General de Codificació, que han de ser promoguts pels ministeris respectius de 
Presidència i de Justícia. 

La funció de promoció de la coordinació i qualitat de l'activitat normativa es formalitza a 
través de l'emissió de l’Informe sobre qualitat normativa tal com s’ha analitzat.  

L’Oficina de Coordinació i Qualitat Normativa ha d’elaborar una memòria anual de la seva 
activitat, que ha d’elevar el titular de la Subsecretaria de la Presidència, Relacions amb les 
Corts i Memòria Democràtica al titular del mateix departament, i publicar en el portal web 
del Ministeri abans del 30 d’abril de cada any.142   

 
137 Reial decret 507/2021, de 10 de juliol, pel que es modifica el Reial decret 2/2020, de 12 de juliol, pel que 
reestructuren els departaments ministerials (BOE núm. 165, de 12.07.2021) i Reial decret 373/2020, de 18 de 
febrer, pel que es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les 
Corts i Memòria Democràtica. BOE núm. 43, de 19.02.2020. 
138 Article 1.1 del Reial decret 373/2020. 
139 Creada pel Reial decret 771/2017, de 28 de juliol, desenvolupada al Reial decret 1081/2017, de 29 de 
desembre, pel qual s'estableix el règim de funcionament de l'Oficina de Coordinació i Qualitat Normativa (BOE 
núm. 3, de 03.01.2018) i posada en funcionament per l'Ordre PRA/244/2018, de 12 de març per la que es 
determina la data d'entrada en vigor de l'Oficina de Coordinació i Qualitat Normativa. BOE núm. 66, de 
13.03.2018. 
140 La Llei 40/2015, amb la finalitat d'assegurar la coordinació i la qualitat de l'activitat normativa del Govern, 
encomana al Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials (en l'actualitat de Presidència, 
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica) l'anàlisi de diversos aspectes dels projectes normatius, que 
hagin d'elevar-se al Consell de Ministres, avaluant, entre altres qüestions: la qualitat tècnica, la congruència 
amb la resta de l'ordenament jurídic, la necessitat d'incloure la derogació expressa d'altres normes o la pos-
sible extralimitació en la transposició de Dret de la Unió Europea. 
141 Article 7.6 del Reial Decret 373/2020, de 18 de febrer, pel que es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica 
del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica. BOE núm. 43, de 19.02.2020. 
142 En el moment d'elaborar el present informe no s'ha constatat la publicitat d'aquesta Memòria. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/10/507
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/10/507
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/18/373
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/18/373
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/18/373
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/BOE-A-2017-9014.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-50-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-50-C.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2018/03/12/pra244
https://www.boe.es/eli/es/o/2018/03/12/pra244
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2386
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2386
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La Junta de Planificació i Avaluació Normativa143 es crea per tal de facilitar la participació 
necessària de tots els departaments ministerials en el procés de planificació i avaluació 
normativa. És una junta interministerial, sota la coordinació del Ministeri de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, constituïda per les persones titulars de les 
secretaries generals tècniques, unitats que hi han d’aportar la seva experiència professional 
en l’àmbit de la producció normativa, a més de la seva respectiva especialització sectorial. 

Correspon al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública,144 entre d'altres, la proposta i execució 
de la política del Govern en matèria d'administració i governança públiques així com la pro-
posta i execució de la política del Govern en matèria de procediments i inspecció de serveis; 
de transparència i Govern obert; i de desenvolupament i seguiment de programes per a la 
millora de la gestió pública i la qualitat dels serveis. 

A la Secretaria General de Funció Pública li correspon l'impuls i la coordinació de les com-
petències atribuïdes al departament referents a funció pública, administració i governança 
públiques. Pel que fa al present informe, se li atribueixen la política de reducció de càrre-
gues administratives i la simplificació i millora dels procediments administratius i de la qua-
litat dels serveis públics, en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat així com l'impuls, la 
coordinació i el seguiment dels plans de Govern obert, en iniciatives orientades al desen-
volupament dels principis de la transparència, la participació ciutadana, la rendició de comp-
tes i la col·laboració.145   

Més concretament, a la Direcció General de Governança Pública,146 entre d'altres, se li 
atribueix el disseny, l’impuls i el seguiment en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat 
de les actuacions per reduir les càrregues administratives i regulatòries, i simplificar els 
procediments administratius, assegurant la coordinació interdepartamental i promovent la 
cooperació entre totes les administracions públiques. Així mateix, se li atribueix l'elaboració 
de l'informe dels projectes de normativa que se sotmetin a l'aprovació prèvia pel fet d'afectar 
l'organització administrativa de l'Administració General de l'Estat, el seu règim de personal, 
els procediments i la inspecció dels serveis.  

Al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en concret a la Secretaria de Funció Pública, amb 
nivell orgànic de Subdirecció General, s'adscriu l'Institut per a l'Avaluació de Polítiques 
Públiques que, tal com s'ha exposat, pren el relleu de l'AEVAL a partir de l'any 2017.147 En 

 
143 Reial decret 286/2017. 
144 Reial decret 682/2021, de 3 d’agost, pel que es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri 
d’Hisenda i Funció Pública i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel que s’estableix l’estruc-
tura orgànica bàsica dels departaments ministerials. BOE núm. 185, de 04.08.2021.  
Fins a la reestructuració del Govern publicada el 12.07.2021, corresponia al Ministeri de Política Territorial i 
Funció Pública, regulat pel Reial decret 307/2020, d'11 de febrer, pel que es desenvolupa l'estructura orgànica 
bàsica del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. BOE núm. 37, de 12.02.2020. Desenvolupa l'article 
13 del Reial decret 2/2020 i el Reial decret 139/2020. 
145 Article 14 del Reial decret 682/2021, de 3 d’agost, pel que es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel que s’estableix 
l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials. 
146 Article 16 del Reial decret 682/2021, de 3 d’agost, pel que es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel que s’estableix 
l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials. 
147 Article 14.6 del Reial decret 682/2021, de 3 d’agost, pel que es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica 
del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel que s’es-
tableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/682/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/682/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/682/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/11/307/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/11/307/con
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l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics, a l’Institut li cor-
respon: 

▪ L'avaluació de les polítiques públiques i dels plans i programes l'avaluació dels quals se 
li encomani, en coordinació amb els departaments ministerials. 

▪ El foment de la cultura d'avaluació de les polítiques públiques. 

▪ La formulació i difusió de metodologies d'avaluació. 

▪ El foment de la formació dels empleats i empleades públiques en aquesta matèria, en 
coordinació amb l'Institut Nacional d'Administració Pública. 

▪ El suport instrumental necessari per fer les anàlisis que requereixin els processos de 
modernització o planificació que s'impulsin des de la Secretaria d'Estat de Funció Pú-
blica. 

En compliment del compromís inclòs al component 11 del PRTR, l’Institut per a l’Avaluació 
de polítiques públiques aprova l’Informe de diagnòstic de l’avaluació a l’Administració Ge-
neral de l’Estat 2021,148 que, entre d’altres, assenyala la necessitat d’enfortir l’avaluació de 
polítiques públiques en diverses línies d’acció: la institucionalització (incloent la previsió de 
realització d’avaluacions, en especial ex ante), l’elaboració de directrius i metodologies que 
guiïn la pràctica avaluadora, la formació tècnica dels treballadors i treballadores públics per 
augmentar la factibilitat de les avaluacions i la seva qualitat, l’enfortiment de les vies de 
comunicació i difusió dels resultats, per millorar-ne la utilitat i rendiment de comptes.  

Tal com s’ha assenyalat, en el moment d’aprovar aquest informe s’està tramitant l’Avant-
projecte de llei d’avaluació de polítiques públiques. 

El Consell de Transparència i Bon Govern149 és l'organisme públic independent encarre-
gat de promoure la transparència de l'activitat pública, vetllar pel compliment de les obliga-
cions de publicitat, salvaguardar l'exercici del dret d'accés a la informació pública i garantir 
l’observança de les disposicions de bon govern. 

En el balanç dels seus primers cinc anys d'activitat publicat el 18.02.2020, s'especifica que 
el Consell de Transparència i Bon Govern ha rebut 11.401 iniciatives ciutadanes, entre les 
que destaquen 5.592 reclamacions (3.313 de les quals corresponents a l'Administració Ge-
neral de l'Estat i la resta a les comunitats autònomes amb les que el Consell té conveni)150, 
4.888 informacions al ciutadà, 552 consultes sobre la llei i 308 denuncies sobre el seu in-
compliment.  

 
148 Estudi de diagnòstic de l’avaluació a l’Administració General de l’Estat 2021. Institut per a l’Avaluació de 
Polítiques Públiques, 2021. 
149 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Reial decret 
919/2014 de 31 d'octubre, que en desenvolupa l'Estatut.  
D'acord amb l'article 14.8 del Reial decret 628/2021, l'Autoritat Administrativa Independent Consell de Trans-
parència i Bon Govern estarà vinculada al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en els termes establerts als 
articles 109 i 110 de la Llei 40/2015. 
150 Comunitat de Madrid, Principat d'Astúries, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Cantàbria i les ciu-
tats autònomes de Ceuta i Melilla. 

https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/evaluacion-politicas-publicas/Informes-de-Evaluacion/DIAGNOSTICO-EVALUACION-AGE/ESTUDIO_DIAGNOSTICO_EVA_AGE.pdf.pdf
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En el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència es crea la Conferència Sec-
torial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb l’objectiu de canalitzar 
la governança multinivell territorial i d’establir mecanismes i vies de cooperació i coordinació 
per a la implementació del pla esmentat.151 

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF),152 creada el 2014, té per ob-
jecte vetllar per la sostenibilitat de les finances públiques com a via per assegurar el creixe-
ment econòmic i el benestar de la societat espanyola a mig i llarg termini.  

La seva missió és garantir el compliment efectiu per part de les administracions públiques 
del principi d'estabilitat pressupostària previst a l'article 135 de la Constitució Espanyola, a 
través de l'avaluació contínua del cicle pressupostari i de l'endeutament públic. 

Al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital153 li correspon la proposta 
i execució de la política del Govern en matèria econòmica i de reformes per a la millora de 
la competitivitat, les telecomunicacions i la societat de la informació. A la Direcció General 
de Política Econòmica se li atribueixen funcions d'entre les quals, a efectes d'aquest in-
forme, destaquen les següents: 

▪ L’impuls i coordinació de les iniciatives orientades a la millora del clima de negocis en 
general, incloent especialment les iniciatives orientades a la creació i creixement empre-
sarial.  

▪ L'estudi del cicle de vida empresarial, incloent les empreses de base tecnològica de 
nova creació (start ups) i, quan sigui apropiat, els treballadors autònoms. En aquest 
context, l'anàlisi i proposta d'actuacions per reduir obstacles regulatoris al creixement de 
l'empresa i les limitacions en matèria de finançament empresarial, sense perjudici de les 
competències de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional i de la 
Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa. 

▪ L'estudi i foment de la millora de la regulació econòmica, en particular en el sector ser-
veis i en aquells sectors que s'enquadren en l'economia col·laborativa, i el seguiment i 
participació en iniciatives comunitàries i internacionals relacionades amb la millora de la 
regulació econòmica. La representació del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transfor-
mació Digital en els debats sobre qüestions regulatòries de caràcter econòmic, que tin-
guin lloc en l'àmbit de les conferències sectorials.  

▪ L'anàlisi, foment i proposta d'iniciatives de reducció o eliminació de barreres a la unitat 
de mercat i a l'accés i exercici de les activitats econòmiques. Així mateix, l'exercici de 
les funcions de Secretaria del Consell per a la Unitat de Mercat. 

 
151  Constituïda el 21.02.2021 i reunida el 19.04.2021 i el 02.08.2021 (consulta feta el 17.01.2022). Vinculada 
al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública d’acord amb l’article 19 del Reial decret llei 36/2020. 
152 Creada per Llei Orgànica 6/2013, i regulada a l'Estatut Orgànic de l'Autoritat Independent de Responsabi-
litat Fiscal, aprovat per Reial decret 215/2014. Està adscrita al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, a efectes 

organitzatius i pressupostaris. 
153 Article 16 del Reial decret 2/2020, desenvolupat pel Reial decret 403/2020, de 25 de febrer, pel que es 
desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. BOE 
núm. 50, de 27.02.2020. 

https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Conf_Sectoriales/Documentacion/Conf_Sect_Reuniones/parrafo/2021/CONFERENCIAS-SECTORIALES-Y-COMISIONES-2021-a-28-02-2021.pdf#page=1
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2739.pdf
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El Comitè per a la Millora de la Regulació de les Activitats de Serveis es crea, com s'ha 
esmentat, per la llei paraigües per aprofitar al màxim els beneficis econòmics del nou model 
de regulació econòmica més eficaç per al desenvolupament de l'activitat empresarial i pro-
fessional, basat en els principis de necessitat, proporcionalitat i concurrència competitiva. 
És un òrgan de cooperació multilateral, amb participació de l'Administració General de l'Es-
tat, comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia i representants de l'Adminis-
tració local. En el moment d’elaborar aquest informe, la secretaria correspon al director ge-
neral de Política Econòmica del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.154  

Els seus objectius són: 

▪ L'adopció de criteris per promoure la millora de l'entorn econòmic a través de l'aplicació 
dels principis de bona regulació, evitant la introducció de restriccions injustificades o 
desproporcionades al funcionament dels mercats.  

▪ La cooperació per a la millora de la regulació de les activitats de serveis.  

▪ El seguiment i la coordinació de les actuacions de les diverses administracions per a la 
correcta transposició de la Directiva de serveis en el mercat interior.  

El Programa nacional de reformes155 corresponent a 2019 posa de manifest que la qualitat 
de la regulació econòmica, que sigui la necessària per protegir raons d'interès general i que 
sigui proporcionada a l'objectiu que pretén aconseguir, és bàsica per al bon funcionament 
dels mercats. Garantir la màxima qualitat de la regulació requereix d'un marc de cooperació 
i coordinació de les accions i reformes de política econòmica entre totes les administracions 
centrals, autonòmiques i locals.  

Amb aquesta finalitat, el PNR 2019 indica que es preveu la constitució d'una nova confe-
rència sectorial156 que a més impulsarà els treballs de les diferents conferències sectorials 
en aquesta matèria i es coordinarà amb les corresponents secretaries per participar en les 
sessions i grups de treball afectats que es determinin. Aquesta conferència sectorial, amb 
el nom definitiu de Conferència Sectorial de Clima de Negocis i Millora Regulatòria, 
presidida pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital,157  s'ocuparà de pre-
servar i millorar el clima inversor en el país, i afavorirà l'aplicació dels principis de la LGUM, 
promovent la millora regulatòria i l'adopció de les millors pràctiques en àmbits com, per 

 
154 Article 5.1.p del Reial decret 403/2020 pel que es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri 
d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital. 
155 Vegeu: Programa nacional de reformes 2019. Regne d’Espanya, 2019. 
156 Les conferències sectorials són òrgans de cooperació multilateral relatius a un sector concret d'activitat 
pública. Estan integrades pel titular del departament ministerial competent i per tots els consellers dels governs 
autonòmics responsables de la mateixa matèria. Constitueixen el pilar principal de la cooperació interadmi-
nistrativa. Són òrgans constituïts per acordar voluntàriament actuacions que millorin l'exercici de les compe-
tències que cada Administració pública té, poden tenir funcions consultives, decisòries o de coordinació ori-
entades a assolir acords sobre matèries comunes. Articles 147 i següents de la Llei 40/2015. 
157 Reial decret 403/2020, de 25 de febrer, pel que es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri 
d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. BOE núm. 50, de 27.02.2020. En l'anterior legislatura, en la 
que es crea la conferència, era presidida pel Ministeri d'Economia i Empresa.  

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/190430_np_programa.pdf
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exemple, la tramitació d'autoritzacions i llicències d'activitat, sense minva de l'autonomia de 
comunitats autònomes i ajuntaments.158 

Analitzat el PNR 2019, el Consell159 posa de manifest que el caràcter restrictiu i fragmentat 
de la regulació a Espanya impedeix a les empreses beneficiar-se de les economies d'escala 
i està frenant la productivitat. El Consell recomana a Espanya avançar en l'aplicació de la 
LGUM en els mateixos termes que l'any anterior,160 en el sentit que cal vetllar perquè, a tots 
els nivells de govern, les normes per les quals es regeix l'accés a les activitats econòmiques 
i el seu exercici, en particular en el cas dels serveis, siguin coherents amb els principis de 
la LGUM i per la millora de la cooperació entre les administracions.  

