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Presentació
El procediment d’elaboració de les normes, i en particular dels reglaments, és un dels àmbits del
dret públic que s’ha vist més afectat per les actuals tendències adreçades als poders públics en
demanda de major explicació i justificació en la presa de llurs decisions. La bona administració, la
simplificació i la transparència són alguns dels components d’aquestes tendències. En aquest
camp s’han succeït reformes normatives abundants i documents diversos, nacionals i
internacionals, en molt variades esferes, com ja es va tenir ocasió d’exposar en el Dictamen
233/2007 d’aquesta Comissió. Una darrera mostra la trobem al Dictamen del Consell Econòmic i
Social Europeu sobre la Comunicació de la Comissió Normativa intel·ligent: respondre les
necessitats de les petites i mitjanes empreses (DOUE de 12 de novembre de 2013). Nous
plantejaments que al seu torn han donat lloc també a una jurisprudència evolutiva i a una obra
científica també obligada a renovar-se.
En aquest context de pluralitat i complexitat de fonts i de diversitat d’operadors jurídics es continua
produint la renovada activitat consultiva de la Comissió Jurídica Assessora, i dels òrgans
consultius homòlegs, activitat que sempre havia estat destacable i fins i tot pionera en aquest
àmbit. En efecte, un dels camps en els quals ha tingut major transcendència l’activitat dels òrgans
consultius és el de la funció de dictaminar preceptivament sobre els projectes de reglaments. Una
funció de control de legalitat de l’exercici de la potestat reglamentària que és previ i que permet
també realitzar suggeriments per a evitar deficiències o introduir millores en els projectes
normatius quan encara s’és a temps de tenir-les en compte. Característiques aquestes que han
convertit la doctrina dels òrgans consultius en un element determinant a l’hora de perfilar els
termes del bon exercici i dels límits de la potestat reglamentària, més enllà de les limitacions
pròpies de la funció jurisdiccional de control a posteriori. Es tracta de contribuir que les normes
que aprova el Govern s’ajustin a la legalitat i responguin efectivament a l’interès general que es
manifesta al llarg del procediment.
En aquest entorn, resulta cada vegada més necessari i útil per a una bona orientació disposar
d’instruments per a un accés fàcil, sistemàtic i selectiu a la doctrina, en aquest cas de la Comissió
Jurídica Assessora. Aquest llibre que ara es presenta ofereix un panorama sistemàtic de la
doctrina de la Comissió en relació amb el procediment d’elaboració dels reglaments que respon a
aquestes característiques. I ho fa en un format, l’electrònic, que pot representar en el context
actual un complement idoni d’aquestes característiques materials, ja que en facilita l’ús com a
element àgil, fàcilment disponible, econòmic i també rigorós de consulta i de coneixement, a la
vegada que en permetrà l’actualització de les prestacions.
Són molts els aspectes substantius que han donat i donen contingut en la doctrina de la Comissió
Jurídica Assessora a la qüestió del procediment d’elaboració dels reglaments, alguns nous, altres
ja existents però de renovat protagonisme. El llibre presenta aquesta doctrina d’una manera
sistemàtica, endreçada i accessible. Selecciona els dictàmens més significatius sobre aquest
tema, amb una identificació ràpida del seu contingut i amb una reproducció dels passatges més
il·lustratius, que permet una visió d’allò més rellevant i problemàtic entorn del procediment
d’elaboració de les disposicions generals. Així, per començar, les qüestions generals: noció de
reglament, funcions del procediment, o àmbit d’aplicació del procediment establert en la legislació
vigent en cada moment. Tots els components del circuit del procediment són objecte d’ordenació i
sistematització, amb una referència puntual a la doctrina extreta de la Comissió sobre els seus
diversos aspectes més problemàtics en cada cas (finalitat, sentit, factor temporal, contingut, abast,
efectes, suggeriments de millora...): la iniciació del procediment; aspectes generals sobre els
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requisits de la tramitació de l’expedient; les diverses memòries; els informes d’impacte; la
participació ciutadana –l’audiència i la informació pública–; informes; consultes; intervenció i
participació de diversos òrgans i institucions; i el mateix dictamen de la Comissió. Així mateix és
objecte d’atenció la importantíssima qüestió de les conseqüències i el valor dels vicis de
procediment i de la manca de motivació. El llibre esgrana d’una manera minuciosa els continguts
significatius dels dictàmens seleccionats i resta atent a totes les facetes i perspectives del règim
jurídic a l’hora de seleccionar-los i presentar-los: els termes d’aplicació de la Llei 13/1989 i de la
Llei 26/2010 i les seves relacions, com també la seva consideració diferenciada; la definició de
nocions que esdevenen premisses essencials d’aquest règim; o els aspectes competencials i
relatius als àmbits d’aplicació.
Tota aquesta tasca es desenvolupa amb el rigor del bagatge, exposició i selecció propis del seu
autor, Oriol Mir i Puigpelat, professor titular, acreditat com a catedràtic, de dret administratiu de la
Universitat de Barcelona i coneixedor tant de la institució (antic responsable d’Estudis i Recerca de
la Comissió; partícip també del llibre La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya. 75 anys d’història) com del tema abordat pel llibre (es pot destacar recentment –2012–
la seva contribució al llibre de comentaris a la Llei 26/2010 coordinat per Joaquín Tornos Mas).
Amb aquesta publicació que ara presentem, la Comissió Jurídica Assessora continua i aprofundeix
una trajectòria d’activitat editorial per tal de difondre diverses facetes de la seva activitat, difusió
que ha de contribuir a l’enriquiment del coneixement del nostre context jurídic i institucional. Ja des
del seu restabliment, la Comissió ha mantingut amb rigorosa periodicitat la publicació dels seus
toms de Doctrina i de Memòria i anàlisi de doctrina. En els darrers anys s’ha estès també en la
difusió d’aspectes vinculats a la seva pròpia història, mitjançant l’edició dels Avantprojectes de la
Comissió Jurídica Assessora de 1933 i 1934, en ocasió de la commemoració, l’any 2008, del 75è
aniversari de la seva creació i del 30è aniversari del seu restabliment, així com amb la publicació
titulada La Comissió Jurídica Assessora en la formació del dret català (2011), a més del llibre
sobre la història de la Comissió que s’ha esmentat més amunt.
Ara, amb aquest nou llibre, oferim un instrument d’ús i de coneixement monogràfic sobre una
matèria especialment rellevant en la nostra doctrina com és el procediment d’elaboració de
reglaments. No es tracta, però, d’una fotografia fixa, ni de cap manera es pretén generar un efecte
de fixació de la doctrina corresponent: ben al contrari, el llibre està concebut amb vocació
d’actualització, d’evolució, com també de diàleg i d’intercanvi. Caldrà continuar atents al
desenvolupament d’una qüestió en permanent evolució, tant en la pròpia doctrina de la Comissió
Jurídica Assessora com en l’activitat de la globalitat d’actors de l’amplíssima comunitat jurídica, a
la qual aquest llibre pretén aportar, doncs, un element dinàmic i més accessible de coneixement i
de debat.
Així doncs, de maneres diverses, però amb continuïtat, la Comissió Jurídica Assessora continua
compromesa amb la difusió rigorosa d’allò que, des de l’exercici de la funció consultiva,
caracteritza la seva aportació a la vida institucional i jurídica del nostre país.