En la recomanació específica relativa al PNR 2020, el Consell posa de manifest que les 
recomanacions de 2019 continuen vigents.161  

L'informe de progrés de la implementació de l'Agenda 2030 a Espanya162 situa la creació 
de la Conferència en relació amb el compliment de l'Objectiu de Desenvolupament Soste-
nible (ODS) 16 Pau, justícia i institucions sòlides.163   

Així mateix, entre les mesures vinculades al Pla de recuperació, transformació i resiliència 
s’inclou l'organització d'una nova Conferència Sectorial de Clima de Negocis i Millora Re-
gulatòria per facilitar la correcta aplicació dels principis de bona regulació per part de totes 
les administracions públiques en tots els àmbits territorials. Substituirà l'anterior conferència 
sectorial creada a aquest efecte i centrarà els esforços en la regulació futura, concretament 

 
158 Tot i que en la darrera nota sobre conferències sectorials existents no figura que hagi estat constituïda, en 
la nota resum de les reunions anuals de les conferències sectorials consten dues reunions, el 22.07.2021 i el 
29.11.2021, en què se n’aprova el Reglament d’organització i funcionament (segons nota resum sobre els 
ordres del dia de les conferències sectorials).  
159 Vegeu: Consell Europeu.  
160 En les recomanacions resultants de l'anàlisi del PNR 2018 es posa de manifest que un dels fets més 
rellevants del 2017 foren les sentències de juny i octubre del Tribunal Constitucional que declaraven inconsti-
tucionals determinats preceptes (relatius al principi d'eficàcia en tot el territori nacional) de la Llei de garantia 
de la unitat de mercat i confirmaven la plena vigència de la resta de principis de bona regulació (no discrimi-
nació, cooperació i confiança mútua, necessitat i proporcionalitat de les actuacions de les autoritats compe-
tents, simplificació de càrregues i transparència), així com dels mecanismes de protecció d'operadors.  
La UE constata que les disparitats normatives a què s'enfronten les empreses també contribueixen a frenar 
el creixement de la productivitat. Assenyala que la Llei de garantia de la unitat de mercat s'ha aplicat parcial-
ment i que el seguiment de l'aplicació ha de millorar-se a escala autonòmica i local i que s'ha de reforçar el 
paper de les conferències sectorials.  
161 Recomanació del Consell de 20 de juliol de 2020 relativa al Programa nacional de reformes de 2020 d’Es-
panya i per la que s’emet un dictamen del Consell sobre el Programa d’estabilitat per a 2020 d’Espanya. 
DOUE C 285, de 26.08.2020. 
162 A l'informe de setembre de 2019 sobre el progrés de la implementació de l'Agenda 2030 (pàgina 40) s'hi 
fa referència com a Conferència sectorial de clima de negocis i millora regulatòria. 
163 Vegeu: ODS 16. Entre les fites en les quals es concreta aquest ODS: 16.6 Institucions eficaces i transpa-
rents: Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que rendeixin comptes. 16.7 Participació 
ciutadana: Garantir l'adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que 
responguin a les necessitats. 16.10. Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, 
de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals. 

hhttps://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Conf_Sectoriales/Documentacion/Conf_Sect_exist/parrafo/0/CONFERENCIAS-SECTORIALES_REGIMEN_JURIDICO_ACTUALIZADO0#page=1
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Conf_Sectoriales/Documentacion/Conf_Sect_Reuniones/parrafo/2021/CONFERENCIAS-SECTORIALES-Y-COMISIONES-2021-a-28-02-2021.pdf#page=1
https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Conf_Sectoriales/Ordenes-del-D-a-de-las-Conferencias-Sectoriales-.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Conf_Sectoriales/Ordenes-del-D-a-de-las-Conferencias-Sectoriales-.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0905(09)&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-spain-es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(09)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0826(09)&from=ES
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/INFORME_PROGRESO%20AGENDA%202030%20ESPA%C3%91A.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/es/objetivos/objetivo-16-paz-justicia-e-instituciones-solidas
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la que acompanyi la recuperació. Prendrà el testimoni de la tasca realitzada en altres con-
ferències sectorials per garantir una millor coordinació, supervisió i promoció de la millora 
de la regulació a tots els àmbits.164  

Cal analitzar aquesta nova conferència sectorial en relació amb el Consell per a la Unitat 
de Mercat previst a l'article 10 de la Llei 20/2013 com a òrgan de cooperació interadminis-
trativa per al seguiment del que preveu aquesta llei. Si bé podria pensar-se que són el 
mateix òrgan, el Reial decret que regula l'estructura del Ministeri d'Assumptes Econòmics i 
Transformació Digital els manté com a òrgans separats.165 

La Comissió General de Codificació166 és un òrgan col·legiat d'assessorament al Ministeri 
de Justícia en la preparació dels textos prelegislatius i de caràcter reglamentari i d'aquelles 
altres tasques que se li encomanin per a la millor orientació, preservació i tutela de l'orde-
nament jurídic. 

D'acord amb l'exposició de motius del Reial decret 845/2015, la codificació és una tècnica 
legislativa que ordena, sistematitza i aclareix l'ordenament jurídic, alhora que contribueix a 
simplificar-lo a través de la reunió de normes disperses en un text únic. Especifica també 
que la utilitat dels codis no es projecta únicament sobre l'activitat dels professionals del Dret, 
sinó també sobre la vida dels ciutadans, ja que facilita a uns i altres la localització de les 
normes que regeixen les relacions socials, i fins i tot sobre l'economia de la nació, ja que la 
claredat de l'ordenament i la seguretat jurídica estimulen el comerç internacional i les inver-
sions, constituint indicadors rellevants en matèria de competitivitat econòmica. 

Té el seu origen en el moviment codificador de final del segle XVIII i la seva primera regu-
lació data de 1843. A banda dels fonaments històrics del moviment codificador, els principis 
constitucionals de l'Estat de dret (legalitat, jerarquia normativa, seguretat jurídica, interdicció 
de l'arbitrarietat dels poders  públics) exigeixen també la clarificació i simplificació de l'orde-
nament. 

Entre les funcions que se li atribueixen destaca la revisió dels cossos legals i lleis vigents 
en les diverses branques del Dret i l’exposició al Ministre de Justícia del resultat dels seus 
estudis, amb especial atenció a la conveniència de promoure delegacions legislatives con-
duents a textos legals refosos o iniciatives per consolidar, harmonitzar i simplificar disposi-
cions reglamentàries.  

 
164 Document de treball dels serveis de la Comissió Europea. Anàlisi del Pla de recuperació i resiliència d’Es-
panya que acompanya la Proposta de decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del 
Pla de re-cuperació i resiliència d’Espanya. SWD (2021) 147 final. 
En el mateix sentit, Annex de la Proposta de decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació 
del Pla de recuperació i resiliència d’Espanya. COM (2021) 322 final. 
165 Les lletres ñ) i o) de l'article 5 del Reial decret 403/2020 atribueixen a la Direcció General de Política 
Econòmica del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació digital les funcions de Secretaria de la Con-
ferència Sectorial de Clima de Negocis i Millora Regulatòria i del Consell per a la Unitat de Mercat, respecti-
vament.  
D'acord amb el darrer informe sobre l'activitat de les conferències sectorials, el Consell per a la Unitat de 
Mercat s'ha reunit només dues vegades, el gener de 2015 i el febrer de 2017. Conferències sectorials a juny 
de 2021. Ministeri de Política Territorial. 
166 Reial decret 845/2015, de 28 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts de la Comissió General de 
Codificació. BOE núm. 235, d’01.10.2015. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Conf_Sectoriales/Documentacion/Conf_Sect_exist/parrafo/0/CONFERENCIAS-SECTORIALES_REGIMEN_JURIDICO_ACTUALIZADO
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Conf_Sectoriales/Documentacion/Conf_Sect_exist/parrafo/0/CONFERENCIAS-SECTORIALES_REGIMEN_JURIDICO_ACTUALIZADO
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/09/28/845
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/09/28/845
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El Consell d'Estat167 és el suprem òrgan consultiu del Govern. Exerceix la funció consultiva 
amb autonomia orgànica i funcional per garantir la seva objectivitat i independència d'acord 
amb la Constitució i les lleis. 

  

 
167 Llei orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat. BOE núm. 100, de 25.04.1980. Es desenvolupa pel 
Reial decret 1674/1980. BOE núm. 209, de 30.08.1980.  

https://www.boe.es/eli/es/lo/1980/04/22/3/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/1980/07/18/1674
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5. La política de la millora de la regulació en l’Administració pública 
catalana  

5.1. Evolució de la implantació de la política de la millora de la regulació 

El Govern de la Generalitat disposa d’una política explícita de millora de la regulació des de 
l’any 2008 com a conseqüència de la transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parla-
ment Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat 
interior168 i del Programa d’acció per a la reducció de les càrregues administratives en la 
Unió Europea.169 

A continuació s’exposen les normes més destacades per seguir l’evolució de la implantació 
de la política de millora de la regulació del Govern de la Generalitat.   

El Decret 93/2008, de 29 d’abril, de reestructuració del Departament de la Presidèn-
cia170 crea la Direcció de Qualitat Normativa. En el preàmbul de la norma es diu que la 
creació d’aquesta Direcció respon a la necessitat de reconèixer com a política pública l'o-
bligació de vetllar pels principis de qualitat i eficàcia de les normes que s'impulsin en l'àmbit 
de l'Administració de la Generalitat i assignar aquesta responsabilitat a una nova unitat di-
rectiva que esdevingui l'òrgan de referència en la matèria.  

El Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simpli-
ficació de procediments per facilitar l’activitat econòmica171 introdueix l’informe d’im-
pacte normatiu orientat a l’anàlisi de l'impacte de les càrregues administratives, també sim-
plifica els procediments per a les empreses i s’inicia la transposició de la Directiva de serveis 
que estableix que s’ha d’eliminar la regulació que contingui barreres proteccionistes en el 
sector serveis i els obstacles i càrregues administratives. Tot i que l’obligació de reduir càr-
regues és per als prestadors de serveis d'altres estats membres, determinades càrregues 
s’eliminen també per als prestadors de serveis nacionals. 

Aquest Decret preveia que el Govern havia d’aprovar una guia de bones pràctiques per a 
l'elaboració i la revisió de la normativa, en la qual s'havien d'especificar els principis, els 
criteris i les recomanacions a seguir per tal de garantir que no s'establissin obligacions o 
càrregues administratives que no estiguessin prou justificades. El Govern, mitjançant 
l’Acord GOV/63/2010, de 13 d’abril,172 va aprovar la Guia de bones pràctiques per a l’ela-
boració i la revisió de normativa amb incidència en l’activitat econòmica. Aquesta guia 
ha de ser utilitzada per les unitats impulsores de les normes i per les assessories jurídiques 
dels departaments de la Generalitat per tal d’avançar amb el procés de simplificació i de 
reducció de càrregues administratives. La guia determina que, amb la finalitat de facilitar el 

 
168 DOUE L 376/36, de 27.12.2006.  
169 Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al 
Comitè de les Regions. “Programa d’acció per a la reducció de les càrregues administratives a la Unió Europea 
”. COM (2007) 23 final. Brussel·les, 24.01.2007 
170 DOGC núm. 5123, de 02.05.2008 Entre les seves funcions, regulades a l’article 13, s’inclouen l’impulsar la 
cultura de la qualitat normativa; l’assistència tècnica als departaments de l'Administració per portar a terme 
les avaluacions de qualitat normativa, i especialment de l'impacte normatiu, dels projectes de disposicions de 
caràcter general; l’elaborar i difondre directrius de qualitat normativa, protocols d'actuació metodològica, guies 
d'autoavaluació i guies metodològiques per a l'anàlisi de l'impacte normatiu. 
171 DOGC núm. 5131, de 15.05.2008. 
172 Acord GOV/63/2010, de 13 d’abril de 2010. DOGC núm. 5609, de 13.04.2010. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52007DC0023
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=490792
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=534106&language=ca_ES&textWords=Decret%2520106%2F2008&mode=single
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=520796&language=ca_ES
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desenvolupament de l’activitat econòmica, la competitivitat i la creació de condicions de 
competència equitativa per a les pimes, la millora del marc normatiu s’ha de vertebrar en 
els principis següents: necessitat de la regulació normativa, proporcionalitat de la interven-
ció administrativa, pensar primer a petita escala, participació dels agents socials i econò-
mics, salvaguarda dels drets de la ciutadania i de l’interès general, racionalitat administra-
tiva i, finalment, coherència normativa. 

La Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern173 
regula la iniciativa i la potestat legislativa i la potestat reglamentària del Govern. Estableix 
que en la tramitació d’un projecte de llei es requereix l’acord previ del Govern sobre l’opor-
tunitat de la iniciativa i determina els documents que han d’acompanyar-lo. En la seva versió 
inicial,174 es preveia una memòria general, una memòria econòmica sobre l’estimació del 
cost i l’impacte econòmic derivats de l’aplicació de la norma, un informe d’impacte de gènere 
per avaluar la incorporació de la perspectiva d’igualtat de gènere a la norma, la memòria de 
consultes formulades i les al·legacions presentades i altres informes perceptius. Pel que fa 
a la potestat reglamentària no establia cap procediment. 

El Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans elec-
trònics a l’Administració de la Generalitat175 tenia com a finalitat ordenar i impulsar l'ad-
ministració electrònica, amb l'objectiu de millorar l'eficiència interna, les relacions intraadmi-
nistratives i interadministratives i les relacions de l’Administració amb la ciutadania.  

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya176 va establir una nova regulació del procediment d’elaboració de 
les disposicions reglamentàries i va mantenir el que fixava la Llei 13/2008 per als avantpro-
jectes de llei i normes amb rang de llei aprovades pel Govern excepte la documentació que 
s’ha d’acompanyar en la tramitació administrativa que, per tal d’homogeneïtzar aquestes 
dues tramitacions, determina que ha de ser la mateixa documentació. Es regula que les 
iniciatives normatives s’han d’acompanyar d’una memòria general, d’una memòria d’avalu-
ació d’impacte de les mesures proposades,177 dels informes preceptius i els que sol·liciti 
l’òrgan instructor. El procediment establert sobre l’elaboració de normes serà tractat en 
l’apartat següent.  

Pel que fa a l’administració digital, la norma determina que les administracions públiques 
catalanes han d’utilitzar preferentment els mitjans electrònics en els procediments adminis-
tratius tant per comunicar-se amb la pròpia administració com amb les persones interessa-
des. També s’estableix el dret dels ciutadans a obtenir la informació i a tramitar des d’una 

 
173 Text consolidat de la norma.  
174 L’article 36.3, que regula la documentació que ha d’acompanyar l’avantprojecte de llei, va ser modificat per 
la disposició final 3.4 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
175 DOGC núm. 5360, de 16.04.2009. Aquest Decret ha estat derogat pel Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Ad-
ministració digital. DOGC núm. 8195, de 06.08.2020.  
176 DOGC núm. 5686, de 05.08.2010. 
177 La Memòria d’avaluació d’impacte substitueix l’antiga memòria econòmica i inclou d’altres informes d’im-
pacte com ara el normatiu, el pressupostari o el de gènere. En l’exposició de motius de la norma es fa refe-
rència a què “l’èmfasi en l’avaluació de l’impacte normatiu respon a la voluntat d’introduir noves tècniques de 
bon govern en el context de l’adopció de qualsevol decisió normativa de competència de la Generalitat”. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=505053&validity=1740192&traceability=02
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=483885&language=ca_ES&textWords=decret%252056%2F2009&mode=single
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2020/08/04/76
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2020/08/04/76
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2020/08/04/76
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=546116&language=ca_ES&textWords=Llei%252026%2F2010&mode=single
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finestra única tots els procediments necessaris per accedir a una activitat econòmica i a 
exercir-la. 

La Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de 
Catalunya,178 tal com s’estableix en l’exposició de motius, vol contribuir a avançar en el 
procés de transformació de les administracions públiques catalanes en regular el paper dels 
mitjans electrònics per facilitar la consolidació d’unes administracions públiques que millorin 
l’eficiència interna i facilitin les relacions interadministratives i les relacions amb els ciuta-
dans. També es posa de manifest que l’administració electrònica persegueix millorar la 
transparència, l’eficàcia i la qualitat del sector públic a Catalunya per mitjà de l’ús dels mit-
jans electrònics en les relacions entre les entitats del sector públic, els ciutadans, les em-
preses i les organitzacions. D’altra banda es determina que l’actuació del sector públic, amb 
motiu de la incorporació dels mitjans electrònics, s’ha de regir pels principis següents: pro-
ximitat; transparència i participació; accessibilitat; qualitat; simplificació, eficàcia, eficiència 
i economia; seguretat; neutralitat tecnològica; cooperació i col·laboració; proporcionalitat i 
legalitat. 

Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei 
a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 
relativa als serveis en el mercat interior.179 La Directiva de serveis consolida la lliure 
prestació de serveis i la llibertat d’establiment en el mercat únic i pretén suprimir els obsta-
cles que s’oposen a aquesta consolidació o la dificulten. Amb aquesta finalitat determina, 
d’una banda, que s’han de simplificar els procediments i tràmits aplicables a l’accés a una 
activitat de servei i al seu exercici i d’altra banda, que s’ha de garantir que determinats 
tràmits i procediments es duguin a terme mitjançant finestretes úniques.  Per adequar-se a 
la Directiva, mitjançant el Decret legislatiu 3/2010 s’introdueixen amb caràcter general les 
declaracions responsables i les comunicacions prèvies com a fórmules ordinàries d’inter-
venció administrativa en les activitats relacionades amb la prestació de serveis i se supri-
meixen els règims d’autorització que afecten l’exercici o l’accés a una activitat de serveis i 
que no es justifiquen per una raó imperiosa d’interès general i es revisen els casos en què 
es manté el règim d’autorització per adequar-lo als principis de proporcionalitat i no discri-
minació.  Aquest Decret legislatiu modifica el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya per tal d’introduir la figura de la finestreta única que permeti als prestadors de 
serveis poder realitzar, per via electrònica i a distància, procediments i tràmits per a l’accés 
i exercici d’una activitat de serveis. 

Un dels objectius del Pla de Govern 2011-2014 era la reactivació de l’activitat econòmica. 
En coherència amb les directrius de la Unió Europea, es va aprovar la Llei 9/2011, de 29 
de desembre, de promoció de l’activitat econòmica180 amb l’objecte d’introduir en l’or-
denament jurídic les reformes administratives i estructurals necessàries per a l’impuls i la 
promoció de l’activitat econòmica. Aquesta llei determina que l’actuació pública s’inspira en 
els principis de simplificació administrativa i normativa, de racionalització de les administra-
cions públiques i de no imposició de càrregues que suposin un cost innecessari per als 
ciutadans i per a l’activitat econòmica i puguin afectar la competitivitat de les empreses. La 
llei modifica normes de rang legal en l’àmbit agroalimentari, econòmic, sanitari i de territori 
i bàsicament s’estableix amb caràcter general el règim de comunicació prèvia (substituint 

 
178 DOGC núm. 5687, de 06.08.2010. 
179 Text consolidat de la norma. 
180 DOGC núm. 6035, de 30.12.2011. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=542820
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=556737&traceability=02&language=ca
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=595119
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l’anterior règim d’autorització administrativa), es redueix algun tràmit i registre administratiu, 
s’estableixen gestions unificades i s’amplien terminis per facilitar la resposta de la ciutada-
nia. 

L’objecte de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa,181 establert en el seu article 1, és introduir en l’ordenament jurídic les 
reformes administratives i normatives necessàries amb la finalitat de simplificar els proce-
diments i millorar la regulació normativa. Amb aquest propòsit es modifiquen normes de 
rang legal en l’àmbit agroalimentari, de la cultura i l’esport, del dret privat, econòmic, social 
i sanitari, de la seguretat i del territori. La llei recull que els principis en què s’ha d’inspirar 
l’actuació pública són el de simplificació administrativa i normativa, de racionalització de les 
administracions públiques i de no imposició de càrregues que comportin un cost innecessari 
per als ciutadans i per a l’activitat econòmica. 

L’Acord de Govern d’11 de febrer de 2014 va aprovar el Test de pimes, el qual s’havia 
d’integrar en l’avaluació dels projectes normatius que incidissin directament o indirectament 
en l’activitat econòmica. Tal com indica l’acord, el Test de pimes és una eina emprada en 
els sistemes d’avaluació de l’impacte normatiu per a l’anàlisi específica dels efectes de les 
iniciatives normatives sobre les microempreses, les petites i les mitjanes empreses (pimes) 
l’ús de la qual recomana la Comissió Europea en compliment del principi “pensar primer a 
petita escala”. També s’especifica que la finalitat del test és, d’una banda, donar suport a 
les unitats promotores en l’anàlisi dels efectes de la regulació projectada sobre aquest sec-
tor d’empreses, i de l’altra, posar en relleu de manera sintètica els resultats de l’avaluació i 
servir de verificació posterior. 

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern182 té per objecte: 

▪ Regular i garantir la transparència de l’activitat pública. 

▪ Regular i garantir el dret d’accés de les persones a la informació i documentació públi-
ques. 

▪ Establir els principis i les obligacions de bon govern d’acord amb les quals han d’actuar 
els alts càrrecs, el personal al servei de l’Administració i la resta de personal al qual 
s’aplica aquesta llei. 

▪ Aplicar el Govern obert i fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes. 

▪ Regular el règim de garanties i responsabilitats per l’incompliment dels deures i les obli-
gacions establertes per aquesta llei. 

En el capítol III de la llei es regula la millora de la qualitat normativa i queden recollits els  
principis de qualitat normativa, les obligacions de publicar les avaluacions de les normes i 
la participació ciutadana en l’elaboració de les normes. Pel que fa a la qualitat normativa, la 

 
181 DOGC núm. 6035, de 30.12.2011. 
182 DOGC núm. 6780, de 31.12.2014. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=595088
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=680124&language=ca_ES&textWords=Llei%252019%2F2014&mode=single


 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 77 

norma estableix, com a principi general, que el marc normatiu ha de ser previsible, tan es-
table com sigui possible i fàcil de conèixer i comprendre. Es determina que les iniciatives 
normatives s’han de referir a finalitats o sectors materials homogenis, que han de ser clares 
i coherents amb la resta de l’ordenament jurídic i que s’han de prioritzar les mesures menys 
restrictives per als drets de les persones. S’impulsa la simplificació normativa en l’elaboració 
de les normes, assenyalant que l’aprovació d’una nova norma hauria de comportar una 
simplificació de l’ordenament jurídic (aprofitar l’elaboració de la norma per fer revisió de la 
normativa del sector i derogar el que no sigui vigent).  Per millorar la regulació s’estableix 
que s’han d’utilitzar els instruments d’anàlisi adients per elaborar les memòries d’avaluació 
i d’impacte i per avaluar els efectes de la nova regulació. Pel que fa a la participació ciuta-
dana, l’Administració pot considerar pertinent obrir un procés de participació ciutadana en 
l’elaboració d’aquelles normes que consideri importants o bé pel tipus de matèria que regu-
len. A l’inici de la tramitació, la iniciativa normativa s’ha de publicar al portal de la transpa-
rència i ha d’incloure la versió inicial del projecte normatiu i la documentació complementaria 
que l’acompanyi, també s’ha d’informar sobre l’estat de la tramitació. La ciutadania pot tra-
metre propostes i suggeriments. Tot aquest tràmit és anterior als tràmits d’audiència i infor-
mació pública determinats per la legislació de règim jurídic i procediment administratiu. La 
norma també estableix que s’han de desenvolupar mecanismes per avaluar l’aplicació de 
les normes i, en aplicació del principi de transparència, s’estableix la publicació de les ava-
luacions. 

Bernadí (2015) diu que “els canvis introduïts per la nova regulació de la transparència ad-
ministrativa no són menors: la llei catalana consagra el deure de totes les entitats incloses 
dins del seu àmbit subjectiu d’aplicació de publicar tota aquella informació que sigui relle-
vant per garantir la transparència de la seva activitat, de forma periòdica i actualitzada i amb 
uns estàndards de qualitat força exigents (transparència o publicitat activa) i reconeix, en 
uns termes particularment amplis, el dret de totes les persones a accedir a la informació 
pública, com a nou dret subjectiu dels ciutadans (transparència o publicitat passiva), a 
banda d’insistir en la necessitat de fomentar i facilitar la reutilització d’aquesta informació 
pública (transparència col·laborativa) i de recollir diverses innovacions d’interès en els àm-
bits del bon govern, el control dels lobbies (grups d’interès) i la participació ciutadana o el 
Govern obert.” 

L’objecte de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa 
de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica és establir els principis i criteris que han de seguir les administracions 
públiques per tal d’impulsar l’activitat econòmica mitjançant la supressió o reducció de trà-
mits administratius de les empreses i els professionals per iniciar una activitat econòmica, 
d’agilitzar i simplificar l’activitat administrativa, i de simplificar i coordinar les relacions entre 
les diferents administracions públiques. 

La norma determina que, amb caràcter general, els mecanismes d’intervenció administra-
tiva en l’exercici de l’activitat econòmica són la declaració responsable i la comunicació 
prèvia (en l’annex I de la llei es recullen les activitats sotmeses a règim de declaració res-
ponsable que són les activitats econòmiques innòcues i en l’annex II es recullen les activi-
tats sotmeses a règim de comunicació que són les activitats econòmiques de baix risc). 
També es disposa que les administracions públiques han d’impulsar mecanismes alterna-
tius a la intervenció administrativa per reduir carregues administratives de l’activitat econò-
mica, com ara els instruments basats en l’assegurament de la responsabilitat dels empre-
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saris, els codis de bones pràctiques i les guies d’autoavaluació en els diversos sectors d’ac-
tivitats i la interoperatibilitat dels sistemes d’informació i les bases de dades de les adminis-
tracions públiques. 

D’altra banda s’assenyalen com a instruments per facilitar l’activitat econòmica la Finestreta 
Única Empresarial (FUE) i el portal electrònic únic per a les empreses. Es determina que 
els serveis que ofereix la FUE a les empreses i als professionals, amb relació a l’accés i 
l’exercici de l’activitat econòmica, comprenen la informació, l’assessorament, la tramitació 
unificada i la finalització del tràmit. S’estableix que en el portal electrònic únic per a les 
empreses s’ha d’unificar la informació que les empreses puguin necessitar sobre els serveis 
i tràmits de les administracions públiques i que ha d‘incorporar una carpeta per a cada em-
presa que dugui a terme activitats econòmiques a Catalunya. També s’estableix l’obligato-
rietat d’adhesió dels ens local a la FUE. 

L’Acord GOV/114/2016, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Pla de simplificació norma-
tiva 2016-2017183 estableix que per poder aplicar els instruments de la política de millora 
de la regulació, un dels quals és la simplificació administrativa, és necessari clarificar quin 
és el marc normatiu vigent. Per aquest motiu es considera indispensable depurar l’ordena-
ment jurídic i continuar impulsant la seva simplificació, tant pel que fa al nombre de lleis i 
reglaments com pel que fa al seu contingut. En relació amb el contingut, s’estableix que 
s’han d’elaborar normes més clares i amb llenguatge senzill i accessible als destinataris i 
afectats per les normes. 

Aquest pla determina tres objectius estratègics: 

▪ Establir pautes comunes en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat sobre les dero-
gacions, per tal de facilitar una major simplificació normativa. 

▪ Consolidar i refondre les normes amb rang de llei vigents i derogar expressament aque-
lles que hagin perdut la seva vigència o ja no siguin d’aplicació. 

▪ Fixar una planificació conjunta dels diferents departaments de l’Administració de la Ge-
neralitat per consolidar i refondre els decrets vigents, així com per derogar expressament 
els decrets i les ordres que hagin perdut la seva vigència o ja no siguin d’aplicació. 

Com a conseqüència d’aquest pla es van revisar 624 normes amb rang legal vigents a 
Catalunya l’any 2016 i se’n van derogar 203. Es va comprovar que entre 1979 i 1985 hi 
havia 22.665 decrets i ordres vigents i se’n van derogar 475 de l’àmbit organitzatiu i d’es-
tructura aprofitant l’aprovació de nous decrets d’estructura dels departaments. 

La Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i dels 
sector públic i de creació o regulació dels impostos sobre grans establiments comer-
cials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre be-
gudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni184 va modificar 
determinats apartats dels annexos I i II de la Llei 16/2015 (que regula les activitats sotmeses 

 
183 DOGC núm. 7178, de 05.08.2016. 
184 DOGC núm. 7340, de 30.03.2017. 
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a règim de declaració responsable i a règim de comunicació). Per facilitar la comprensió 
dels annexos es va publicar una ordre que els refonia.185  

En l’Acord del Govern de 22 de gener de 2019, relatiu a l’oportunitat de les iniciatives 
legislatives del Govern i a la seva consulta pública186 s’estableix que quan el Govern 
acordi elaborar un avantprojecte de llei, la memòria preliminar d’aquest avantprojecte ha de 
determinar si és procedent efectuar una consulta pública prèvia. Si és procedent, s’haurà 
de publicar la memòria al Portal de la Transparència per un període mínim de 15 dies i 
posteriorment també s’haurà de publicar la valoració de les aportacions realitzades en 
aquest tràmit.  

El Decret 20/2019, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidèn-
cia, modificat posteriorment pel Decret 19/2022,188 determina les funcions de l’Àrea de Mi-
llora de la Regulació que són, entre d’altres, vetllar pel compliment dels requeriments vi-
gents en matèria d’avaluació d’impacte normatiu i prestar assistència tècnica i consultoria 
als diferents departaments de la Generalitat per portar a terme les avaluacions de qualitat 
normativa i impacte normatiu dels projectes de disposicions generals i de les normes vi-
gents. 

La finalitat del Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’administració digital189 és ordenar el des-
plegament de l’administració digital, establir el marc de govern de les dades com un element 
estructural del funcionament de l’administració digital i establir les normes de procediment 
administratiu en l’àmbit de l’administració digital. El decret desenvolupa el règim jurídic de 
l’administració digital, regula l’atenció al ciutadà en l’administració digital, el registre electrò-
nic general de l’Administració de la Generalitat, l’habilitació del personal de les oficines 
d’atenció ciutadana amb funcions d’assistència en matèria de registre, la identificació i sig-
natura electrònica, el document administratiu i l’expedient electrònic i, finalment, les relaci-
ons de les persones amb l’Administració de la Generalitat on es determina el dret de les 
persones interessades a no aportar dades i documents que ja han aportat.  

La finalitat de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econò-
mica190 és facilitar l’activitat econòmica en un entorn digital191 reduint les càrregues admi-
nistratives, dissenyant serveis digitals proactius basats en la gestió i l’anàlisi de les dades 
aportades pels titulars de les activitats, consolidant instruments de col·laboració i coordina-
ció entre les  diferents administracions i fomentant projectes empresarials estratègics per al 
creixement econòmic. Tal com estableix la norma, el Govern, per mitjà de la Finestreta 

 
185 Ordre EMC/155/2017, de 12 de juliol, per la qual s'aprova la refosa dels annexos de la Llei 16/2015, del 21 
de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.07.2015), amb les modificacions de 
la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i 
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. DOGC 
núm. 7340, de 30.03.2017.  
186 Acord del Govern, de 22 de gener de 2019, relatiu a l’oportunitat de les iniciatives legislatives del Govern i 
a la seva consulta pública. 
188 Decret 19/2022, de 8 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència.DOGC núm. 8603, 
de 08.02.2022 
189 DOGC núm. 8195, de 06.08.2020. 
190 DOGC núm. 8307, de 31.12.2020. 
191 En la correcció d’errades d’aquesta llei el terme “administració electrònica” es corregeix per “administració 
digital”. DOGC núm. 8361, de 10.03.2021. 
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Única Empresarial, impulsa un model de relació entre les empreses, professionals i autò-
noms i l’Administració que facilita l’activitat econòmica i pivota sobre la gestió de dades 
aportades pels titulars de les empreses; aquestes dades són les que permetran a les admi-
nistracions oferir serveis digitals, proactius i integrats. La norma estableix que el Govern ha 
d’impulsar les mesures necessàries per designar projectes empresarials que, per llurs ca-
racterístiques, són estratègics per al desenvolupament econòmic de Catalunya. 

La norma també disposa que al cap dels dos anys de la publicació, les administracions 
públiques catalanes s’han d’haver d’adaptat al model de relació amb les empreses, han 
d’haver incorporat els diferents procediments administratius a la cerca guiada i han d’haver 
incorporat diferents col·leccions de dades estandarditzades al directori d’empreses, establi-
ments i registres. Per poder assolir aquestes obligacions prèviament s’ha de desenvolupar 
la llei. Actualment el Govern està tramitant aquest desenvolupament mitjançant el Regla-
ment de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, del qual el CTESC ha emès el dictamen 
preceptiu en data 16 de març de 2022. El Reglament, entre d’altres aspectes,  desenvolupa 
el model de relacions dels titulars de les activitats econòmiques amb les administracions 
públiques (per exemple el Catàleg de tràmits de la Finestreta Única Empresarial), regula la 
cerca guiada de tràmits i també desenvolupa el model de dades i el funcionament del Di-
rectori d’empreses, establiments i registres. D’altra banda regula el procediment per desig-
nar projectes empresarials estratègics i regula els efectes de la qualificació d’un projecte 
empresarial com a estratègic.  

Mitjançant el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per 
a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
i el seu sector públic192 el Govern simplifica i agilita la gestió pressupostària i econòmica, 
els procediments subvencionals i d’ajuts i la contractació pública que correspongui realitzar 
en les operacions finançades amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resi-
liència i dels fons REACT-EU193 en els quals la Generalitat sigui la responsable de la gestió 
i control. També es regulen, d’una banda, els mecanismes necessaris per facilitar la coope-
ració interadministrativa i la col·laboració publicoprivada de les administracions públiques 
catalanes i les entitats del seu sector públic i, d’altra banda, es regulen mesures per flexibi-
litzar la gestió del personal de l’Administració de la Generalitat amb la finalitat d’atendre 
amb agilitat i eficàcia la gestió els fons europeus. 

Es determina que els procediments administratius que gestionin, segueixin i controlin els 
fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i dels fons REACT-EU es re-
giran pels principis de prioritat, preferència i celeritat en la seva tramitació i seran controlats 
per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 

La norma remet a què mitjançant un acord de Govern es creïn els òrgans col·legiats de 
governança, coordinació i seguiment per a l’adequada implementació i execució dels fons, 
així com els instruments necessaris per a la planificació estratègica. Tenint en compte 

 
192 DOGC núm. 8333, de 04.02.2021. 
193 Per tal de fer front a la crisi sanitària i econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19, la Unió Europea 
va adoptar un conjunt de mesures adreçades a la recuperació econòmica, va aprovar l’instrument Next Ge-
eration EU dotat amb 750.000 milions d’euros, el qual es divideix en diversos fons com ara el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència dotat amb 672.500 milions d’euros i el paquet React-Eu dotat amb 47.500 milions 
d’euros. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=892465
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aquesta remissió, l’Acord GOV/105/2021,194 crea dues comissions, d’una banda, la Comis-
sió Interdepartamental de Govern per a la Recuperació Econòmica i la Governança dels 
Fons Next Generation EU amb la funció de planificar, prioritzar i seguir els projectes a rea-
litzar amb els esmentats fons, i d’altra banda, la Comissió Tècnica com a òrgan d’assistèn-
cia a la Comissió Interdepartamental. També s’estableix que el Consell de Diàleg Social, 
òrgan col·legiat de participació institucional de caràcter tripartit, serà l’òrgan principal de 
coordinació de l’acció de Govern amb els agents socials en l’àmbit dels fons Next Genera-
tion EU i que els governs locals participen en la governança dels fons per mitjà dels òrgans 
multilaterals o bilaterals previstos legalment. 

Mitjançant el Decret 6/2021, de 9 de febrer, de simplificació de disposicions reglamen-
tàries adoptades entre 1977 i 1985195 es deroguen 249 disposicions normatives que con-
tenen normes derogades tàcitament i es declara que 998 disposicions normatives han per-
dut la seva vigència. Aquesta norma s’aprova com a conseqüència del Pla de simplificació 
normativa 2016-2017 en què es van revisar els decrets i ordres aprovats entre els anys 
1977 i 1985 que constaven com a vigents al Portal Jurídic de Catalunya; posteriorment es 
va efectuar una consulta pública per obtenir l’opinió de la ciutadania sobre aquesta qüestió 
i també es va sol·licitar el parer de la Comissió Jurídica Assessora en matèria de simplifi-
cació normativa i sobre l’aplicació de la tècnica de la derogació.196 

El Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació 
pública197 desenvolupa parcialment la Llei 19/2014, i estableix que els òrgans competents 
en matèria de transparència i dret d’accés a la informació pública són les unitats d’informa-
ció que realitzen les tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i 
l’assessorament a les altres unitats i a la ciutadania. El decret determina quines entitats, 
que formen part del sector públic de l’Administració de la Generalitat i de les administracions 
locals, estan obligades a facilitar la informació. També especifica quines entitats privades 
estan obligades a publicar determinada informació per complir amb la llei. Es regula quin 
tipus d’informació han de publicar les administracions (publicitat activa) i s’estableix quins 
són els continguts que s’han de publicar, el lloc, la forma i els terminis. Es determina que 
s’ha de facilitar informació sobre l’organització institucional, l’estructura administrativa, el 
personal al servei de les administracions públiques, la contractació administrativa i l’activitat 

 
194 Acord GOV/105/2021, de 13 de juliol, pel qual es creen els òrgans de coordinació dels fons Next Generation 
EU a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 8458, de 15.07.2021. 
195 DOGC núm. 8339, d’11.02.2021. 
196 Dictamen 298/2019, de 3 d’octubre. Consulta formulada pel Departament de la Presidència en matèria de 
simplificació normativa i sobre l’aplicació de la tècnica de la derogació. En aquest Dictamen, la Comissió 
Jurídica Assessora, feia constar que: “A l’ordenament jurídic català, per tant, a diferència de l’ordenament 
estatal i el propi d’altres comunitats autònomes, no existeix cap norma jurídica que habiliti expressament l’Ad-
ministració o el Govern per emprendre un procés de derogació massiva de disposicions obsoletes ni de dis-
posicions que inclouen normes no vigents, perquè ja han estat derogades expressament. Aquesta constatació 
també fa aconsellable que una iniciativa com la que es proposa la dugui a terme preferentment el legislador 
o, com a mínim, amb habilitació del legislador”. Tenint en compte els suggeriments d’aquest Dictamen es va 
habilitar el Govern (mitjançant la disposició derogatòria segona de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que inci-
deixen en el medi ambient) per tal que pogués emprendre, a proposta del Departament de la Presidència, un 
procés de derogació massiva de disposicions reglamentàries obsoletes i que inclouen normes no vigents 
perquè ja han estat derogades tàcitament. 
197 DOGC núm. 8339, d’11.02.2021. 
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subvencional, entre d’altres. D’altra banda, es reconeix el dret de les persones a conèixer 
la informació de què disposa l’Administració sobre elles i a accedir-hi. 