Tomàs Font i Llovet
President de la Comissió Jurídica Assessora
Barcelona, novembre de 2013
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1. Procediment d’elaboració de reglaments, en general

1.1. Concepte de reglament i distinció de figures afins
Art. 60 de la Llei 26/2010:
«Concepte
1. Als efectes del que estableix aquest títol, s’entén per disposicions reglamentàries les
disposicions de caràcter general amb rang inferior al de llei dictades pel Govern o pels consellers
dels departaments de l’Administració́ de la Generalitat que, qualsevol que sigui la matèria de què
tractin, continguin normes que innovin l’ordenament jurídic.
2. Als efectes del que estableix aquest títol, resten excloses del concepte de disposició́
reglamentària les instruccions i les circulars o ordres de servei emeses pels òrgans de
l’Administració́ de la Generalitat.»

Jurisprudència:
̶

Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 27 de maig de 2008 (Rec. núm. 2686/2004): basa en el
criteri de la innovació de l’ordenament l’afirmació del caràcter reglamentari del Decret aragonès
109/2000, de 29 de maig, pel qual s’establia un règim de protecció per a la conservació del xoriguer petit
i s’aprovava el Pla de conservació del seu hàbitat, així com la seva distinció enfront dels decrets de
creació de parcs naturals (que no tenen naturalesa reglamentària segons sentències precedents del
mateix tribunal).

1.1.1. El criteri de la innovació de l’ordenament
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 275/10 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de
Catalunya: El referit Codi d’ètica no té naturalesa reglamentària:
«Una qüestió d’especial transcendència és l’exacta naturalesa jurídica del Codi d’ètica que aprova el
Projecte que s’estudia en relació al seu valor normatiu, a la naturalesa reglamentària i als seus efectes
jurídics. En el mateix projecte es diu amb claredat que no té naturalesa sancionadora, però en canvi en
reiterades ocasions en el preàmbul es diu que crea drets i deures. En realitat, el Codi s’aproxima més
al valor d’una instrucció interna, que no altera els drets i deures ja creats per l’ordenament jurídic.
Fins i tot, reconeix drets que tenen el caràcter de fonamentals i el desenvolupament dels quals està
reservat a la llei orgànica, com el dret a la sindicació. Però d’això no es dedueix una il·legalitat perquè no
es tracta en puritat d’un desenvolupament del dret, sinó més aviat d’un protocol explicatiu amb
finalitats informatives, pedagògiques i sobretot organitzatives.
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El Codi no crea, en realitat, nous drets ni nous deures. Aquells als quals al·ludeix estan ja creats per
la Constitució, per les lleis o pels reglaments. La finalitat essencial és servir de guia o paràmetre
perquè el Comitè d’Ètica faci el seu informe anual recomanant les mesures organitzatives i
formatives que portin al compliment dels principis i valors recollits al Codi. La situació és similar
a la del Codi de bon govern dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració
general de l’Estat, que el Consell de Ministres aprovà per Acord de 18 de febrer de 2005 (publicat
per Ordre del Ministeri d’Administracions Públiques de 3 de març). La conseqüència jurídica d’aquest
Codi és l’emissió d’un informe que el ministre d’Administracions Públiques ha d’elevar al Consell de
Ministres. En aquest cas, l’aprovació té forma d’acord del Consell de Ministres i no de decret, cosa que
sens dubte n’aclareix el valor jurídic i evita confusions o equívocs sobre el mateix. A Catalunya també es
va adoptar la forma de resolució, en aquest cas de la consellera d’Interior (INT/1828/2004, de 14 de
juny), i no d’ordre, per a l’aprovació de la Instrucció per a la incorporació i aplicació del Codi europeu
d’ètica de la policia en relació amb l’actuació i la intervenció de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra.
Sobre això, cal tenir en compte que la forma de decret, d’acord amb allò que estableix l’article 32.1.c) de
la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern, queda reservada a les decisions del
Govern relatives a “les disposicions generals aprovades pel Govern en exercici de la potestat
reglamentària, les concessions d’honors i distincions, els nomenaments i els cessaments dels alts
càrrecs i les altres disposicions que hagin de tenir aquesta forma jurídica en virtut d’una norma legal”. En
aquest sentit, no es pot dir amb rigor que el Codi d’ètica sigui fruit de l’exercici de la potestat
reglamentària en sentit estricte, amb l’eficàcia jurídica d’innovació de l’ordenament que li és
pròpia.
En efecte, encara que per la forma articulada el Codi tingui una aparença normativa, ens trobem,
més que davant de normes que innoven l’ordenament, davant d’una compilació que recull el
conjunt de valors, principis i pràctiques –extrets de normes de molt diferent rang i competència–
que ha d’orientar el funcionament policial. L’avantatge de la codificació de qüestions tan diverses és –
com es diu– el valor informatiu per als ciutadans i el valor pedagògic per als policies. Així es veu
en la inclusió de notes a peu de pàgina amb referències bibliogràfiques i jurisprudencials.
Aquestes finalitats informatives i pedagògiques complementen la principal finalitat organitzativa
del Codi.
Certament el Codi té un valor jurídic. Com es diu encertadament en el preàmbul ha de prestar
“una ajuda inestimable a l’exercici discrecional de les funcions policials”. Encara que no tingués
forma de text articulat, seria sempre un element per al control de la discrecionalitat. Així mateix,
pot ajudar, com altres tipus de protocols –per exemple, els mèdics-, a la determinació del
funcionament normal o anormal del servei públic en relació amb la responsabilitat patrimonial.
Fins i tot en l’ordre sancionador pot jugar un cert paper, però sempre de caràcter garantista o
restrictiu, ja que si no s’estarien infringint els principis de legalitat i tipicitat. Però aquest valor
jurídic que es reconeix al Codi no és el de les normes reglamentàries que ha d’aprovar el govern
per decret.
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Cal remarcar que la situació és molt diferent de la que es dóna en el Codi de conducta a què es refereix
el capítol VI del títol III de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d’abril) en l’article 52 del
qual es diu: “Els principis i regles establerts en aquest capítol informen la interpretació i aplicació del
règim disciplinari dels empleats públics”. En aquest darrer cas és una norma de rang legal la que
proclama els principis i en treu les conseqüències jurídiques. No succeeix així en el cas del projecte que
ara s’informa.
La forma que han d’adoptar les decisions del govern no condiciona la seva naturalesa jurídica, sinó que
és conseqüència obligada de la mateixa, volguda per la llei per a clarificar els efectes jurídics de cada
decisió en benefici de la seguretat jurídica.
En conseqüència, aquesta Comissió considera que només pot ser aprovat per decret del Govern la part
del projecte per la qual es modifica el Decret 230/2007 que crea el Comitè d’Ètica, això és, el capítol 2
del Projecte de decret. En canvi, no pot ser aprovat mitjançant decret del Govern el Codi d’ètica de la
Policia. Això afecta el capítol I del Projecte de decret, l’annex, i lògicament, el mateix títol amb què es
denomina el Projecte; i per connexió, també afecta la disposició addicional. La forma que han de prendre
les decisions com la que ens ocupa és la d’acord del govern o, si escau, resolució del conseller. La
Comissió Jurídica Assessora formula aquesta observació amb caràcter essencial» (FJ IV).

1.1.2. La improcedència de tramitar com a decret una decisió del Govern que no té
caràcter reglamentari i que no ha d’adoptar la forma de decret per imperatiu legal
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 275/10 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de
Catalunya: Es formula com a observació essencial que el referit Codi ètic no es pot aprovar
com a decret:
«[…] La situació és similar a la del Codi de bon govern dels membres del Govern i dels alts càrrecs de
l’Administració general de l’Estat, que el Consell de Ministres aprovà per Acord de 18 de febrer de 2005
(publicat per Ordre del Ministeri d’Administracions Públiques de 3 de març). La conseqüència jurídica
d’aquest Codi és l’emissió d’un informe que el ministre d’Administracions Públiques ha d’elevar al Consell
de Ministres. En aquest cas, l’aprovació té forma d’acord del Consell de Ministres i no de decret, cosa
que sens dubte n’aclareix el valor jurídic i evita confusions o equívocs sobre el mateix. A Catalunya
també es va adoptar la forma de resolució, en aquest cas de la consellera d’Interior (INT/1828/2004, de
14 de juny), i no d’ordre, per a l’aprovació de la Instrucció per a la incorporació i aplicació del Codi
europeu d’ètica de la policia en relació amb l’actuació i la intervenció de la Policia de la GeneralitatMossos d’Esquadra.
Sobre això, cal tenir en compte que la forma de decret, d’acord amb allò que estableix l’article
32.1.c) de la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern, queda reservada a les
decisions del Govern relatives a “les disposicions generals aprovades pel Govern en exercici de
la potestat reglamentària, les concessions d’honors i distincions, els nomenaments i els
cessaments dels alts càrrecs i les altres disposicions que hagin de tenir aquesta forma jurídica en
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virtut d’una norma legal”. En aquest sentit, no es pot dir amb rigor que el Codi d’ètica sigui fruit de
l’exercici de la potestat reglamentària en sentit estricte, amb l’eficàcia jurídica d’innovació de
l’ordenament que li és pròpia.
[…]
Certament el Codi té un valor jurídic. […] Però aquest valor jurídic que es reconeix al Codi no és el de les
normes reglamentàries que ha d’aprovar el govern per decret.
[…]
La forma que han d’adoptar les decisions del govern no condiciona la seva naturalesa jurídica,
sinó que és conseqüència obligada de la mateixa, volguda per la llei per a clarificar els efectes
jurídics de cada decisió en benefici de la seguretat jurídica.
En conseqüència, aquesta Comissió considera que només pot ser aprovat per decret del Govern la part
del projecte per la qual es modifica el Decret 230/2007 que crea el Comitè d’Ètica, això és, el capítol 2
del Projecte de decret. En canvi, no pot ser aprovat mitjançant decret del Govern el Codi d’ètica de
la Policia. Això afecta el capítol I del Projecte de decret, l’annex, i lògicament, el mateix títol amb què es
denomina el Projecte; i per connexió, també afecta la disposició addicional. La forma que han de
prendre les decisions com la que ens ocupa és la d’acord del govern o, si escau, resolució del
conseller. La Comissió Jurídica Assessora formula aquesta observació amb caràcter essencial»
(FJ IV).