El decret fa referència als procediments normatius en curs d’elaboració i assenyala que 
durant el procediment normatiu s’ha de fer constar, en tot moment, l’estat de tramitació en 
el qual es troba la norma en curs d’elaboració. També estableix que s’ha de publicar la 
documentació sobre els tràmits relatius a la participació ciutadana i, especialment, la infor-
mació relativa a la participació de les persones que tenen la condició de grup d’interès. 

5.2. Instruments de la política de la millora de la regulació 

La política pública de millora de la regulació, seguint les directrius de la Better Regulation 
de la Comissió Europea de 2017, es basa en el cicle de regulació de la norma que comprèn 
la preparació, l’adopció, l’aplicació i la revisió de les normes. Els instruments a utilitzar du-
rant aquest cicle per millorar la qualitat normativa serien els següents: planificació de l'acti-
vitat normativa, avaluació ex ante de l’impacte normatiu, consultes, reducció de càrregues 
administratives i la simplificació de procediments i tràmits administratius, l'avaluació ex post, 
la simplificació normativa i el seguiment. 

5.2.1. Planificació normativa. Pla anual normatiu 

Catalunya no disposa d’una regulació pròpia sobre planificació normativa i, tal com s’esta-
bleix en l’apartat corresponent al context estatal, l’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octu-
bre, del procediment comú de les administracions públiques, estableix que anualment el 
Govern ha d’aprovar un pla normatiu que ha de recollir les iniciatives reglamentàries o le-
gislatives que es preveu elevar per a la seva aprovació l’any següent. Una vegada aprovat 
el pla, s’ha de publicar en el Portal de la Transparència. En virtut d’aquest norma es va 
elaborar i publicar al Portal de la Transparència el Pla normatiu per a l’any 2017198 on, 
d'acord amb la informació facilitada pels departaments de l'Administració de la Generalitat, 
es recollien els projectes de llei i normes reglamentàries la tramitació dels quals es preveia 
iniciar durant l'any 2017. 

Posteriorment el Tribunal Constitucional en la Sentència 55/2018,199 de 24 de maig, va de-
clarar, d’una banda, que la regulació de la planificació de l’article 132 de la Llei 39/2015 no 
era aplicable a les iniciatives legislatives del Govern de la Generalitat, ja que envaïa la seva 
potestat d’autoorganitzar-se i de regular l’elaboració de les lleis i, d’altra banda, pel que fa 
a l’elaboració de reglaments, que aquesta regulació envaïa les competències estatutàries 
de les comunitats autònomes, es considerava contrària a l’ordre constitucional de compe-
tències i no resultava d’aplicació a les comunitats autònomes. 

 
198 Pla anual normatiu 2017. Departament de la Presidència. 
199 Tribunal Constitucional. Sentència 55/2018, de 24 de maig. Recurs d’inconstitucionalitat 3628-2016. Inter-
posat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Competències sobre el pro-
cediment administratiu: nul·litat de diferents qüestions dels preceptes relatius als registres electrònics d’apo-
derament, als principis de bona regulació i que identifiquen els títols competencials habilitants per a la apro-
vació de la llei; inconstitucionalitat de diferents preceptes que regulen la iniciativa legislativa i la potestat re-
glamentària; interpretació conforme de la disposició relativa a l’adhesió de les administracions territorials a les 
plataformes i registres de l’Administració General de l’Estat. Vot particular. 

https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/millora_regulacio_normativa/planificacio-normativa/pla-normatiu-2017/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-8574
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La Comissió Jurídica Assessora ha dictaminat200 que l’obligació de l’Administració de la 
Generalitat de planificar l’activitat normativa s’infereix de l’article 62.1 de la Llei 19/2014 que 
estableix que “L’Administració pública ha d’exercir la iniciativa normativa de manera que el 
marc normatiu resultant sigui previsible, tan estable com sigui possible i fàcil de conèixer i 
comprendre per als ciutadans i els agents socials”. La Comissió Jurídica Assessora també 
ha dictaminat201 “que mentre la Generalitat de Catalunya no desenvolupi com s’articula el 
mandat establert en l’article 62.1 de la Llei 19/2014, aquesta Comissió considera que la 
planificació normativa prevista en l’article 132 de la Llei 39/2015 continua sent un instrument 
adequat per complir amb la seva finalitat.” 

La doctrina de la Comissió Jurídica Assessora estableix que “la planificació de la potestat 
normativa és un instrument al servei de la seguretat jurídica, principi que no solament im-
plica generar confiança sobre el que diu la normativa vigent, sinó també sobre l’evolució 
raonable de l’ordenament jurídic”.   

En el marc de la política de millora de la regulació, tenint en compte la doctrina anterior i 
seguint criteris de bona governança previstos en la Llei 19/2014, el Govern va aprovar el 
Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per als anys 2019-2020.202 El 19 d’octubre 
de 2021, mitjançant Acord de Govern, s’aprova el Pla normatiu del Govern de la Generalitat 
per als anys 2021-2023.203 

L’objectiu del pla és facilitar la programació de les iniciatives normatives i l’aplicació de les 
eines per assegurar la seva qualitat i garantir la transparència i la participació dels actors 
implicats en el procés d’elaboració de normes. El Pla normatiu s’articula tenint en compte 
l’estructura orgànica de l’Administració, recull els projectes de llei i les propostes de decret 
que el Govern preveu tramitar durant aquests dos anys. En cada proposta normativa s’in-
dica quins són els objectius públics perseguits i el calendari previst de realització de con-
sulta pública, de l’inici de la tramitació i d’aprovació del Govern. S’encarrega a la Secretaria 
de Govern, a través de l’Àrea de Millora de la Regulació, fer el seguiment del pla. 

5.2.2. Procediment d’elaboració 

En l’apartat corresponent al context estatal s’ha exposat quin és el procediment d’aprovació 
de les normes, regulat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

 
200 Dictàmens 151/2018 i 153/2018 de la Comissió Jurídica Assessora. 
201 Dictamen 27/2019 de la Comissió Jurídica Assessora que recull: “Així mateix, la Sentència 55/2018, en 
declarar no aplicable el precepte de l’article 132 de l’LPAC, determina la referència necessària a la regulació 
dels instruments de planificació normativa de què es doti, si escau, la Generalitat. En aquest sentit, l’article 
62.1 de la Llei 19/2014 ja preveu que la iniciativa normativa s’ha d’exercir “de manera que el marc normatiu 
resultant sigui previsible, tan estable com sigui possible i fàcil de conèixer i comprendre per als ciutadans i els 
agents socials”. D’aquesta normativa autonòmica ja es dedueix que la planificació normativa s’ha de conside-
rar un instrument al servei de la seguretat jurídica, tal com, d’altra banda, recullen les millors pràctiques en 
aquesta matèria presents en l’ordenament europeu i el dret comparat. D’aquí que, mentre la Generalitat de 
Catalunya no desenvolupi com s’articula el mandat establert en l’article 62.1 de la Llei 19/2014, aquesta Co-
missió considera que la planificació normativa prevista en l’article 132 de l’LPAC continua sent un instrument 
adequat per complir amb la seva finalitat.” 
202 El Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per als anys 2019-2020 es va aprovar mitjançant l’Acord 
de Govern de 24 d’abril de 2019 amb l’objectiu d’ordenar la producció normativa.  
203 Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per als anys 2021-2023.  

https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/millora_regulacio_normativa/planificacio-normativa/pla-normatiu-2019-2020/
https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/millora_regulacio_normativa/planificacio-normativa/pla-normatiu-2021-2023/
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de les administracions públiques, procediment que no varia substancialment del que se 
segueix a Catalunya.  

A Catalunya, la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del 
Govern determina la iniciativa i potestat legislativa del Govern i la seva potestat reglamen-
tària. Mitjançant Acord de Govern de data 19 de maig de 2009 es van aprovar les directrius 
sobre contingut de l’expedient i procediment d’elaboració de disposicions de caràcter gene-
ral. El procediment d'elaboració d'un projecte de disposició reglamentària es regula en els 
articles del 61 al 70 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. La Llei 19/2014 també regula la participació 
ciutadana en l’elaboració de disposicions generals. 

La Llei 26/2010 determina que el procediment s'inicia204 a proposta del departament com-
petent en la matèria del projecte i que la seva tramitació correspon a la unitat directiva del 
departament proposant. La Llei 19/2014 va establir que, per facilitar la participació de la 
ciutadania, s’havia de publicar al Portal de la Transparència205 la iniciació de la tramitació, 
la versió inicial del projecte normatiu i la documentació complementària que l’acompanya i 
que s’havia d’anar informant de l’estat de la tramitació. 

El Pla normatiu 2021-2023 preveu la tramitació d’una llei de procediment d’elaboració de 
normes amb l’objectiu d’agilitzar el procediment, incrementar la transparència i reforçar la 
qualitat de les avaluacions d’impacte normatiu per millorar la presa de decisions.  

El Govern, en data 5 de novembre de 2019, ja va aprovar la memòria preliminar de l’Avant-
projecte de llei sobre el procediment d’elaboració de normes que pretén assolir una regula-
ció més eficaç, eficient, participativa, transparent i àgil. Posteriorment es va realitzar la con-
sulta pública per conèixer l’opinió de la ciutadania i dels agents econòmics i socials sobre 
aquesta iniciativa normativa que, com ja s’ha esmentat, té per objectiu millorar l’eficàcia i 
eficiència de les normes que impulsa el Govern i incrementar l’efectivitat dels mecanismes 
d’avaluació i participació.   

Participació de la ciutadania  

La Llei 5/2020206 va afegir un article 66 bis a la Llei 26/2010 per tal de regular la participació 
de la ciutadania en l’elaboració de disposicions reglamentàries. Aquest article estableix que 
prèviament a l'elaboració del text d'una iniciativa normativa s’ha de realitzar una consulta 
pública,207 per tal de fer una avaluació preliminar d’aquesta iniciativa. També determina que 
el contingut mínim de la consulta ha de versar sobre els problemes que es pretenen soluci-
onar, els objectius que es volen assolir, les possibles solucions alternatives normatives i no 

 
204 Article 61 de la Llei 26/2010. 
205 Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya. 
206 L’article 178 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, va afegir l’article 66 
bis a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, referit a la participació dels ciutadans en l’elaboració de disposicions reglamentàries.  
207 L’article 66.3 bis estableix que es pot prescindir del tràmit de consulta pública si la iniciativa normativa té 
un contingut pressupostari o organitzatiu, refon o consolida textos, es tramita per al compliment d’un mandat 
legal que en delimita el contingut o és una transposició tècnica de normativa de la Unió Europea i no imposa 
als destinataris noves obligacions, de l’avaluació preliminar es desprèn que no genera impactes rellevants 
des de la perspectiva econòmica, social o ambiental, per raons greus acreditades d’interès públic. 

http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Organitzacio-i-normativa/normativa/normativa-en-tramit/
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normatives i els impactes econòmics, socials i ambientals més rellevants de les opcions 
considerades. A Catalunya aquesta consulta pública prèvia es realitza mitjançant el Portal 
Participa.gencat.cat.208 

El 8 de març de 2021209 es publica una instrucció que té per objecte definir el circuit intern 
de tramitació d’una consulta pública prèvia i la seva publicació al Portal i identificar la docu-
mentació necessària pel que fa tant a l’avaluació preliminar que se sotmet a consulta com 
respecte del disseny de la consulta. 

Un altre moment del procediment en el qual pot intervenir la ciutadania és quan ja hi ha 
redactat un primer text de la norma.210 Ja sigui per la importància de la norma o per la 
matèria que regula es pot obrir un procés de participació ciutadana i les persones poden 
trametre propostes i suggeriments. Aquest tràmit s’ha de realitzar abans del tràmit d’audi-
ència i informació pública.  

El tràmit d’audiència de les persones interessades es realitza quan els projectes de dispo-
sició reglamentària afecten els drets o interessos legítims dels ciutadans. L'audiència es 
realitza directament amb els ciutadans o mitjançant les entitats reconegudes per llei que els 
agrupen o els representen, si les finalitats d'aquestes tenen una relació directa amb l'objecte 
de la disposició reglamentària. El tràmit d'audiència es pot instrumentar per qualsevol mitjà 
que la unitat directiva impulsora de la norma acordi de manera motivada i per un termini no 
inferior a quinze dies hàbils. Per raons justificades es pot reduir a set dies.  

El tràmit d’informació pública va destinat a la ciutadania en general i ajuda a garantir el 
coneixement més generalitzat de les disposicions normatives que seran aprovades. És un 
tràmit potestatiu de la unitat impulsora, el termini d’informació pública no pot ser inferior a 
quinze dies hàbils que, per raons justificades, es pot reduir a un mínim de set dies hàbils. 
El tràmit d'informació pública pot coincidir temporalment amb el d'audiència.  

Proposta normativa 

Des de l’entrada en vigor de la Llei 26/2010, al febrer del 2011, les iniciatives normatives211  
(a excepció dels decrets llei) han d'anar acompanyats d'una memòria general, d'una me-
mòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades, i dels informes preceptius i els 
que sol·liciti l'òrgan instructor. 

La memòria general ha de contenir, com a mínim: 

 
208 És en aquest portal on el Govern consulta a la ciutadania, abans d’iniciar l’elaboració de la norma, sobre 
l’oportunitat i els aspectes més rellevants a regular. Es posa a disposició de la ciutadania una avaluació pre-
liminar sobre el problema detectat, els objectius perseguits per la norma i les possibles solucions alternatives. 
També es determina l’objectiu de la consulta i es realitzen propostes i preguntes per orientar les aportacions 
de la ciutadania i posteriorment es publica una valoració general de les contribucions efectuades en el tràmit 
de consulta pública. 
209 Instrucció de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental i de la Direcció General de Participació 
Ciutadana i Processos Electorals, de 8 de març de 2021, per a la tramitació d’una consulta pública prèvia a 
l’elaboració d’una norma i la seva publicació al portal Participa.gencat.cat.  
210 Es troba regulat en l’article 69 de la Llei 19/2014. 
211 Establert en l’article 64.3 de la Llei 26/2010 i en l’article 36 de la Llei 13/2008, pel que fa als avantprojectes 
de llei. 

https://participa.gencat.cat/regulations
https://exteriors.gencat.cat/web/.content/00_DEPARTAMENT/normativa/instruccions/2021/20210308-consulta-publica-previa.pdf
https://exteriors.gencat.cat/web/.content/00_DEPARTAMENT/normativa/instruccions/2021/20210308-consulta-publica-previa.pdf
https://exteriors.gencat.cat/web/.content/00_DEPARTAMENT/normativa/instruccions/2021/20210308-consulta-publica-previa.pdf
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▪ La justificació de la necessitat de la disposició reglamentària i l'adequació als fins que 
es persegueixen. 

▪ El marc normatiu en què s'insereix el projecte de disposició reglamentària. 

▪ La relació de les disposicions afectades pel projecte i la taula de vigències i derogacions 
resultants. 

▪ La competència de la Generalitat sobre la matèria. 

▪ La relació motivada de les persones i les entitats a les quals s'ha d'atorgar el tràmit 
d'audiència. 

▪ La procedència, si escau, de sotmetre l'expedient a informació pública. 

Amb la memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades es tractaria d’im-
plantar l’avaluació ex ante de la norma en el procediment normatiu. Aquesta memòria ha 
de contenir, com a mínim, els informes següents: 

▪ Un informe d'impacte pressupostari, en què s'avalua la repercussió de la disposició re-
glamentària en els recursos personals i materials i en els pressupostos de la Generalitat, 
i també les fonts i els procediments de finançament, si escau. 

▪ Un informe d'impacte econòmic i social, en què s'avaluen els costos i els beneficis que 
implica el projecte de disposició reglamentària per als seus destinataris i per a la realitat 
social i econòmica. 

▪ Un informe d'impacte normatiu, en què s'avalua la incidència de les mesures proposades 
per la disposició reglamentària en termes d'opcions de regulació, de simplificació admi-
nistrativa i de reducció de càrregues administratives per als ciutadans i les empreses. 

▪ Un informe d'impacte de gènere.212 

Tenint en compte l’avaluació ex ante, l’Àrea de Millora de la Regulació ha realitzat unes 
Recomanacions213 sobre l’esquema de continguts d’aquesta memòria. Així, estructura el 
contingut de la memòria d’avaluació i preveu que ha de contenir, a més dels quatre informes 
indicats anteriorment, una anàlisi del context i identificació de les opcions de regulació, una 
comparació de les opcions de regulació considerades214 i un apartat relatiu a la implemen-
tació, seguiment i avaluació de la norma. També preveu que s’incloguin uns annexos dels 

 
212 La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes modifica la Llei 11/1989, de 10 de 
juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona i li atorga la funció d’elaborar i emetre els informes d’impacte 
de gènere. Tal com s’estableix en la pàgina web de l’Institut Català de les Dones: “Totes les propostes políti-
ques del Govern han de ser examinades per avaluar si afectaran les dones d’una forma diferent que els 
homes, amb l’objectiu d’eliminar els possibles efectes discriminatoris i garantir la igualtat entre dones i ho-
mes.”. Posteriorment, en data 30 de juny de 2021, varen ser substituïdes per les Recomanacions sobre el 
contingut de la memòria d’avaluació. 
213 Recomanacions sobre la Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades: esquema de con-
tinguts. Aquestes recomanacions tenen data de 17 de juliol de 2014 i estan actualitzades a gener de 2015. 
214 L’Àrea de Millora de la Regulació considera que l’avaluació ex ante és més que un informe, és una visió 
global de la norma on s’ha d’identificar un problema, determinar les causes, valorar diferents opcions per 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=698967&traceability=02&language=ca
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normatiu/memoria_avaluacio/Recomanacions-memoria-avaluacio-impacte-2021.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normatiu/memoria_avaluacio/Recomanacions-memoria-avaluacio-impacte-2021.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normatiu/memoria_avaluacio/recomanacions_memoria_avaluacio_esquema.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normatiu/memoria_avaluacio/recomanacions_memoria_avaluacio_esquema.pdf
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estudis i anàlisis tècniques que han de servir de base per dur a terme l’avaluació i un annex, 
quan sigui necessari, del Test de pimes215 que fa valorar la norma pensant en els destina-
taris o afectats per la regulació. 

Segons l’Àrea de Millora de la Regulació, amb l’avaluació de les normes s’intenta aportar 
informació i evidència; així, en l’anàlisi prèvia s’ha d’identificar el problema, fixar uns objec-
tius i delimitar les diferents opcions per al problema plantejat. Posteriorment s’ha d’analitzar 
l’impacte de les diferents opcions plantejades i comparar-les. Un cop fet tota aquesta anàlisi 
es presenta la proposta normativa, se’n preveuen les mesures de seguiment i la posterior 
avaluació.  