Observacions: La transcripció completa d’aquest fonament jurídic es pot trobar a l’apartat 1.1.1.

1.2. Importància i funcions del procediment d’elaboració de reglaments

̶

Jurisprudència:
Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 13 de novembre de 2000 (Rec. núm. 513/1998):
«El procedimiento de elaboración de los reglamentos constituye un procedimiento especial, previsto por
el artículo 105.1 CE y regulado con carácter general en el artículo 24 CE, y un límite formal al ejercicio de
la potestad reglamentaria. Su observancia tiene, por tanto, un carácter ad solemnitem, de modo que,
conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala, la omisión del procedimiento o un defectuoso
cumplimiento, que se traduzca en una inobservancia trascendente para el cumplimiento de la finalidad a
que tiende su exigencia, arrastra la nulidad de la disposición que se dicte. Orientación teleológica que
tiene una doble proyección: una de garantía ad extra, en la que se inscriben tanto la audiencia de los
ciudadanos, directa o a través de organizaciones o asociaciones reconocidas por la ley, prevista en el
artículo 24.1. c) LG, como la necesidad de una motivación de la regulación que se adopta, en la medida
necesaria para evidenciar que el contenido discrecional que incorpora la norma no supone un ejercicio
arbitrario de la potestad reglamentaria; otra de garantía interna encaminada a asegurar no sólo la
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legalidad sino también el acierto de la regulación reglamentaria, en la que se inscriben los informes y
dictámenes preceptivos a que se refiere el artículo 24.1.b) LG» (FJ 4).

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 227/98 sobre el Projecte de decret sobre procediment de gestió de residus:
«Aquesta Comissió Jurídica Assessora, tal i com ha fet en anteriors ocasions i en les seves pròpies
memòries, insisteix novament en la importància que té la correcta i completa tramitació dels projectes de
disposicions de caràcter general, a través del procediment legalment establert, de tal manera que ha
d’acomplir efectivament la finalitat fonamentadora de l’encert, l’oportunitat i la legalitat del que l’autoritat
ha de decidir; i per tant tots els interessos que hi han de tenir» (FJ III).

— Dictamen 482/01 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el procediment aplicable per
efectuar els reconeixements periòdics de les instal·lacions de producció, transformació,
transport i distribució d’energia elèctrica:
«L’expedient tramès a aquesta Comissió Jurídica Assessora no és complet, sinó que ha estat confegit ad
hoc per complir el tràmit preceptiu d’aquest Dictamen. Es tracta d’una pràctica inadequada que cal
corregir, per tal que el màxim òrgan consultiu del Govern, i en definitiva, aquest mateix, pugui disposar
de tots els elements de judici necessaris per ponderar degudament els interessos públics i privats,
individuals i col·lectius, que s’han posat en joc.
[…] Aquesta Comissió Jurídica Assessora ha de fer novament una observació respecte del compliment
rigorós i no merament formal de les exigències que la Llei estableix per tal que les disposicions de
caràcter general que ha d’aprovar el Govern reuneixin les màximes garanties d’encert i de legalitat» (FJ
III).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 53/04
— Dictamen 500/01 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del
subministrament elèctric:
«En definitiva, el conjunt de l’expedient revela una pràctica procedimental inadequada que cal corregir,
per tal que el màxim òrgan consultiu del Govern, i en definitiva, el mateix Govern, pugui disposar de tots
els elements de judici necessaris per ponderar degudament els interessos públics i privats, individuals i
col·lectius, que s’han posat en joc, amb el risc ja indicat que els vicis formals puguin arribar a sustentar
vicis substancials de legalitat per arbitrarietat.
[…] Aquesta Comissió Jurídica Assessora ha de tornar a fer novament una seriosa observació respecte
del compliment rigorós i no merament formal de les exigències que estableix la Llei per tal que les
disposicions de caràcter general que ha d’aprovar el Govern reuneixin les màximes garanties d’encert

15

i de legalitat, garanties que en definitiva han de beneficiar l’estabilitat de l’ordenament jurídic
català, la seguretat jurídica dels ciutadans, i la satisfacció de l’interès general» (FJ III).

— Dictamen 545/01 sobre el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 17/2000, de 29 de
desembre, d’equipaments comercials:
«El procediment seguit i l’expedient tramitat a l’efecte reuneixen els requeriments formals exigits, tot i que
alguns dels seus tràmits no assoleixen la funció substantiva per a la qual estan previstos» (FJ III).

— Dictamen 53/04 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment administratiu per
a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió:
«El procediment que s’ha de seguir per a l’elaboració dels projectes de disposicions de caràcter general,
tal com es regula a la Llei 13/1989, de 14 de desembre, està destinat a assegurar la legalitat i l’encert
de la norma, i garantir que l’autoritat que ha de prendre la decisió estigui en condicions d’apreciar
i de valorar tots els elements que incideixen en la norma i tots els aspectes que es veuran
afectats per aquesta» (FJ IV).

— Dictamen 205/05 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Comitè Català d’Ajut
Humanitari d’Emergència:
«El compliment dels requisits formals és de singular importància si es té en compte que el procediment,
tant en l’aspecte formal com material, opera com una garantia de la legalitat, l’encert i
l’oportunitat de les decisions administratives que tenen per finalitat integrar-se en l’ordenament
jurídic amb eficàcia, utilitat i vocació de permanència, així com la de servir de base suficient per a
l’adopció d’acords del Govern autonòmic. Les anteriors observacions es formulen amb caràcter
essencial» (FJ IV).

— Dictamen 233/07 sobre la Consulta del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa relativa als
mecanismes i instruments previstos en l’ordenament jurídic per a l’avaluació i la consideració
dels efectes en els sectors econòmics, socials i de les administracions públiques dels projectes
de disposicions normatives:
«III. La preocupació per la incidència de les normes en el context econòmic i social i sobre els mateixos
poders públics no és nova, però avui té una gran actualitat. Segons els termes de la consulta, importa
considerar els projectes de disposicions generals i avantprojectes de llei, això és, el procés de formació
de les normes quan es van configurant. No es planteja ara per primera vegada la possibilitat de verificar
la repercussió de les normes en l’entorn, precisament, durant la fase d’elaboració. Sens perjudici que
l’impacte de la normació sobre la societat pugui examinar-se una vegada els seus efectes són tangibles
amb la seva vigència, una valoració anticipada de les repercussions durant l’elaboració pot minimitzar els
perjudicis i donar un abast més gran als efectes favorables, i, en definitiva, contribueix a millorar l’acció
pública.
La previsió de documents i tràmits a complir quan es prepara un projecte de llei o un reglament s’ha
reflectit en l’ordenament des de ja fa uns anys, i molts d’aquests requisits d’ordre formal o procedimental
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podien constituir instruments per verificar precisament aquesta repercussió. En aquest sentit, cal
esmentar sobretot la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, innovadora en aquell moment i capdavantera a l’Estat
espanyol.
D’altra banda, no s’ha d’oblidar que la regulació del procediment d’elaboració de les disposicions
generals ha constituït una eina important per al control de l’activitat normativa de l’Administració,
que presenta, inevitablement, uns marges de discrecionalitat amplis. L’observança d’unes fases a
seguir i la justificació dels continguts de la norma han permès assolir una protecció més gran
dels drets dels ciutadans.
Així mateix, l’establiment de regles i pautes per canalitzar el procés d’adopció de les decisions –
les normes de qualsevol rang– que han d’innovar el sistema jurídic pot afavorir una millor
integració d’aquest sistema, amb els consegüents efectes favorables per a la seguretat jurídica i
la garantia de les llibertats.
Un dels trets que caracteritzen la situació actual és l’increment de la producció normativa i l’amplitud de
la seva incidència, que abasta tots els àmbits de la vida social. Aquesta omnipresència normativa
planteja la necessitat d’incorporar la mateixa societat, els diversos sectors socials, en el procés
d’elaboració, sens perjudici, òbviament, que la decisió final sobre la formació ha de quedar en mans de la
representació popular, o dels òrgans executius que gaudeixen de la confiança i estan sota el control
d’aquella. També, les exigències d’encert en la decisió aconsellen la disposició de vies de participació i
consulta.
Ara bé, la regulació del procés d’elaboració de les normes, tant en la dimensió documental com en la
perspectiva purament procedimental, sovint no s’ha complimentat, o no ho ha estat amb suficiència, i
només se n’ha donat un mer compliment formal. En conseqüència, no s’han pogut valorar, o no s’ha fet
adequadament, els efectes dels projectes normatius en l’entorn social i econòmic.
No ha d’estranyar, doncs, que atesa la multiplicació normativa accelerada i l’increment d’instàncies
generadores de dret, com a conseqüència del procés d’unitat europea i del procés paral·lel de
descentralització i autonomia, així com, vista la manca de funcionalitat suficient de les previsions
adoptades fins ara, s’hagi posat a l’ordre del dia la necessitat de revisar el sistema de producció
normativa i millorar-ne l’elaboració i, per aquesta via, millorar els mecanismes per calibrar la repercussió
que podran tenir les normes en preparació.
Des del qüestionari de referència de l’OCDE per al procés d’elaboració de normes de 1995, passant per
l’anomenat Informe Mandelkern, de 13 de novembre de 2001, per a la millora de la regulació; o la
Comunicació de la Comissió de les Comunitats Europees sobre l’avaluació d’impacte normatiu de 5 de
juny de 2002; o la Comunicació de la Comissió de 14 de novembre de 2006, sobre l’anàlisi estratègica
del programa “Legislar millor”; o l’Informe d’avaluació del sistema d’anàlisi d’impacte de la Comissió,
d’abril de 2007, i la Nota d’informació del president de la Comissió de 28 de juny de 2007; fins a l’encara
inicial presa de posició dels poders públics de l’Estat espanyol –Reial decret 1418/2006, d’1 de
desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Estatal d’Avaluacions de les Polítiques Públiques i la
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Qualitat dels Serveis-; la Llei basca 8/2003, de 22 de desembre, del procediment d’elaboració de les
disposicions de caràcter general; o l’Acord de 2 d’abril de 2007 del Govern de la Generalitat de
Catalunya, no publicat, relatiu a l’elaboració dels avantprojectes de llei, així com, encara que amb valor
il·lustratiu, el Manual d’elaboració de les normes de la Generalitat de Catalunya de 1992; o les directrius
bàsiques de 1993; o, en l’àmbit estatal, les directrius de tècnica legislativa de 2005, es pot constatar
una orientació ferma, acompanyada per una doctrina i una jurisprudència més exigent, per
assegurar la qualitat de les normes i, per tant, per establir una millor regulació del procés
d’elaboració d’aquestes a fi de valorar anticipadament els impactes que se’n poden desprendre,
entre altres coses. […]
V. S’ha de cridar l’atenció sobre el fet que una part significativa de l’estat insatisfactori del procés
d’elaboració de les normes, i de l’anàlisi consegüent de les seves repercussions, deriva de la inaplicació,
o d’una aplicació formal i buida, de les determinacions vigents.
Aquesta Comissió Jurídica Assessora, tant en els seus dictàmens (entre molts altres, dictàmens 500/01,
545/01, 263/05, 147/06 i 41/07), com en les seves memòries anuals ha anat insistint sobre la necessitat
d’un compliment efectiu de les previsions normatives, no merament formal, tant pel que fa a la
documentació i el seu contingut com la consulta i la participació.
Així, en la Memòria de 1992, després de remarcar que “el fet que els reglaments s’integren a
l’ordenament jurídic, tenen una vigència indefinida i són susceptibles d’una aplicació múltiple, i les
deficiències que sempre presentarà el control judicial a posteriori, ressalten la rellevància que té el
procediment de formació de la voluntat normativa. La potestat reglamentària és per la seva mateixa
naturalesa àmpliament discrecional. Per això resulten de gran transcendència aquells tràmits de
procediment que van dirigits a aportar criteris i elements de valoració i d’oportunitat a qui ha d’aprovar la
norma, així com a fer-los explícits de cara a la societat”, es posava èmfasi en la necessitat de donar al
contingut de la memòria que acompanya els projectes normatius tot el pes que la previsió legal permet. I
el mateix es feia en relació amb els tràmits d’informe i participació. En el mateix sentit, es manifesta la
preocupació d’aquest organisme consultiu en la Memòria de 1998, més breument en la de 2005 i amb
major detall en la de 2006.
D’altra banda, d’uns anys cap aquí han anat sovintejant decisions dels tribunals de justícia -a vegades
amb considerable rigor-, que declaren la nul·litat de normes reglamentàries per omissions o
insuficiències en el procediment d’elaboració, bé pel que fa a la documentació –memòria, estudi
econòmic–, bé en relació amb els tràmits de consulta i participació. Així, podem esmentar de sentències
del Tribunal Suprem de 16 de novembre i de 2 de desembre de 2005 i la de 27 de novembre de 2006, o
les de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de 17, 20 i 27 de gener de 2005, les quals, per cert, es fan ressò dels advertiments
d’aquesta Comissió» (FJ III i V).