L'expedient també ha d'incloure una memòria de les observacions i les al·legacions pre-
sentades en els tràmits de consulta interdepartamental, audiència, informació pública i in-
formes i també de les raons que han dut a desestimar-les, si és el cas. 

Consulta interdepartamental 

La iniciativa s'ha de posar en coneixement dels diferents departaments de l’Administració 
de la Generalitat perquè formulin les observacions que considerin convenients, prèviament 
als tràmits d'audiència i d'informació pública.  

En aquesta fase del procediment l’Àrea de Millora de la Regulació pot, especialment, for-
mular al·legacions o observacions ja que té la funció, atorgada pel Decret 19/2022,216 de 
vetllar per la qualitat de les avaluacions d'impacte dels projectes de disposicions generals 
que s'hagin de sotmetre al Consell Tècnic i al Govern.  

Segons preveu el punt IV.2.1 de les directrius aprovades pel Govern en l’Acord de 19 de 
maig de 2009, el tràmit d’audiència interdepartamental s’ha de fer a través del Sistema 
d’Informació, Gestió i Tramitació dels Documents de Govern (SIGOV), que és l’eina de l’Ofi-
cina de Govern per donar suport als departaments per tramitar o consultar les iniciatives 
que se sotmeten al Consell Tècnic, i s’ha d’incloure tota la documentació aportada per la 
unitat proposant. 

L’Acord de Govern estableix que l’audiència interdepartamental finalitza amb la presentació 
de la iniciativa normativa al Consell Tècnic, aquesta presentació també és prèvia als tràmits 
d’informació pública i audiència als interessats. 

  

 
resoldre’l i comparar els avantatges i desavantatges d’aquestes opcions. Tot això s’ha de fer d’una manera 
interrelacionada entre diferents unitats o organismes. 
215 El Test de pimes conté quatre apartats, en el primer s’ha d’identificar el nombre d’empreses afectades, el 
seu volum de negoci i l’estimació del nombre de treballadors afectats, en el segon es verifica si s’ha consultat 
el sector afectat, en el tercer apartat es pregunta si s’ha mesurat l’impacte de la norma sobre les pimes i en 
el quart si s’han valorat mesures específiques per pimes. 
216 En l’article 44 del Decret 19/2022, de 8 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència 
s’estableixen les funcions de l’Àrea de Millora de la Regulació. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=919871&traceability=01&language=ca
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Informes preceptius 

La Llei 26/2010 estableix que els informes preceptius i els dictàmens dels òrgans consultius 
se sol·liciten en el moment i en la forma que determina la normativa reguladora. Entre els 
informes a sol·licitar destaquen: 

▪ Informe jurídic de la unitat departamental corresponent o de la central del Gabinet Jurídic 
de la Generalitat.217 

▪ Informe d’impacte de gènere de l’Institut Català de les Dones.218 

▪ Informe de la Direcció General de Pressupostos219 en el cas que el projecte normatiu 
tingui impacte pressupostari. 

▪ Informe de l’Oficina d’Organització de l’Administració i del Sector Públic,220 si la iniciativa 
normativa crea, modifica o suprimeix entitats institucionals de l’Administració de la Ge-
neralitat o si defineix estructures organitzatives dels departaments i dels organismes que 
en depenen. 

▪ Informe de la Direcció General d’Administració Digital221 en el cas que el projecte nor-
matiu tingui incidència en el desenvolupament dels processos administratius i de l’admi-
nistració digital i dels sistemes de signatura i d’identificació electrònica dels interessats 
en el procediment. 

▪ Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Aquest dictamen és 
preceptiu i no vinculant en relació amb avantprojectes de llei i projectes de decret legis-
latiu que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació, amb l’excepció de 
l’avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat, i en relació amb els projectes 
de decret que, pel seu objecte i contingut, tinguin relació substancial amb matèries so-
cioeconòmiques, laborals i d’ocupació.222 

▪ Informe de la Comissió de Govern Local223 i del Consell de Governs Locals224 si la inici-
ativa normativa té afectació en el món local. 

 
217 Establert en l’article 65 de la mateixa Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  
218 Establert en l’article 3 g) de la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona, 
modificat per la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
219 Segons l’article 45.1.h del Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vice-
presidència i d’Economia Hisenda és funció de la Direcció General de Pressupostos l’analitzar les propostes 
de disposicions normatives amb impacte pressupostari . 
220 Establert en l’article 39 del Decret 124/2019, de 4 de juny, de reestructuració del Departament de Polítiques 
Digitals i Administració Pública.  
221 Segons l’article 37.1 q) del Decret 124/2019, de 4 de juny, de reestructuració del Departament de Polítiques 
digitals i Administració Pública. 
222 Establert en l’article 2 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
i a l’article 24 del Decret 43/2007, de 20 de febrer, que desenvolupa la Llei 7/2005.  
223 Establert en l’article 193.1 del Decret legislatiu 2/200, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  
224 Establert en l’article 3 de la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=50797&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=842588&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=842588&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=851238&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=851238&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=851238&validity=1859627&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=851238&validity=1859627&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=386810&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=414098&traceability=01&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=320821&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=320821&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=554068&traceability=02&language=ca
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▪ Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.225 Li correspon dictaminar preceptivament 
sobre els projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es dictin per a 
desplegar les lleis o el dret comunitari i llurs modificacions226. 

Aprovació 

La iniciativa legislativa se sotmet a examen i deliberació del Consell Tècnic227 i finalment la 
norma és aprovada pel Govern o, en el cas de projectes de llei, es tramet al Parlament. 

5.2.3. Avaluació normativa ex post 

A Catalunya l’avaluació normativa es troba regulada en l’article 64.2 de la Llei 19/2014, que 
insta l’Administració pública a desenvolupar mecanismes per avaluar l’aplicació de les nor-
mes, per tal de verificar-ne: 

▪ El grau de compliment. 

▪ La necessitat i l’actualitat. 

▪ La conveniència de modificar-les per raó de noves necessitats econòmiques o socials 
sobrevingudes. 

Al web del Departament de Presidència228 es diu que “A l’Administració de la Generalitat 
les actuacions en aquest àmbit s’han centrat en iniciatives específiques de revisió i simpli-
ficació de l’ordenament jurídic vigent, orientades a la simplificació de procediments, la re-
ducció de les càrregues administratives i la simplificació normativa. S’està treballant per 
implantar aquest tipus d’avaluació de forma sistemàtica.” 

Tal com s’ha esmentat en l’apartat anterior del procediment d’aprovació de normes, l’Àrea 
de Millora de la Regulació ha realitzat unes Recomanacions229 sobre l’esquema de contin-
guts de la memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades. Es recomana, d’una 
banda, que s’identifiquin, si escau, els indicadors relacionats amb els objectius de la inter-
venció que permetin valorar l’eficàcia i l’eficiència de l’opció escollida un cop aprovada la 
norma i, d’altra banda, que es prevegi, si escau, una planificació per al seguiment i l’avalu-
ació.  

 
225 Establert en l’article 8.2 b) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. 
226 L’article 7 del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora (Decret 69/2006, 
d’11 d’abril) estableix que la Comissió ha de pubicar periòdicament al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya la relació de les disposicions que estableixen la sol·licitud preceptiva del seu dictamen. En data 28 de 
març de 2022 s’ha publicat una actualització d’aquestes disposicions. 
227 El Consell Tècnic del Govern és un òrgan col·legiat del Govern. El Decret 413/2011, de 13 de desembre, 
del Reglament del Consell Tècnic del Govern, li atorga les funcions de examinar i deliberar d’una banda, els 
avantprojectes de llei, amb caràcter previ a la seva aprovació per part del Govern com a projectes de llei i 
d’altra banda, els projectes de disposicions normatives que hagin de ser sotmesos a l’aprovació del Govern , 
tret dels projectes de decret llei. 
228 Departament de la Presidència.  
229 Recomanacions sobre el contingut de la memòria d’avaluació. 30 de juny de 2021. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=374331&traceability=02&language=ca
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=923921
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=594034&traceability=01&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=594034&traceability=01&language=ca
https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normatiu/avaluacio-ex-post/
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normatiu/memoria_avaluacio/Recomanacions-memoria-avaluacio-impacte-2021.pdf
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Aquests indicadors són els que han de permetre fer el seguiment de compliment d’objectius 
i mesurar-ne l’execució prevista i també es podrà conèixer si es pretén fer l’avaluació ex 
post. 

Tal com s’ha exposat, un dels objectius de la Llei de procediment d’elaboració de normes 
prevista al Pla normatiu 2021-2023 és reforçar la qualitat de les avaluacions d’impacte nor-
matiu per millorar la presa de decisions. 

5.2.4. Simplificació normativa 

La simplificació normativa està vinculada al principi de seguretat jurídica i és un dels instru-
ments per millorar la qualitat de l’ordenament jurídic. Actualment la Llei 19/2014 conté un 
mandat exprés en relació amb la simplificació normativa. Així, l’article 63.1 determina que 
l’Administració pública ha d’exercir la iniciativa legislativa de manera que l’aprovació d’una 
nova norma comporti, com a regla general, una simplificació de l’ordenament jurídic vigent.  

Pla de simplificació normativa 2016-2017 

“La simplificació de l’ordenament jurídic a partir de l’elaboració de textos refosos o consoli-
dats per tal de reduir el volum d’actes normatius i la seva dispersió, així com l’eliminació 
expressa de les disposicions obsoletes ha de contribuir a disposar d’un ordenament inte-
grat, més coherent, clar, estable, predictible i cert. Això reforçarà la seguretat jurídica i la 
confiança dels ciutadans i de les empreses, millorarà la comprensió i el coneixement del 
marc normatiu i, per tant, la seva accessibilitat i transparència. D’aquesta manera s’incidirà 
també en els costos que han de suportar els agents econòmics per familiaritzar-se amb la 
normativa vigent, els quals afecten especialment les empreses més petites.” Aquesta ma-
nifestació la trobem al quart paràgraf del preàmbul de l’Acord de Govern230 pel qual s’aprova 
el Pla de simplificació normativa 2016-2017 i és la que inspira per abordar una revisió i 
depuració de la normativa de competència de la Generalitat que ja no és d’aplicació. 

Aquest Pla va establir tres objectius estratègics: 

1. Establir pautes comunes en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat sobre les dero-
gacions, per tal de facilitar una major simplificació administrativa. 

2. Consolidar i refondre les normes amb rang de llei vigents i derogar expressament aque-
lles que hagin perdut la seva vigència o ja no siguin d’aplicació. 

3. Fixar una planificació conjunta dels diferents departaments de l’Administració de la Ge-
neralitat per consolidar i refondre els decrets vigents, així com per derogar expressament 
els decrets i les ordres que hagin perdut la seva vigència o ja no siguin d’aplicació. 

L’execució de les actuacions del pla s’atribueix a les unitats competents dels departaments 
de l’Administració i s’encomana a la Secretaria del Govern del Departament de la Presidèn-
cia el seguiment de l’execució de les accions programades. 

 
230 Acord GOV/114/2016, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Pla de simplificació normativa 2016-2017. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=751124
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El segon objectiu, derogar expressament aquelles lleis vigents que hagin perdut la seva 
vigència o ja no siguin d’aplicació, es va portar a terme mitjançant la disposició derogatòria 
segona de la Llei 5/2017.231 Aquesta disposició, en compliment del Pla de simplificació nor-
mativa 2016-2017, va derogar expressament 161 normes amb rang de llei, 11 preceptes de 
normes no inclosos en lleis pressupostàries ni en lleis de mesures i 16 preceptes de lleis 
pressupostàries, amb la finalitat de determinar de manera certa que ja no són vigents.  

El tercer objectiu, derogar expressament els decrets i les ordres que hagin perdut la seva 
vigència o ja no siguin d’aplicació, es va dur a terme mitjançant el Decret 6/2021.232 El decret 
deroga tàcitament 249 disposicions normatives i declara que 998 disposicions normatives 
han perdut la vigència. 

Per arribar a aquestes derogacions, segons es desprèn de l’informe de resultats del Pla de 
simplificació normativa 2016.2017, de la consulta pública realitzada i del preàmbul del De-
cret 6/2021, primer es van revisar els decrets i ordres aprovats entre els anys 1977 i 1985 
que constaven vigents en el Portal Jurídic de Catalunya. 

Aquesta qüestió es va sotmetre a consulta pública i en el document facilitat en la consulta 
prèvia es plantejaven quatre objectius: 

▪ Incrementar la seguretat jurídica. Reduir la dimensió de l’ordenament jurídic a partir de 
l’eliminació dels decrets i ordres obsolets, facilitar l’accés i el coneixement de les normes 
vigents així com la seva aplicació. 

▪ Millorar la qualitat institucional i credibilitat del sector públic. Disposar d’un marc normatiu 
depurat, cert i clar es tradueix en una percepció favorable de les institucions per part 
dels ciutadans i agents econòmics. 

▪ Fomentar un entorn favorable per a l’activitat econòmica. Reduir la complexitat norma-
tiva que afecta les decisions d’inversió de les empreses és un element cabdal per im-
pulsar el creixement econòmic i atreure fluxos de capital. 

▪ Depurar l’ordenament jurídic dels decrets i ordres que no s’apliquen, de la forma més 
eficient. L’abast de la normativa a revisar és molt elevat, per tant, s’ha de buscar un 
equilibri entre l’exigència de determinar cas per cas si el decret o ordre estan efectiva-
ment vigents o despleguen efectes a fi de garantir la seguretat jurídica i la necessitat de 
procedir a una actuació depurativa ambiciosa amb els recursos disponibles. 

Posteriorment es va sol·licitar dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en matèria de 
simplificació normativa i sobre l’aplicació de la tècnica de derogació.233 Seguint els sugge-
riments de la Comissió es va habilitar legalment el Govern per emprendre el procés de 

 
231 Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i dels sector públic i de creació 
o regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 
232 Decret 6/2021, de 9 de febrer, de simplificació de disposicions reglamentàries adoptades entre 1977 i 1985. 
233 Dictamen 298/2019, de 3 d’octubre. Consulta formulada pel Departament de la Presidència en matèria de 
simplificació normativa i sobre l’aplicació de la tècnica de derogació. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=781993&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=781993&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=781993&traceability=02&language=ca
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893066
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=859813&traceability=140_E0388_298/2019&language=ca
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derogació massiva de disposicions reglamentàries obsoletes i que inclouen normes no vi-
gents perquè ja han estat derogades tàcitament.234 

Procediment del Parlament per a la consolidació de la legislació vigent 

L’any 2015 es va modificar el Reglament del Parlament de Catalunya i es va incloure un 
procediment per a la consolidació de la legislació vigent. En el text refós del reglament, 
publicat al 2018,235 aquest procediment es regula en els articles del 143 al 148. Es deter-
mina que la finalitat de la consolidació legislativa és simplificar l’ordenament jurídic, millorar-
ne la qualitat i contribuir a garantir la seguretat jurídica amb un millor coneixement del dret 
vigent i que aquest procediment s’aplica sobre un sector o una matèria quan s’han produït 
modificacions legals parcials i que per la seva freqüència, diversitat o complexitat fan acon-
sellable consolidar en un text únic. Pel que fa a la naturalesa i efectes de la consolidació 
s’estableix que el nou text té valor de llei i substitueix i deroga les lleis i normes amb rang 
de llei que consolida. 

Inventari normatiu 

La publicitat de les normes és un dels principis bàsics de seguretat jurídica i transparència. 
Les lleis de Catalunya i les normes del Govern i de l’Administració de la Generalitat es 
publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Aquest mitjà de publicació 
oficial es regula per la Llei 2/2007236 com a servei públic d’accés universal i gratuït. Aquesta 
llei dota de caràcter oficial, de plena autenticitat i de validesa jurídica l’edició del DOGC en 
suport digital. També garanteix el dret dels ciutadans a accedir gratuïtament a una base de 
dades que en faciliti la consulta. Es determina que l’entitat gestora del DOGC ha de garantir 
l’autenticitat i la integritat de tots els documents publicats a l’edició digital del DOGC. 

Actualment l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Cata-
lunya (EADOP) és un organisme autònom de caràcter comercial adscrit al Departament de 
la Presidència.Té funcions tècniques, econòmiques i administratives relacionades amb 
l’edició, la distribució i la difusió del DOGC, difon el dret vigent a Catalunya i elabora les 
versions consolidades de les normes i edita, distribueix i ven les publicacions de la Gene-
ralitat i del seu sector públic institucional. 

Correspon al Portal Jurídic de Catalunya la tasca de consolidació normativa i difusió del dret 
vigent.237 El Portal Jurídic de Catalunya conté les normes amb rang de llei i tots els decrets 

 
234 La disposició derogatòria segona de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, adminis-
tratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, 
habilita el Govern, amb l’objectiu de garantir la seguretat jurídica i el coneixement cert de l’ordenament jurídic, 
a derogar expressament, a proposta del Departament de la Presidència, les disposicions normatives de ca-
ràcter reglamentari el contingut de les quals hagi perdut vigència o que hagin esdevingut obsoletes.  
235 Reglament del Parlament de Catalunya. BOPC núm. 25, de 27.02.2018. 
236 Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Actualment el  desplegament 
reglamentari de la llei s’ha portat a terme mitjançant el Decret 152/2020, de 29 de desembre, pel qual es 
regula el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
237 La Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitar l’activitat administrativa 
va afegir la següent disposició addicional a la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya: “Disposició addicional cinquena. Difusió del dret vigent a Catalunya. 1. Per mitjà de la base de 
dades del DOGC, s’alimenta un portal web anomenat Portal Jurídic de Catalunya, a través del qual es fa la 
difusió del dret vigent a Catalunya. 2. El portal web incorpora totes les normes publicades en el DOGC amb 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=872726&traceability=02&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=872726&traceability=02&language=ca
https://www.parlament.cat/document/bopc/243395.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=450503
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=890138
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=890138
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i ordres que es publiquen al DOGC, llevat dels que fan referència a càrrecs i personal, en 
versió original, i en el cas de normes modificades les versions consolidades. Segons l’article 
63.2 de la Llei 19/2014, els textos consolidats tenen valor informatiu i han d’indicar clara-
ment llur naturalesa i quines normes consoliden.  

Al Portal Jurídic també es publiquen els dictàmens emesos per la Comissió Jurídica Asses-
sora, pel Consell Consultiu238 i pel Consell de Garanties Estatutàries.  

5.3. Organització i organismes 

En la política de millora de la regulació, portada a terme per la Generalitat, intervenen un 
seguit d’organismes. En aquest apartat es fa referència explícita a l’Àrea de Millora de la 
Regulació, a la Finestreta Única Empresarial i a l’administració digital.  