Doctrina reiterada a:
⇒ Els paràgrafs anteriors de l’FJ V són transcrits literalment als dictàmens 43/08 (FJ V),

68/08 (FJ IV) i 69/08 (FJ IV).
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— Dictamen 215/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic del personal
funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya:
«Més important és el fet que l’informe jurídic final s’hagi fet sobre un text que ha quedat reduït després a
la meitat. S’afegeix un informe complementari de molt poc més d’una pàgina que no explica
suficientment el canvi realment important que s’ha realitzat. La Comissió manifesta que, en general, la
tramitació no permet valorar els fonaments de les diverses opcions realitzades i repeteix una
vegada més que l’Administració activa ha de tenir en compte la transcendental importància del
procediment en l’exercici de la potestat reglamentària, que en fa possible la seva mateixa
fonamentació en permetre al Govern actuar “amb ple coneixement de causa”, garanteix els drets
dels ciutadans i en darrer terme facilita el control jurisdiccional. (Vegeu el fonament jurídic tercer del
Dictamen 482/01 i el fonament jurídic quart, del Dictamen 53/04, entre d’altres, d’aquesta Comissió).
Com ja ha dit en altres ocasions, “aquesta Comissió Jurídica Assessora ha de tornar a fer novament
una seriosa observació respecte del compliment rigorós i no merament formal de les exigències
que estableix la Llei per tal que les disposicions de caràcter general que ha d’aprovar el Govern
reuneixin les màximes garanties d’encert i de legalitat, garanties que en definitiva han de
beneficiar l’estabilitat de l’ordenament jurídic català, la seguretat jurídica dels ciutadans, i la
satisfacció de l’interès general” (Fonament jurídic tercer, Dictamen 500/01)» (FJ III).

1.3. Principals deficiències de la regulació del procediment de la Llei 13/1989 i de la Llei
estatal 50/1997

— Dictamen 233/07 sobre la Consulta del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa relativa als
mecanismes i instruments previstos en l’ordenament jurídic per a l’avaluació i la consideració
dels efectes en els sectors econòmics, socials i de les administracions públiques dels projectes
de disposicions normatives:
«Actualment, a Catalunya, la regulació del procés d’elaboració de les disposicions de caràcter general, ja
siguin projectes de llei o reglaments, està regulada per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i, en concret,
pel capítol IV, articles 61 a 66; norma d’un significatiu caràcter innovador, com ja hem dit. […]
És una regulació relativament àmplia, que incorpora elements que avui es propugnen des de totes les
instàncies, però també presenta algunes insuficiències que cal tenir en compte: escassa regulació
de la important fase d’iniciativa; acotació al vessant econòmic de l’estudi cost-benefici; manca de
claredat sobre les característiques i els destinataris de la participació; poca previsió sobre el
tractament de les dades i dels elements de la participació i de la consulta, i manca d’ordenació de
la documentació.
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En l’àmbit estatal la regulació de l’elaboració de les disposicions de caràcter general està continguda en
els articles 23 a 25 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, d’organització, competència i funcionament
del Govern. […]
Una simple lectura de l’article 22 posa en relleu la manca d’accent de les previsions i l’absència d’una
perspectiva clara d’impacte de la norma sobre l’entorn, llevat del que fa referència al gènere. D’altra
banda, la memòria econòmica queda limitada al cost de les mesures previstes per als pressupostos
públics. També sembla imprecisa i deficient la regulació de les consultes i la participació dels ciutadans.
Quant a l’elaboració dels reglaments, l’article 24 fa un plantejament similar, excepte en l’apartat de
participació. […]
La regulació presenta insuficiències similars a la del procediment d’elaboració dels
avantprojectes de llei, menys pel que fa a la participació, en què la regulació –seguint, d’altra
banda, el mandat constitucional– és més precisa, encara que no es diu res sobre el tractament de
les aportacions, amb l’acceptació, o no, dels interessats o d’altres instàncies. […]
Aquest repàs ha posat en relleu que la regulació de l’activitat innovadora de l’ordenament a Catalunya, si
bé compta amb una ordenació específica amb elements significatius, presenta algunes insuficiències i
necessita una atenció més intensa per fer realitat el principi d’una bona administració que recull l’Estatut i
per assegurar que les decisions s’adopten amb una valoració equilibrada i el més completa possible de
l’impacte que es pot preveure que tindrà la futura norma en la societat» (FJ IV).

1.4. Aplicació del procediment reglamentari de la Llei 13/1989 i de la Llei 26/2010 a
disposicions d’aquest rang que no emanen del Govern ni dels consellers

1.4.1. Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 223/07 sobre el Projecte d’instrucció general sobre la creació i el funcionament del
Registre telemàtic del Consell de l’Audiovisual de Catalunya: Es parteix de la base que aquest
és el procediment a seguir, en tractar-se d’una norma reglamentària:
«La Instrucció́ general projectada, com a norma reglamentària, compleix satisfactòriament els tràmits
generals de procediment que preveu l’article 63 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització́ ,
procediment i règim jurídic de l’Administració́ de la Generalitat de Catalunya; i també́ els específics,
establerts en l’article 32 de l’Estatut orgànic i de funcionament del Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
aprovat per l’Acord 3/2001, de 28 de febrer, del Ple del Consell» (FJ V).
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Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 49/08
— Dictamen 263/07 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en els mitjans de
comunicació audiovisual:
«Atesa la naturalesa reglamentària del Projecte sobre el qual es dictamina, i amb la necessitat que
la seva elaboració garanteixi l’encert i la participació dels interessats, el procediment d’elaboració
ha estat canalitzat amb bon criteri, ja que no existeix un procediment específic per a l’elaboració
d’aquest tipus d’instruccions generals, respectant els tràmits previstos en els articles 63 i 64 de la
Llei 13/1989, en relació amb l’elaboració de disposicions de caràcter general, i d’acord també amb el que
disposa l’article 32 de l’Estatut orgànic i de funcionament del CAC, aprovat per l’Acord 3/2001, de 28 de
febrer, que està dedicat a l’elaboració de les instruccions generals» (FJ V).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictàmens 108/08, 3/11
— Dictamen 40/08 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
relativa als projectes de modificació de l’estructura accionarial o empresarial dels prestadors
privats de serveis de comunicació audiovisual: Estableix no ja la mera conveniència, sinó la
preceptivitat de la submissió a la Llei 13/1989:
«El procediment d’elaboració de la Instrucció projectada, com a norma reglamentària que és, s’ha
d’ajustar a les previsions dels articles 63 i 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ja que no existeix un
procediment específic per a l’elaboració d’aquest tipus d’instruccions generals. En aquest cas, cal
verificar també el compliment de les previsions específiques establertes a l’article 32 de l’Estatut orgànic i
de funcionament del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, aprovat per l’Acord 3/2001, de 28 de febrer,
del Ple del Consell» (FJ V).

Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
La Comissió reitera la seva doctrina de l’aplicació analògica preceptiva (amb flexibilitat)
del procediment d’elaboració de reglaments governamentals, continguda ara en la Llei
26/2010:
— Dictamen 59/12 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
sobre les condicions i procediment de la comunicació prèvia per a la prestació de serveis de
comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric:
«Respecte als aspectes procedimentals, és doctrina de la Comissió que en absència d’un
procediment específic s’ha d’aplicar analògicament el procediment d’elaboració dels reglaments
governamentals. En el Dictamen 263/07, la Comissió digué: “Atesa la naturalesa reglamentària del
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Projecte sobre el qual es dictamina, i amb la necessitat que la seva elaboració garanteixi l’encert i la
participació dels interessats, el procediment d’elaboració ha estat canalitzat amb bon criteri, ja que no
existeix un procediment específic per a l’elaboració d’aquests tipus d’instruccions generals, respectant
els tràmits previstos en els articles 63 i 64 de la Llei 13/1989, en relació amb l’elaboració de disposicions
de caràcter general, i d’acord també amb el que disposa l’article 32 de l’Estatut orgànic i de funcionament
del CAC, aprovat per l’Acord 3/2001, de 28 de febrer, que està dedicat a l’elaboració de les instruccions
generals.” És amb aquest criteri que la Comissió passa a examinar els aspectes procedimentals, amb la
flexibilitat necessària que exigeix una aplicació analògica.
S’ha de remarcar que la norma aplicable analògicament és la Llei 13/1989, tenint en compte que es
tracta d’un procediment que es va iniciar el gener de 2009, per tant, amb anterioritat a la vigència de la
Llei 26/2010. Fins i tot, si es tingués en compte la data de 17 de novembre de 2010, en què es produeix
l’Acord del Ple del Consell de reprendre la tramitació, cal dir que tampoc no havia entrat en vigor el títol
IV de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, sobre el procediment d’elaboració de disposicions reglamentàries,
d’acord amb allò previst en la disposició final sisena de la mateixa Llei» (FJ III).

Observacions: tot i que la norma aplicable per raons temporals segueix essent aquí la Llei
13/1989, del dictamen s’infereix que la doctrina de la Comissió s’estén també a la Llei 26/2010.

1.4.2. Autoritat Catalana de Protecció de Dades
— Dictamen 21/09 sobre el Projecte d’instrucció de l’Agència Catalana de Protecció de Dades de
caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància:
«L’elaboració ha estat canalitzada procedimentalment, amb bon criteri, aplicant analògicament a
aquest procediment, encara que la legislació específica de protecció de dades no ho exigeixi, els
tràmits previstos en els articles 63 –en relació amb la memòria i els documents que han d’acompanyar a
la proposta– i 64 –en allò que afecta la informació pública i l’audiència als òrgans i les entitats afectats–
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i respectant, també, el que disposen la Llei i l’Estatut de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades en relació amb el procediment d’elaboració de les
instruccions. Aquestes normes limiten les seves referències procedimentals a establir la competència de
l’Agència per a adoptar la instrucció (articles 5.1.c) de la Llei i 8.2.b) de l’Estatut), a atribuir al director de
l’Agència la competència per a dictar la instrucció (article 15.1.e) de l’Estatut) i a preveure la participació
en el procediment del Consell Assessor de Protecció de Dades (article 22 de l’Estatut) i de l’Assessoria
Jurídica de l’Agència. A més, com es dedueix de l’article 52.1 de la Llei 30/1992, aquesta Instrucció ha
de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» (FJ V).