D’altra banda, no es pot deixar de tenir en compte la tasca realitzada en altres àmbits i per 
altres organismes, així es pot destacar:   

▪ L’Institut Català de les Dones (Departament d’Igualtat i Feminismes) en relació amb la 
perspectiva de gènere 

▪ L’Autoritat Catalana de la Competència i la Direcció General de Promoció Econòmica, 
Competència i Regulació (Departament d’Economia i Hisenda) en l’àmbit de la compe-
tència. 

▪ L’Àrea d’Avaluació Econòmica de les Polítiques Públiques (Direcció General de Pressu-
postos. Departament d’Economia i Hisenda) en l’àmbit de l’avaluació econòmica. 

▪ La Direcció General de Participació Ciutadana (Departament d’Acció Exterior i Govern 
Obert) en l’àmbit de la participació ciutadana.  

▪ El Portal Jurídic de Catalunya (Departament Presidència) en l’àmbit jurídic. 

També s’ha de tenir en compte que mitjançant els diferents plans de Govern es van disse-
nyant les polítiques de transparència i de participació ciutadana. En el Pla de Govern 2013-
2016 es va establir una línia d’actuació en l’eix 5 titulat “Agilitat i transparència de l’Adminis-
tració” que tenia com a finalitat impulsar una Administració més oberta, transparent i parti-
cipativa. Els objectius d’aquesta línia d’actuació eren: 

▪ Impulsar la simplificació de l’activitat econòmica i la Finestreta Única Empresarial i sim-
plificar la tramitació municipal mitjançant una llei de simplificació de l’activitat econòmica 
en l’àmbit local. 

 
rang de llei i amb rang reglamentari, tant en la versió oficial publicada en el DOGC com en la versió consoli-
dada.” 
238 Com a conseqüència de la reforma, l’any 2006, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el Consell Consultiu 
va ser substituït l’any 2009 pel Consell de Garanties Estatutàries. 
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▪ Impulsar l’administració electrònica, per fer-la mes moderna, oberta, transparent i parti-
cipativa. 

▪ Avançar en la reforma de la funció pública i el dimensionament global de l’Administració 
per respondre amb eficàcia i agilitat a les necessitats i demandes de la societat catalana 
mantenint la qualitat i l’eficiència dels serveis prestats. 

▪ Impulsar mesures relacionades amb el bon govern i la transparència administrativa i 
l’accés a la informació pública. 

Posteriorment es va aprovar el Pla estratègic de polítiques de transparència de la Genera-
litat de Catalunya239 on també es recull l’impuls de la transparència en l’activitat pública, 
l’accés a la informació, el bon govern i el foment de la participació ciutadana.  

Els plans següents es van anomenar Pla de Govern obert. El Pla de Govern obert 2017-
2018240 es va estructurar en cinc àmbits d’actuació: transparència, dades obertes, bon go-
vern, participació ciutadana i qualitat democràtica i canvi cultural i el Pla de Govern obert 
2019-2020241 va recollir quatre àmbits d’actuació estratègics: publicitat activa i accés a la 
informació pública; obertura de dades públiques; millora contínua dels serveis públics i par-
ticipació ciutadana i de la societat civil en l’elaboració i avaluació de polítiques públiques.  

Aquest darrer pla ha estat prorrogat fins al 30 de juny de 2021242 i al juliol se’n va presentar 
l’informe de tancament.243 L’objectiu d’aquests plans, tal com es recull en l’exposició de 
motius del darrer d’ells, és “reafirmar la voluntat del Govern per consolidar i seguir aprofun-
dint en polítiques públiques transparents, que millorin la qualitat de la democràcia catalana 
i els serveis públics, assegurin el retiment de comptes i el comportament ètic de l’Adminis-
tració i totes les persones que hi treballen o col·laboren, i fomentin la participació i el diàleg 
bidireccional i permanent amb la ciutadania”. 

Actualment està vigent el Pla de Govern per a la XIV legislatura aprovat en la sessió de 
Govern del dia 21 de setembre de 2021.244 És en el primer eix del Pla, que porta per títol 
“Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món”, on s’estableixen mesures 
referents a la política de millora de la regulació i els objectius que es pretenen assolir són 
d’una banda, enfortir el bon govern i avançar cap a un Govern obert per crear valor públic 

 
239 Pla estratègic de polítiques de transparència de la Generalitat de Catalunya 2015-2017. 
240 Acord GOV/53/2017, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Pla de Govern obert de la Generalitat de Catalunya 
2017-2018. DOGC núm. 7358, de 27.04.2017. 
241 Acord GOV/89/2019, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Pla de Govern obert de la Generalitat de Catalunya 
2019-2020. DOGC núm. 7906, de 28.06.2019. 
242 Acord GOV/101/2020, de 4 d’agost, pel qual es modifica l’Acord GOV/89/2019, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Pla de Govern obert de la Generalitat de Catalunya 2019-2020, i s’autoritza el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a sol·licitar la participació de la Generalitat de Catalunya en 
el programa OGP Local 2020, de l’organització no governamental Aliança de Governs Oberts (Open Go-
vernment Partnership –OGP). DOGC núm. 8195, de 06.08.2020. 
243 Informe d’avaluació de tancament del Pla de Govern obert 2019-2020. Departament d’Acció Exterior i 
Govern Obert, 2021. 
244 Pla de Govern per a la XIV legislatura. Departament de la Presidència. 

https://governobert.gencat.cat/web/.content/01_Que_es/06_Pla_de_Govern_Obert/Pla-estrategic_vdef.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=784519
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=784519
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=852863
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=852863
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=879862
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=879862
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=879862
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=879862
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=879862
https://governobert.gencat.cat/web/.content/01_Que_es/06_Pla_de_Govern_Obert/Informe_avaluacio_PGO_30_06_21.pdf
https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/pla-de-govern/
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dins i fora de les institucions i, d’altra banda, desplegar una administració eficient, professi-
onal i excel·lent al servei de les persones en compliment dels principis bàsics del bon go-
vern.  

5.3.1. Departament de Presidència. Àrea de Millora de la Regulació. 

Actualment l’òrgan de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que té la funció d’im-
pulsar i coordinar la política pública de millora de la regulació normativa és la Secretaria del 
Govern del Departament de Presidència, que presta assistència jurídica i suport tècnic al 
Govern. D’aquesta Secretaria depèn l’Àrea de Millora de la Regulació (AMR)245.  

La política de millora de la regulació246 persegueix la construcció d’un marc regulatori in-
tel·ligent que alliberi recursos cap a la societat i generi condicions de creixement econòmic. 
A l’Administració de la Generalitat aquesta política es desenvolupa mitjançant: 

▪ L’avaluació de l’impacte de les normes (ex ante i ex post). 

▪ La simplificació de l’ordenament jurídic i dels seus procediments i tràmits administratius. 

▪ La reducció de les càrregues administratives que s’imposen a les empreses i els ciuta-
dans. 

Com ja s’ha indicat anteriorment, en l’apartat de l’evolució de la implantació de la millora de 
la regulació, l’any 2008 es va crear la Direcció de Qualitat Normativa, que és el precedent 
de l’actual AMR, amb les funcions, entre d’altres, d’impulsar la cultura de la qualitat norma-
tiva (tenint en compte tant el vessant de l’eficàcia com de l’eficiència de la norma), d’assis-
tència tècnica i assessorament als departaments de la Generalitat, d’adoptar i difondre di-
rectrius i metodologies i de promoure la formació. Aquesta va ser la primera unitat adminis-
trativa a Espanya encarregada d’impulsar la millora de la regulació.  

Les funcions que desenvolupa l’AMR 247 són vetllar pel compliment dels requeriments vi-
gents en matèria d’avaluació d’impacte normatiu i prestar assistència tècnica i consultoria 
als departaments de l’Administració de la Generalitat per portar a terme les avaluacions de 
qualitat normativa, i especialment d’impacte normatiu, dels projectes de disposicions gene-
rals i de les normes vigents. 

L’AMR intervé en les següents fases i procediments del cicle de regulació de les disposici-
ons normatives: la planificació normativa, l’avaluació d’impacte normatiu, consultes públi-
ques, reducció de càrregues administratives i simplificació procedimental i en la simplifica-
ció normativa. 

Com s’ha comentat anteriorment, Catalunya no disposa d’una regulació pròpia sobre plani-
ficació normativa, i va ser l’AMR la impulsora d’aquest instrument per poder conèixer la 
programació de les iniciatives legislatives que pretén dur a terme el Govern en un període 
de temps. En aquesta planificació s’informa del calendari previst per realitzar la consulta 

 
245 Decret 19/2022, de 8 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència. 
246 Millora de la regulació. Departament de la Presidència. 
247 Àrea de Millora de la Regulació. Departament de la Presidència. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=919871&traceability=01&language=ca
https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/millora_regulacio_normativa/
https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/millora_regulacio_normativa/area-de-millora-de-la-regulacio/
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pública, per iniciar la tramitació i per l’aprovació de la norma. L’AMR és l’encarregada de fer 
el seguiment del Pla normatiu i de fer els informes d’execució del pla. 

En l’avaluació d’impacte de les normes, avaluació ex ante, l’AMR presta assistència tècnica 
i adopta i fa difusió de recomanacions, directrius i metodologies. Bàsicament, sobre el con-
tingut de la memòria d’avaluació d’impacte i sobre el procés d’avaluació. 

Sobre el tema de les consultes públiques, l’AMR va col·laborar en la definició del circuit 
intern de tramitació d’una consulta pública prèvia i la seva publicació al Portal Participa.gen-
cat.cat i en identificar la documentació necessària tant pel que fa a l’avaluació preliminar 
que se sotmet a consulta com respecte al disseny de la consulta.248  

Pel que fa a la reducció de càrregues administratives, atès que aquestes són fàcilment 
objectivables, es va començar la política de millora de la regulació analitzant aquestes càr-
regues per intentar reduir-les i l’AMR va fer unes directrius basades en el Model de Costos 
Estàndard de la Unió Europea249 on s’identifiquen i quantifiquen els costos de compliment 
de les obligacions d’informació i s’avalua el cost de la càrrega administrativa.  

En l’àmbit de la simplificació procedimental, l’AMR va redactar, i va ser aprovada pel Go-
vern, la Guia de bones pràctiques per a l’elaboració i la revisió de normativa amb incidència 
en l’activitat econòmica, on s’apostava per la simplificació o eliminació de procediments i 
tràmits. 

Pel que fa a la simplificació normativa, l’AMR va realitzar una tasca de verificació de les 
normes vigents a partir de la informació del Portal Jurídic de Catalunya; com a conseqüèn-
cia d’aquesta tasca es va aprovar el Pla de simplificació normativa 2016-2017 i el Decret 
6/2021, de 9 de febrer, de simplificació de disposicions reglamentàries adoptades entre 
1977 i 1985.  

Pel que fa a la tasca d’assistència tècnica i supervisió en l’avaluació, l’AMR no realitza in-
formes preceptius, participa d’aquesta avaluació a petició de la unitat o per iniciativa pròpia, 
amb contacte directe amb els promotors de les iniciatives fent reunions i enviant observaci-
ons que posteriorment s’incorporen als expedients. L’AMR comença la seva tasca en la 
fase d’inici de la tramitació, tenint en compte que abans de començar a tramitar una norma 
al SIGOV250 ja s’ha de disposar de la memòria d’avaluació, la qual s’ha d’anar actualitzant 
a mesura que passen les successives fases del procediment. L’AMR fa el seguiment en tot 
el procés d’elaboració de la norma, abans de la consulta prèvia ja realitza un primer control 
de qualitat de l’avaluació preliminar i de com s’ha fet l’anàlisi del problema, els objectius i 
les opcions, desprès d’aquest primer control es publica la norma en el portal Participa. 
Posteriorment quan ja s’ha acabat el tràmit de consulta, amb els resultats de la consulta, 
l’AMR fa alertes a la unitat que ha iniciat el procediment sobre què s’ha d’incloure a l’avalu-
ació. En la tramitació posterior de la norma l’AMR intervé en l’estructura de la memòria fent 
propostes sobre l’anàlisi efectuada i comparant opcions i en els impactes, com ara el Test 

 
248 Aquesta tasca es va materialitzar en la Instrucció de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental 
i de la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals, de 8 de març de 2021, per a la 
tramitació d’una consulta pública prèvia a l’elaboració d’una norma i la seva publicació al portal Participa.gen-
cat.cat.  
249 Manual Internacional del Model de Costos Estàndard. Departament de la Presidència, 2008. 
250 Com ja s’ha comentat anteriorment, el SIGOV és l’eina de l’Oficina del Govern per donar suport als depar-
taments per tramitar o consultar les iniciatives que se sotmeten al Consell Tècnic. 

https://exteriors.gencat.cat/web/.content/00_DEPARTAMENT/normativa/instruccions/2021/20210308-consulta-publica-previa.pdf
https://exteriors.gencat.cat/web/.content/00_DEPARTAMENT/normativa/instruccions/2021/20210308-consulta-publica-previa.pdf
https://exteriors.gencat.cat/web/.content/00_DEPARTAMENT/normativa/instruccions/2021/20210308-consulta-publica-previa.pdf
https://exteriors.gencat.cat/web/.content/00_DEPARTAMENT/normativa/instruccions/2021/20210308-consulta-publica-previa.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/simplificacio/metodologia_quantificacio/manual_internacional-_model_costos_estandard_2008.pdf
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de pimes, règims d’intervenció i càrregues administratives. Finalment, l’AMR fa un segui-
ment qualitatiu de l’assistència tècnica que ha realitzat. 

L’AMR també realitza altres tasques com són recopilar les dades sobre les avaluacions, 
publicar indicadors sobre les mateixes i fer-ne el seguiment, alimentar el Sistema d’infor-
mació de càrregues administratives un cop aprovada la iniciativa i fer difusió i formació so-
bre els instruments de millora de la regulació. 

5.3.2. Oficina de Gestió Empresarial. Finestreta Única Empresarial 

Des de finals de 1990, el Govern de la Generalitat comptava amb una Oficina de Gestió 
Unificada (OGU) per a activitats empresarials amb l’objectiu de concentrar en una única 
oficina tots els procediments que afectessin una activitat industrial i resoldre’ls amb celeritat. 
A partir de l’any 2005, en què es va ampliar la gestió d’aquests procediments a totes les 
activitats empresarials i no només a les industrials, a aquesta oficina se l’anomena Oficina 
de Gestió Empresarial (OGE).  

El Decret de reestructuració del Departament de Treball i Indústria de l’any 2005251 va ser 
el que va fixar el nom d’OGE i li va atorgar les funcions d’informació, d’assessorament, de  
recepció, inici i gestió dels procediments fins a la seva resolució generats per una nova 
instal·lació, ampliació, modificació de dades i trasllats d’activitats empresarials referents a 
competències de diferents departaments i impulsar els projectes orientats a la simplificació 
i racionalització de tràmits per a la creació d’empreses i la gestió empresarial en general. 

Des de l’any 2011, l’OGE ha impulsat tres plans de la Finestreta Única Empresarial (FUE), 
amb la intenció que la FUE sigui el punt de referència únic de les persones emprenedores, 
empresàries i intermediàries en la seva relació amb l’Administració. 

La Llei 18/2020 reforça les tasques de l’OGE i determina que és la responsable d’impulsar 
la FUE i de coordinar i dur a terme les accions necessàries per fer-ne efectiu el desplega-
ment en tot el territori, en col·laboració amb les unitats administratives competents. Així 
mateix, estableix la FUE com a xarxa interadministrativa amb la finalitat de facilitar l’accés 
a la informació sobre els procediments administratius i impulsar-ne la gestió a partir de les 
dades que ja disposa l’Administració les quals han estat aportades una única vegada pel 
titular de l’activitat econòmica. La FUE té com a missió oferir serveis integrats, accessibles, 
digitals i proactius en relació amb l’activitat econòmica i el seu exercici en el marc d’un 
model català d’administració digital. Es determina que els instruments de què disposa la 
FUE per prestar els seus serveis són: el portal únic per a les activitats econòmiques, l’àrea 
privada per a cada titular d’una activitat econòmica i el directori d’empreses, establiments i 
registres. 

Actualment l’OGE gestiona tràmits competència de la Generalitat, de l’Administració local i 
de l’Administració estatal que s’inclouen en el catàleg de tràmits de la FUE i per dur a terme 

 
251 Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball i Indústria. DOGC 
núm. 4470, de 15.06.2005. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=379160
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les seves tasques disposa d’una xarxa de punts OGE, de l’OGE-Cambra i del portal elec-
trònic de la FUE que és el Canal Empresa252. 

D’altra banda, cal remarcar que el Decret 76/2020, d’administració digital, inclou les oficines 
de gestió empresarial dins de la xarxa d’oficines de suport a l’administració digital de la 
Generalitat de Catalunya. 

La missió de l’Oficina de Gestió Empresarial tal com es recull en el seu web253 és actuar 
com a FUE per tal de facilitar la gestió dels procediments administratius competència de les 
diferents administracions públiques, a les persones emprenedores, empresàries i interme-
diàries, al llarg de tot el cicle de la vida de l’empresa i d’acord amb la normativa vigent. 

Implantació de la FUE 

Primer pla FUE 2011-2014 

Al mes de març del 2011 el Govern va acordar constituir una Comissió de Coordinació 
Interdepartamental per a la implantació de la FUE. La prioritat del Govern en aquesta qües-
tió era impulsar un canvi de model de relació entre les empreses i l’Administració per facilitar 
l’activitat econòmica, dipositar la confiança en l’empresariat,  millorar la prestació de serveis 
a empreses i ciutadania i impulsar els mitjans electrònics. Els objectius d’aquest pla eren 
d’una banda, racionalitzar els procediments per reduir càrregues administratives inneces-
sàries, per la qual cosa s’havien d’identificar els processos, eliminar els processos inneces-
saris i simplificar els processos que no s’havien pogut eliminar i, d’altra banda, implantar 
aquests tràmits a la FUE. 

Les característiques que havia de reunir la FUE com a punt de referència de les persones 
emprenedores, empresàries i intermediàries en la seva relació amb l’Administració eren: 
incorporació de tots els tràmits i serveis necessaris per realitzar l’activitat empresarial (inte-
gració de serveis) en un punt únic (tramitació unificada), amb independència de l’adminis-
tració responsable del tràmit (multiadministració) amb l’estandarització i homogeneïtzació 
de gestions, establint un model col·laboratiu de prestació de serveis en xarxa i fomentant la 
resolució immediata del tràmit (celeritat i eficiència).  

Els serveis que ofereix la FUE254 són informació sobre els tràmits necessaris per desenvo-
lupar una activitat empresarial, inici dels tràmits relacionats amb aquesta activitat, resolució 
dels tràmits i, si no és possible, seguiment dels tràmits actuant de contacte entre l’empresa 
i la unitat administrativa competent i oferir a les empreses la possibilitat de rebre informació 
d’interès (proactivitat). 

En aquest primer pla FUE la carta de serveis de l’OGE oferia 475 tràmits (9 de l’Adminis-
tració estatal, 18 de l’Administració local i 448 de l’Administració de la Generalitat) dels quals 

 
252 El Canal Empresa és un portal web on es poden fer els tràmits i gestions administratives independentment 
de l’administració que en sigui responsable i ofereix la informació relacionada amb el món de l’empresa orde-
nada per temes, sectors d’activitat i cicle de vida. També incorpora una cerca guiada de tràmits que informa 
dels tràmits necessaris per desenvolupar qualsevol activitat econòmica. 
253 Departament d’Empresa i Treball. Oficina de Gestió Empresarial. 
254 En aquest primer pla s’havia de determinar el nivell de prestació de servei de la FUE en cada tràmit i els 
compromisos que havien de prendre tant la unitat responsable del tràmit com la FUE. 

http://empresa.gencat.cat/ca/departament/transparencia-i-bon-govern/normativa-i-organitzacio/entitats-i-organismes-del-departament/organismes/oge/index.html
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l’empresa podia obtenir informació i fer gestions des d’un únic punt. L’inici i finalització dels 
tràmits a la FUE es va poder fer en el 20% dels casos. Es van eliminar règims d’autorització 
que no estaven justificats ni per un raó imperiosa d’interès general ni pel compliment de la 
normativa europea, es van reduir duplicitats procedimentals, es van simplificar règims d’in-
tervenció i es van clarificar i racionalitzar requisits.  

El primer pla es va caracteritzar per ser una finestreta única de l’empresari que es va im-
plantar a la Generalitat i ben aviat es va trobar a faltar la implicació i implantació al món 
local. 

Segon pla FUE 2015-2017 

El 25 d’agost de 2015 el Govern va aprovar255 el segon pla de la FUE per tal de contribuir 
a millorar la regulació i la simplificació administrativa, a implantar els canvis organitzatius 
necessaris, i facilitar l’aplicació de la Llei 16/2015 de simplificació administrativa. Les línies 
d’actuació aprovades van ser les següents: 

1. Aprofundir en el canvi de model de la relació entre les empreses i l’Administració. 

2. Consolidar i incrementar el catàleg de tràmits de la FUE. 

3. Implantar la FUE al món local. 

4. Consolidar i promoure el portar Canal Empresa. 

5. Donar a conèixer el model de relació entre empreses i Administració. 

Pel que fa a la primera línia d’actuació s’havia de treballar en la millora de la regulació i la 
simplificació administrativa, com a conseqüència de l’aplicació de la Llei 16/2015 de simpli-
ficació de l’activitat administrativa, i s’havien d’identificar les normes que afectessin l’activitat 
econòmica i fossin susceptibles de revisió tenint en compte l’esmentada llei. També es pre-
veia fer canvis organitzatius en el frontal de tramitació i en definir i implantar plans de con-
trols i verificació posteriors, en l’àmbit de la Generalitat.  

Pel que fa a la segona línia d’actuació, a part de consolidar i millorar els tràmits ja implantats, 
s’havia d’impulsar la gestió unificada de les subvencions per la qual cosa calia identificar 
les línies de subvenció adreçades a empreses, determinar les susceptibles de gestionar-se 
a través de la FUE i connectar les diferents aplicacions de gestió de subvencions al sistema 
d’informació de la FUE perquè les empreses poguessin tramitar-ne les subvencions. 

En la tercera línia d’actuació, la Llei 16/2015 va establir que la FUE actuava com a xarxa 
interadministrativa amb la finalitat de facilitar l’accés als tràmits dels procediments adminis-
tratius que són competència de les administracions públiques i era el lloc on s’havia d’iniciar 
la tramitació, també va determinar l’obligatorietat d’adhesió dels ens locals a la FUE.   

 
255 Acord del Govern pel qual s’aprova el Pla de la Finestreta Única Empresarial (FUE) per al període 2015-
2017. Sessió de Govern de 25 d’agost de 2015. 

https://documents.dadesobertes.gencat.cat/acordsgovern/docs/SIG15EMO0749.pdf
https://documents.dadesobertes.gencat.cat/acordsgovern/docs/SIG15EMO0749.pdf
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En relació amb la quarta línia d’actuació s’havia de  millorar i facilitar la tramitació electrònica 
i adaptar el disseny del portal per tal de facilitar l’accés als continguts des de dispositius 
mòbils. 

En la cinquena línia d’actuació s’havia d’aconseguir la sensibilització i la implicació interna 
amb el projecte FUE. 

L’any 2017 la FUE ja tenia 539 tràmits disponibles en el seu catàleg i s’hi havien incorporat 
916 ajuntaments (l’Ajuntament de Barcelona estava pendent d’adherir-s’hi), els quals aglu-
tinaven al 77% de la població.  

El segon pla es va caracteritzar per la implantació de la FUE al món local i per avançar en 
la implantació d’una administració electrònica. 

Tercer pla FUE 2019-2021 i ampliació fins al 2023 

El 8 de gener de 2019, el Govern va aprovar el pla FUE per al període 2019-2021256 on 
s’establien els reptes següents: 

▪ Garantir l’estandardització dels règims d’intervenció i dels procediments a les diferents 
administracions públiques. 

En aquest primer repte, entre altres qüestions, es planteja, d’una banda, garantir una 
regulació homogènia de procediments per a tot el territori, així com optimitzar i estan-
darditzar el catàleg de tràmits FUE a tot el territori i, d’altra banda, estandarditzar els 
plans de verificació i control ex post realitzats per l’Administració. 

També es considera necessari poder disposar d’un marc jurídic que reguli les relacions 
de l’empresa amb l’administració amb una visió digital en origen257.  

▪ Implantar les millores tecnològiques necessàries per aconseguir que la persona empre-
sària informi de les seves dades només un cop. 

En aquest repte es pretén consensuar el model de dades estàndard perquè les admi-
nistracions puguin compartir la informació facilitada ja sigui de dades o de documents. 
D’altra banda, es pretén la interoperabilitat dels sistemes d’informació i la integració de 
dades procedents d’altres sistemes. 

▪ Aconseguir que les empreses coneguin amb total transparència les dades que l’Admi-
nistració té d’elles. 

 
256 Acord del Govern pel qual s’aprova el pla de la Finestreta Única Empresarial (FUE) per al període 2019-
2021. Sessió del Govern del dia 8 de gener de 2019. 
257 Tenint en compte que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les adminis-
tracions públiques és una llei no digital i només regula el formulari electrònic. 

https://documents.dadesobertes.gencat.cat/acordsgovern/docs/SIG18EMC1312.pdf
https://documents.dadesobertes.gencat.cat/acordsgovern/docs/SIG18EMC1312.pdf
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Per fer-ho possible es preveu crear al Canal Empresa una àrea privada d’empresa on, 
a més de poder consultar els tràmits i gestions, es pugui saber la situació administrativa 
en la qual es troba la seva activitat econòmica. 

▪ Oferir més serveis i reduir la burocràcia, oferint informació transversal sobre productes 
financers i crear una acceleradora de projectes estratègics que permeti captar i mantenir 
a Catalunya aquest tipus de projectes. 

Es considera que l’Administració hauria d’oferir serveis públics proactius i una atenció 
de suport personalitzada a les empreses. 

▪ Implantar un seguit de canvis interns que portin l’Administració a ser diferent i millor del 
que normalment és, per a si mateixa i per al seu entorn. 

▪ Les millores internes es considera que es podrien realitzar en les plataformes tecnològi-
ques que sustenten els serveis i en l’agilització de processos, també en la professiona-
lització dels treballadors i en l’avaluació de les tasques realitzades per la FUE. 

▪ Portar a terme una comunicació bidireccional amb les empreses per donar a conèixer 
les millores implantades per tal d’obtenir més impacte sobre l’activitat econòmica. 

Aquesta comunicació es portaria a terme amb l’explicació i la difusió del projecte de la 
FUE. 

Aquest tercer pla es caracteritza per l’aposta de treballar amb dades i no amb formularis. 

A finals de 2021, mitjançant l’Acord de Govern,258, es va ampliar el termini d’execució del 
pla FUE per al període 2019-2021 fins al 2023, amb l’objectiu de donar compliment a les 
previsions259 de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica 
que s’han d’adoptar en el termini de dos anys des de la publicació de la llei al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

Al gener de 2022 la Generalitat de Catalunya juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, les 
diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis, 
la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya  
van signar un conveni de col·laboració per impulsar la Llei de facilitació de l’activitat econò-
mica i la incorporació de l’Ajuntament de Barcelona a la FUE. 

Amb la incorporació de l’Ajuntament de Barcelona, la FUE és present al 97% de municipis260 
i ofereix servei al 95% de la població. En la nota de premsa que informava sobre aquest 

 
258 Acord de Govern de 21 de desembre de 2021 pel qual s’amplia el termini d’execució del pla de la Finestreta 
Única Empresarial per al període 2019-2021 fins al 2023. 
259 Com s’ha comentat anteriorment al fer referència a la Llei 18/2020, aquestes previsions són que s’ha de 
desenvolupar el model de relacions dels titulars de les activitats econòmiques amb les administracions públi-
ques, que s’han d’incorporar els diferents procediments administratius a la cerca guiada i que s’han d’incor-
porar diferents col·leccions de dades estandarditzades al Directori d’empreses, establiments i registres.  
260 L’Administració de la Generalitat està treballant per poder incorporar a la FUE 11 municipis que representen 
el 5% de la població de Catalunya. Aquests municipis són: Sabadell, Castelldefels, Vilafranca del Penedès, 
Sant Quirze del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Argentona, Palleja, Calonge, Vila-
dasens i Fontanilles. 

https://canalempresa.gencat.cat/web/.content/oge/doc/AG-ampliacio-diligenciat.pdf
https://canalempresa.gencat.cat/web/.content/oge/doc/AG-ampliacio-diligenciat.pdf
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conveni de col·laboració es posava de manifest que la FUE assolia el seu objectiu inicial 
d’esdevenir un únic punt d’accés per a autònoms, empreses i intermediaris en la gestió dels 
tràmits administratius vinculats a la seva activitat, independentment de l’Administració, i 
s’acomplia la missió d’oferir serveis integrats, accessibles, digitals i proactius a empreses i 
professionals. 

Pel que fa a l’impuls de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat 
econòmica, els signants del conveni col·laboraran per impulsar els canvis organitzatius i 
l’adaptació de les plataformes tecnològiques per tal d’aconseguir que la tramitació i els ser-
veis administratius a disposició d’autònoms i empreses siguin digitals per defecte, aconse-
guir que la informació per a l’activitat d’autònoms i empreses estigui unificada en un únic 
portal electrònic i desplegar el model de la FUE cap al món local. 

5.3.3. De l’administració electrònica a l’administració digital 

El Govern de la Generalitat, mitjançant l’Acord de 13 de juliol de 1999, va posar en marxa 
el projecte de l’Administració Oberta de Catalunya amb la finalitat d’apropar els serveis de 
les administracions públiques al ciutadà a partir de les noves tecnologies de la informació i 
de la comunicació (TIC).  Al juliol de 2001 el Govern de la Generalitat, els governs locals i 
els presidents dels grups parlamentaris van signar, al Parlament de Catalunya, el Pacte per 
a la promoció i el desenvolupament de la societat de la informació a les administracions 
públiques catalanes mitjançant el qual manifestaven la voluntat d’impulsar, conjuntament, 
aquelles mesures que fessin possible avançar cap a la societat de la informació i cap a unes 
relacions entre ciutadans i administracions més centrades en el ciutadà i orientades cap a 
l’execució de tràmits i serveis administratius en línia, una major simplicitat dels tràmits ad-
ministratius i a l’intercanvi de dades entre administracions. 

El Decret 324/2001261 va ser la primera norma en regular la relació entre els ciutadans i 
l’Administració de la Generalitat a través d’Internet. L’Administració volia fer possible la 
prestació electrònica de serveis complets relacionats amb els fets vitals del ciutadà o de 
l’empresa, per la qual cosa havia de posar a la seva disposició serveis de caràcter informa-
tiu, de caràcter interactiu i de caràcter transaccional. Es va regular el marc general de les 
relacions telemàtiques entre l’Administració de la Generalitat i els ciutadans, establint el 
respecte al dret d’igualtat en l’accés de la ciutadania als serveis públics i garantint la pro-
tecció de dades personals. 

Posteriorment la Llei estatal 11/2007262 reconeixia el dret dels ciutadans a relacionar-se 
amb les administracions públiques per mitjans electrònics. Regulava els aspectes bàsics de 
la utilització de les TIC en l’activitat administrativa (per exemple, els documents administra-
tius electrònics i la signatura electrònica), tant en les relacions entre les administracions 
públiques com en les relacions dels ciutadans amb les administracions, amb la finalitat de 
garantir els drets dels ciutadans, un tractament comú davant les administracions i la vali-
desa i eficàcia de l’activitat administrativa en condicions de seguretat jurídica. La norma 
obligava les administracions públiques a utilitzar les TIC i assegurar la disponibilitat, l’accés, 
la integritat, l’autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades, les informacions 

 
261 Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya a través d’Internet. DOGC núm. 3537, de 19.12.2001. 
262 Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. BOE núm. 150, de 
23.06.2007. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=268209
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=268209
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12352
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i els serveis que gestionessin en l’exercici de les seves competències. També establia que 
les administracions públiques havien de determinar les condicions i instruments de creació 
de les seves seus electrònics amb subjecció als principis de publicitat oficial, responsabilitat, 
qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat. 

En el preàmbul del Decret 56/2009263 s’afirmava que l’administració electrònica no era una 
administració diferent, sinó un model d’Administració pública basat en l’ús de les TIC amb 
l’objectiu de millorar l’eficiència interna, les relacions intraadministratives i interadministrati-
ves, l’eficàcia pública i les relacions de l’Administració amb la ciutadania, les empreses i les 
organitzacions. Aquest Decret va regular el Catàleg de dades i documents electrònics de la 
Generalitat i el va definir com la relació actualitzada de dades i documents de la Generalitat 
i d’altres administracions i institucions públiques, que es poden obtenir per mitjans electrò-
nics, a l’efecte de fer efectiu el dret de la ciutadania a no aportar-los en un procediment 
concret. També va regular els sistemes de tramitació i gestió electrònica a la seu electrònica 
corporativa, ubicada al portal https://web.gencat.cat, i la informació i serveis que havia d’in-
corporar.  

L’obligatorietat de les administracions públiques catalanes d’utilitzar preferentment els mit-
jans electrònics en els procediments administratius es va establir en la Llei 26/2010264 que 
també va regular l’expedient administratiu electrònic. 

La Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya 
va regular: 

▪ L’ús del mitjans electrònics en les actuacions del sector públic de Catalunya. 

▪ L’ús del mitjans electrònics en les relacions entre les entitats del sector públic i els ciu-
tadans a Catalunya. 

▪ La definició dels instruments per desenvolupar i fomentar la relació entre les entitats i 
els organismes que conformen el sector públic de Catalunya, i entre aquests i els ciuta-
dans, per mitjans electrònics. 

▪ La concreció del model català d’administració electrònica entre les entitats del sector 
públic de Catalunya. 

Aquesta norma interpel·la les entitats que integren el sector públic de Catalunya per tal que 
impulsin un model d’administració electrònica basat en tres aspectes: la incorporació dels 
mitjans electrònics en la seva activitat ordinària; la cooperació i col·laboració institucional 
en la creació i posada a disposició del sector públic d’infraestructures i de serveis comuns 
d’administració electrònica que garanteixin la interoperabilitat dels sistemes d’informació; i, 
finalment, la definició i el desenvolupament comú de polítiques i iniciatives de caràcter or-
ganitzatiu i tecnològic que maximitzin l’eficiència i la reutilització dels serveis i les aplicaci-
ons que els desenvolupen. La cooperació i col·laboració entre les administracions públiques 

 
263 Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració 
de la Generalitat. DOGC núm. 3360, de 16.04.2009. 
264 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
DOGC núm. 5686, de 05.08.2010. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=483885
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=483885
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=546116&language=ca_ES&textWords=Llei%252026%2F2010&mode=single
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catalanes per impulsar aquest model d’administració electrònica s’instrumenta, bàsicament, 
per mitjà del Consorci Administració Oberta de Catalunya. 

Mitjançant el Decret 232/2013265 es va crear i regular el funcionament de la Seu electrònica 
de l’Administració de la Generalitat, així com del Tauler electrònic (mitjà electrònic de publi-
cació de la informació d’interès general, les comunicacions i els actes dictats per l’Adminis-
tració de la Generalitat) i del Registre electrònic (per a la recepció d’escrits que es presentin 
per via telemàtica). La Seu electrònica es va definir com l’espai electrònic on hi ha disponible 
de forma integrada la informació, els serveis i els tràmits electrònics de l’Administració de 
la Generalitat. En el preàmbul del Decret s’exposava que aquesta seu oferia de manera 
conjunta els mitjans electrònics de la Generalitat, i es feia esment, entre d’altres, al Portal 
Gencat, a l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT), al Canal Empresa, al sistema de notificacions 
electròniques, al portal del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als canals de queixes 
o suggeriments, al Registre electrònic i al Tauler electrònic.  

L’any 2014 es va encarregar al Departament de Governació i Relacions Institucionals l’im-
puls del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.266 
Entre els eixos que es van establir267 es pot destacar l’Eix 1 anomenat “Transparència” que 
tenia com objectiu fomentar i promoure la transparència en totes les actuacions de l’Admi-
nistració de la Generalitat i del seu sector públic, impulsar l’avaluació de les polítiques pú-
bliques i esdevenir un element clau per orientar i inspirar la seva reforma. Per donar com-
pliment a aquest eix es va implantar el portal de dades obertes de la Generalitat, el banc de 
dades d’ocupació pública, l’espai web del sector públic de la Generalitat de Catalunya i els 
plans estratègics de polítiques de transparència de la Generalitat. També s’ha de destacar 
l’Eix 5 anomenat “Govern digital i simplificació de la tramitació administrativa”, que tenia 
com a objectiu facilitar la relació de l’Administració amb la ciutadania i, en especial, l’esta-
bliment i desenvolupament d’iniciatives empresarials mitjançant l’impuls de solucions tec-
nològiques i la simplificació de processos en l’organització de l’Administració. Les actuaci-
ons d’aquest àmbit les van desenvolupar el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació i el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i es va impulsar el model 
d’administració digital. 

Mitjançant el Decret 76/2020268 es desenvolupa el règim jurídic de l’administració digital i 
es defineix com s’ha de fer la implantació de les tecnologies de la informació i la comunica-

 
265 Decret 232/2013, de 15 d’octubre, pel qual es crea la Seu electrònica. DOGC núm. 6482, de 17.10.2013. 
266 Resolució GEI/1487/2014, de 20 de juny, pel qual es dona publicitat a l’Acord de del Govern de 3 de juny 
de 2014, pel qual s’encarrega al Departament de Governació i Relacions Institucionals, mitjançant la Secre-
taria d’Administració i Funció Pública i el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, 
el disseny, el desenvolupament, la governança i l’impuls definitiu del pla de reforma de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. DOGC núm. 6654, d’01.07.2014. 
267 Es van establir nou eixos: Eix 1, transparència; Eix 2, ètica; Eix 3, recursos humans; Eix 4, direcció pública 
professional; Eix 5, govern digital i simplificació de la tramitació administrativa; Eix 6, innovació i talent; Eix 7, 
organització de l’Administració de la Generalitat; Eix 8, Sector públic de la Generalitat i Eix 9, col·laboració 
publicoprivada. 
268 Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’administració digital. DOGC núm. 8195, de 06.08.2020. En l’àmbit estatal 
s’ha aprovat el Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funciona-
ment del sector públic per mitjans electrònics (BOE núm. 77, de 31.03.2021) amb la finalitat de millorar l’efici-
ència administrativa, incrementar la transparència i la participació, garantir serveis digitals fàcilment utilitzables 
i millorar la seguretat jurídica. Aquesta norma també modifica el Reial decret 931/2017 per incorporar a la 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=646293
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=665862
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=665862
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=665862
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=665862
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=665862
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=879889
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5032.pdf


 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 105 

ció. L’Administració de la Generalitat adopta un marc de treball per governar les seves da-
des, anomenat “Model de govern de les dades” que inclou el conjunt de normes, processos, 
funcions i responsabilitats que garanteixin l’ús adequat de la informació de què disposa 
aquesta Administració, amb l’objectiu de millorar la prestació dels serveis públics. Els criteris 
en els quals es basa el model de govern de les dades són els següents: les dades són un 
actiu digital compartit per l’Administració i se n’ha de maximitzar la reutilització; el model és 
comú i s’adapta a les necessitats específiques de cada cas; el model inclou les dades fo-
namentals i les dades de les àrees de gestió sectorials; la gestió de les dades garanteix la 
seva homogeneïtat semàntica i sintàctica; les dades comuniquen informació clara i concisa; 
el model ha de garantir el criteri de dada única i la seguretat de les dades, així  com la seva 
qualitat i disponibilitat. 

Aquest decret estableix que els nous serveis digitals s’han de crear tenint en compte els 
principis generals de l’administració digital, d’acord amb l’evolució i la millora permanent en 
la prestació de serveis públics, aprofitant el potencial de la innovació i la tecnologia, creant 
valor públic i posant l’experiència de les persones en el centre del disseny del servei. Mit-
jançant aquests serveis digitals, l’Administració ha de prestar serveis proactius i personalit-
zats per informar les persones d’una manera predictiva i anticipada sobre els serveis públics 
als quals poden accedir. 

El decret també regula, entre d’altres qüestions, l’intercanvi de dades i documents digitals, 
la interoperabilitat i l’accés a les dades i als documents, la gestió arxivística de les dades 
als efectes de documentar-les i conservar-les durant un període de temps determinat, el 
model de ciberseguretat per tal de garantir la seguretat dels actius tecnològics i dels serveis 
digitals i protegir els usuaris dels sistemes i determina que la governança de l’administració 
digital serà exercida pel Consell Estratègic d’Administració Digital. En relació amb l’empleat 
públic estableix l’obligatorietat de relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics, 
preveu l’aprovació d’un pla de capacitació que garanteixi que tots els llocs de treball adqui-
reixin les competències professionals de caràcter transversal derivades de l’administració 
digital i crea el Registre de Funcionaris Habilitats per a la Identificació i Autenticació de les 
Persones i l’Expedició de Còpies Autèntiques en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat. 

Actualment l’administració digital està impulsada per la Direcció General d’Administració 
Digital del Departament de Presidència269 amb les funcions següents: 

▪ Impulsar la transformació digital de l'Administració de la Generalitat en les relacions en-
tre administracions públiques i el sector públic institucional, especialment pel que fa a la 
prestació de serveis i el desenvolupament de polítiques públiques, incloent la subscrip-
ció de convenis de cessió de dades entre l'Administració de la Generalitat i altres admi-
nistracions públiques i ens del sector públic autonòmic, estatal o local. 

 
Memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu, dins de l’impacte pressupostari, la incidència que els serveis de l’ad-
ministració digital pugui tenir en l’impacte pressupostari dels projectes i per incorporar, com a altres impactes, 
el que pot suposar per als destinataris de la norma el desenvolupament o ús dels mitjans o serveis digitals 
que comporti la seva aplicació. 
269 Entre d’altres organismes implicats en l’impuls digital es pot fer esment de l’OGE del Departament d’Em-
presa i Treball; la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura; la Direcció General de 
Transparència i Dades Obertes i Col·laboració del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert i el Departa-
ment de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. 
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▪ Definir i desplegar mesures de simplificació, agilitat i millora del funcionament dels pro-
cessos administratius de l'Administració de la Generalitat.  

▪ Proposar, planificar i liderar el desenvolupament dels sistemes d'informació corporatius 
vinculats amb l'administració digital, pel que fa al vessant tecnològic, en col·laboració 
amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i el Consorci Admi-
nistració Oberta de Catalunya i, pel que fa al vessant funcional, amb la resta d'agents 
implicats, tot donant suport al desplegament d'aquests sistemes als departaments i en-
titats del sector públic, especialment respecte del canvi cultural que suposa la transfor-
mació digital. 

▪ Proposar, planificar i liderar l'establiment de les polítiques i del model de la dada a l'Ad-
ministració de la Generalitat i impulsar les mesures necessàries per habilitar la gestió de 
les dades addicionalment a la gestió dels documents en l'àmbit de l'administració digital, 
i adoptar les mesures adients per facilitar la governança d'aquestes en tot el seu cicle 
de vida amb la vocació de prestar serveis públics digitals proactius i personalitzats, 
sense perjudici de les competències d'altres òrgans. 

A aquesta Direcció General també li correspon desenvolupar les polítiques orientades a 
aconseguir una Administració moderna, innovadora i digital atenent quatre àmbits: les per-
sones, els processos, les dades i la tecnologia. 

Pel que fa a l’àmbit de les persones es considera que els empleats públics són els que 
permetran avançar cap a l’administració digital i s’ha presentat el manual de transformació 
digital de l’empleat públic270 on s’estableix que la transformació de l’empleat públic s’articula 
sobre vuit competències digitals: Flexibilitat (adaptació al llarg del temps a les transforma-
cions de l’organització i l’entorn), innovació (capacitat per generar noves idees i conceptes 
que donin resposta a reptes plantejats en diferents àmbits), empoderament tecnològic (des-
tresa per fer servir eines tecnològiques i adaptar-se als canvis constants de l’era digital), 
compromís i competència social (interrelació dels empleats públics amb la resta de les per-
sones que treballen a l’Administració), ciberresiliència (capacitat per prevenir, identificar i 
contenir les amenaces contra les dades i la informació de l’organització), col·laboració (ca-
pacitat per treballar en equip i de manera col·laborativa), capacitat i formació (manera 
d’aprendre i autoaprendre i adquirir nous coneixements i habilitats), orientació a la dada 
(relació amb els sistemes d’informació). 

Els processos es refereix als serveis que ofereix l’Administració a la ciutadania i es vol 
aconseguir que siguin menys complexos, i més fàcils i ràpids de gestionar. S’ha editat una 
guia de serveis digitals271 amb la pretensió de dotar l’Administració de la Generalitat d’una 
metodologia avançada i comuna de disseny i gestió de serveis digitals. Aquesta guia recull 
els onze principis del disseny dels serveis digitals: 

▪ Canvi de paradigma, prestar serveis en lloc de centrar-se en els tràmits. 

▪ Empatia amb els usuaris. 

 
270 Manual de transformació digital de l’empleat públic. Departament de Polítiques Digitals i Administració 
Pública, 2020. 
271 Guia de serveis digitals. Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, 2020. 

https://administraciodigital.gencat.cat/ca/teletreball/Guies-i-recursos/manuals/manual-de-transformacio-digital-de-lempleat-public/
https://administraciodigital.gencat.cat/web/.content/ambit/administracio-digital/Guia-Serveis-digitals/20200506-DGAD_1-Disseny.pdf
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▪ Serveis accessibles, comprensibles i utilitzables per a totes les persones. 

▪ Omnicanalitat, que els usuaris puguin escollir el canal i no sigui només telemàtic. 

▪ Simplificació de tràmits. 

▪ Gestió basada en dades que només s’introdueixen un cop al sistema. 

▪ Dades obertes per compartir i reutilitzar. 

▪ Proactivitat, avançar-se a les necessitats dels ciutadans. 

▪ Personalització, ajustar-se a les necessitats de cada ciutadà.  

▪ Fer prototips ràpids per visualitzar les idees des del principi. 

▪ Millora contínua i innovació del servei. 

Pel que fa a les dades, ja s’ha esmentat anteriorment que el Decret 76/2020 estableix el 
model de govern de les dades com un instrument organitzatiu que determina els criteris i 
els elements per gestionar les dades amb l’objectiu de millorar la prestació dels serveis 
públics i avançar cap al concepte de dada única. 

L’àmbit tecnològic (juntament amb el funcional i el jurídic) ha de donar resposta a les de-
mandes de l’administració digital i s’ha apostat per incorporar solucions corporatives, crear 
sistemes per donar resposta a les noves necessitats i utilitzar tecnologies emergents. Actu-
alment hi ha tres plataformes digitals per relacionar-se amb l’Administració: l’àrea privada 
de tràmits, dirigida a la ciutadania, per fer el seguiment de tràmits i gestions; el canal em-
presa, dirigit a l’empresa, per gestionar tràmits administratius amb qualsevol administració 
i l’extranet de les administracions catalanes (EACAT) que mitjançant la tramesa de docu-
mentació electrònica proporciona el servei de tramitació interadministrativa. 

Al juliol de 2021 es va començar a implantar el model de tramitació digital proactiu en la 
convocatòria de beques universitàries, tal com anuncia una nota al web d’administració di-
gital.272 

 
272 La Generalitat comença a implantar un model de tramitació digital proactiu. “La primera experiència en 
aquest sentit ha estat la convocatòria de beques universitàries oberta el passat 7 de juliol, en la qual l’estudiant 
que hagi sol·licitat beca en anys anteriors ja no haurà d’aportar novament les dades d’adreces o dels familiars 
que hi conviuen, sinó que pràcticament només ha de revisar i confirmar les dades d’anys anteriors. A més, en 
cas que la persona cometi algun error que li impedeixi completar la tramitació –per exemple, adjuntar un arxiu 
incorrecte- passarà a activar-se un xat bot o assistent virtual, és a dir, un robot virtual que, mitjançant una 
conversa en un to entenedor ajudarà la persona a corregir l’error per aconseguir completar la tramitació. 
Finalment, i per estalviar als ciutadans de preocupar-se de les dates de les convocatòries, en l’Àrea privada 
ciutadana, que és l’espai on els ciutadans poden fer el seguiment de les seves gestions administratives amb 
la Generalitat, s’ha creat un sistema de subscripcions a avisos  proactius i personalitzats, de manera que qui 
s’hi inscrigui rebrà un correu electrònic quan hi hagi una nova convocatòria. D’aquesta manera, per exemple, 
un estudiant que hagi demanat beca aquest estiu, en la propera convocatòria només haurà d’obrir el correu, 
clicar l’enllaç per entrar al formulari, i confirmar les dades.” 

https://administraciodigital.gencat.cat/ca/detalls/noticia/La-Generalitat-comenca-a-implantar-un-model-de-tramitacio-digital-proactiu-00003
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6. Consideracions i recomanacions 

L’informe exposa el marc de la millora de la regulació a Catalunya, prèvia contextualització 
en el marc espanyol i el de la Unió Europea. 

Cal matisar, però, que l’informe es limita a descriure els instruments principals i l’estructura 
organitzativa que s’han previst amb la finalitat de millorar la regulació, sense entrar a ava-
luar-ne el compliment concret.  

Fruit de l’anàlisi feta en aquest informe, el CTESC fa les següents consideracions i recoma-
nacions. 

1. El CTESC destaca la importància de l’elaboració d’un pla normatiu, que aporta 
transparència i ajuda les parts interessades a poder participar en l’elaboració de les 
normes. 

2. El CTESC considera que en el tràmit de consulta i informació públiques caldria 
potenciar la participació i la implicació de la ciutadania i, en concret, de les parts 
afectades. En l’àmbit de la Unió Europea caldria implicar també les administracions 
estatals, locals i regionals. En estreta relació, el CTESC recomana que les parts 
interessades puguin accedir en un únic espai virtual per seguir el procediment 
d’elaboració d’una norma, en el cas de Catalunya, afavorint la transparència i 
polítiques de Govern obert. 

3. El CTESC constata que els principis de millora de la regulació regeixen en el 
procediment d’elaboració normativa en l’àmbit de l’Administració i, per tant, caldria 
implicar la resta d’actors que, si escau, participen en els tràmits posteriors. En aquest 
sentit, es recomana que els parlaments, en els diferents nivells territorials, puguin 
disposar d’una oficina o servei que ajudin i assessorin en l’aplicació dels principis de 
bona regulació.   

4. El CTESC posa de manifest que cal evitar càrregues administratives innecessàries i 
garantir que les que s’imposen són proporcionals als objectius que la norma 
persegueix.  

5. El CTESC considera que és essencial la prospectiva estratègica i, en aquesta línia, 
constata que l’anàlisi de l’impacte que es fa com a tràmit previ a l’aprovació de la 
normativa hauria de permetre determinar l’impacte de la norma projectada en sentit 
ampli, i no només l'impacte pressupostari per a la pròpia Administració. 

6. El CTESC recomana que es reforci l’avaluació normativa ex post com a instrument 
que ha de permetre comprovar la mesura en què les normes han aconseguit els 
objectius previstos així com la correcció de la quantificació del cost i les càrregues 
que imposen.  

7. El CTESC constata que, tot i que el marc jurídic relatiu als procediments de qualitat 
normativa és formalment exigent, cal vetllar per la seva implementació efectiva. 
També considera que cal sensibilitzar els operadors i les unitats impulsores de la 
normativa sobre la importància de la qualitat normativa i la qualitat tècnica de la 
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redacció de les normes. En aquest sentit, cal incentivar la formació i el suport en les 
seves tasques.  

8. El CTESC considera que cal tenir en compte la simplificació de la normativa amb 
l’objectiu de fer més efectives les normes i més fàcils de comprendre i de complir. El 
CTESC encoratja, per tant, la continuació de la simplificació normativa a través de la 
revisió de la vigència de la normativa i de la derogació de la que sigui obsoleta. 

9. El CTESC constata que legislar millor no pot ser instrumentalitzat com a estratègia 
per legislar amb un propòsit només desregulador. Cal centrar les estratègies en la 
qualitat de la legislació més que no en la quantitat d’actes legislatius i fer-ho sobre la 
base dels principis generals de legitimitat, subsidiarietat, proporcionalitat i seguretat 
jurídica. Es recomana, així, que les polítiques de millora de la regulació adoptin 
sempre com a eix vertebrador la millora de la qualitat normativa. 

10. Des d’aquest punt de vista, els diferents nivell de governança, tant europeus com 
nacionals, han de garantir que les estratègies i les polítiques de millora de la 
regulació no siguin sinònims d’una convergència regulatòria a la baixa i han de vetllar 
pel manteniment i la millora dels estàndards de protecció laboral, mediambientals i 
de consum. 

11. En aquest context, es recomana que l’agenda de la millor regulació consideri 
permanentment els àmbits crítics i essencials següents: la seguretat jurídica, la 
protecció de l’interès general, i la correspondència amb les peticions dels 
interlocutors socials. 

12. En el context de recuperació de la crisi provocada per la pandèmia derivada de la 
COVID-19, el CTESC posa de manifest que és imprescindible legislar amb la major 
eficiència possible i respectant els principis de bona regulació, és a dir: necessitat i 
eficàcia; proporcionalitat; seguretat jurídica; transparència; eficiència; sostenibilitat 
financera i estabilitat pressupostària. 

13. El CTESC destaca la importància de les mesures de simplificació administrativa 
regulades pel Decret llei 5/2021 de mesures urgents per a la implementació i gestió 
de fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-
EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.  

No es pot oblidar que l'objecte d'aquest Decret llei és: “l'establiment de mesures 
urgents de desenvolupament de la legislació bàsica i l'establiment de les 
especialitats organitzatives i de procediment necessàries per simplificar i agilitzar la 
gestió pressupostària i econòmica, els procediments subvencionals i d'ajuts i la 
contractació pública que correspongui realitzar en les operacions finançades amb 
fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU 
en què la Generalitat de Catalunya sigui la responsable de la seva gestió i control.” 

14. El CTESC comparteix i destaca que, segons el Decret llei 5/2021, l'aplicació 
d'aquestes mesures a Catalunya requereix una adaptació normativa que faciliti la 
gestió adequada, en la qual es conciliïn els principis d'eficàcia, simplificació i celeritat 
amb els de la seguretat jurídica, la transparència i la bona administració. Al mateix 
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temps, és necessari també establir i fomentar mecanismes per a la col·laboració i la 
cooperació entre l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, inclòs l'àmbit 
universitari, i les entitats locals de Catalunya i el seu sector públic, d'una banda, així 
com entre el sector públic i el privat, de l'altra.   

15. El CTESC considera que caldrà fer un seguiment del compliment de l'article 18 del 
Decret llei 5/2021, que regula la creació d’espais de diàleg i de participació dels 
agents socials amb l'objectiu de sumar esforços i consensos tant entre els diferents 
actors del sector públic com també entre el sector públic i el privat, a l'efecte 
d'aconseguir la transformació social i econòmica que el país necessita, modernitzant 
les estructures, els serveis i les prestacions públiques, però també protegint i 
reforçant el teixit productiu del país, creant ocupació de qualitat i fomentant una 
societat més justa i equitativa.  
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