22

1.4.3. Consorcis
— Dictamen 304/08 sobre el Projecte de Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatges amb
protecció oficial de Barcelona: elaborat pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona: La Comissió
considera correcta la decisió d’aplicar supletòriament les prescripcions dels articles 61 i
següents de la Llei 13/1989 –amb les adaptacions requerides per la naturalesa consorcial–:
«La Junta General del Consorci, en la sessió de 21 de maig de 2008, va establir el procediment
per a l’aprovació del Reglament per aplicació supletòria de les prescripcions de l’article 61 i
següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat. En aquest sentit, va detallar el contingut documental de l’expedient –
“Memòria justificativa, que incorporarà el marc normatiu, un estudi econòmic en termes cost-benefici, i la
referència del resultat de les consultes i la informació pública que s’han formulat”– i els tràmits a complir:
a) informe dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona; b) informe
dels òrgans corresponents del Consorci; c) informació pública i audiència a les entitats socials que es
puguin veure afectades; d) “acord de la Junta General, transcorregut el termini d’informació pública i
audiència atorgat, aprovant el Reglament, amb publicació íntegra de la norma”. A aquestes previsions
s’afegeix que “en el supòsit que de l’informe a emetre per la Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat de Catalunya, en relació amb el Projecte de decret d’aprovació del Reglament [...] en resultin
observacions substancials, aquestes s’incorporaran al text del Reglament [...]”.
L’opció efectuada sobre la tramitació del Projecte de reglament és correcta i s’adiu a la naturalesa
i el règim jurídic del Consorci promotor de la norma. D’altra banda, l’acomodació de la regulació
general del procediment d’elaboració de disposicions generals a les peculiaritats organitzatives
del Consorci és també correcta» (FJ V).

1.5. (In)aplicació del procediment reglamentari de la Llei 13/1989 i de la Llei 26/2010 a
disposicions amb rang de llei

1.5.1. Avantprojectes de llei
Article 9 de la Llei 5/2005:
«Funció consultiva
1. Correspon a la Comissió Jurídica Assessora dictaminar sobre els supòsits següents si l’òrgan
competent els sotmet a la seva consideració:
a) Els avantprojectes de llei i els projectes de reglaments i de disposicions de caràcter general que
no inclou l’article 8.2.b.»
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Article 36 de la Llei 13/2008 (després de la modificació per part de la Llei 26/2010):
«Iniciativa legislativa del Govern
1. El Govern exerceix la iniciativa legislativa per mitjà de la presentació de projectes de llei al
Parlament.
2. La tramitació d’un projecte de llei requereix l’acord previ del Govern sobre l’oportunitat de la
iniciativa i s’inicia a proposta del departament o els departaments interessats, als quals correspon
d’elaborar l’avantprojecte de llei corresponent.
3. Els avantprojectes de llei han de contenir una exposició de motius i han d’anar acompanyats
amb la documentació següent:
a) Una memòria general, amb els estudis, els informes i els dictàmens pertinents sobre la
necessitat de la iniciativa, que ha de contenir, com a mínim, l’adequació de la norma als fins que
es persegueixen; el marc normatiu en què s’insereix; la relació de les disposicions afectades per
l’avantprojecte de llei i la taula de vigències i derogacions resultants; la competència de la
Generalitat sobre la matèria, i la relació motivada de les persones i les entitats a les quals s’ha
d’atorgar el tràmit d’audiència o la procedència de sotmetre l’expedient a informació pública.
b) Una memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades que ha de tenir el contingut
que s’estableixi per reglament. Aquesta memòria inclou, com a mínim, un informe d’impacte
pressupostari, en què s’avalua la repercussió de l’avantprojecte de llei 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 la iniciativa legislativa 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 norma en termes d’opcions de regulació, de simplificació administrativa i de
reducció de càrregues administratives per als ciutadans i les empreses, i, finalment, un informe
d’impacte de gènere.
c) Una memòria en què constin les consultes formulades, les al·legacions presentades, les raons
que han dut a estimar-les o desestimar-les i la incidència de les consultes i les al·legacions en la
redacció final de l’avantprojecte de llei.
d) Un informe emès pels serveis jurídics dels departaments concernits i els altres informes que
siguin preceptius d’acord amb la normativa vigent.
4. El departament encarregat de l’elaboració d’un avantprojecte de llei el pot sotmetre a informació
pública o a audiència de les entitats que tinguin encomanada per llei la defensa d’interessos que
es podrien veure afectats per l’entrada en vigor de la llei. El termini d’informació o d’audiència no
pot ésser inferior a quinze dies.
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5. Correspon al titular o la titular del departament que ha elaborat un avantprojecte de llei de
sotmetre’l a la consideració del Govern, el qual pot decidir dur a terme nous tràmits abans
d’aprovar-lo com a projecte de llei.
6. Un cop aprovat un projecte de llei, el Govern ha de trametre’l al Parlament, acompanyat amb
tota la documentació annexa.
7. Si la tramitació parlamentària d’un projecte de llei caduca per finiment de la legislatura, el
Govern, amb els informes previs del secretari o secretària general del departament concernit i dels
serveis jurídics de la Generalitat, pot aprovar com a projecte de llei el mateix text que ja havia
presentat i acordar de presentar-lo novament al Parlament, sense necessitat de més tràmits.»

L’art. 66 de la Llei 13/1989 sotmetia el procediment d’elaboració d’avantprojectes de llei
als mateixos requisits establerts en els articles precedents per als projectes reglamentaris.
Però aquest article va ser derogat per la Llei 13/2008, que en l’art. 36 regula un
procediment propi per a l’aprovació d’avantprojectes de llei. En aquesta mateixa línia, la
Llei 26/2010 només regula el procediment reglamentari, tot i que, mitjançant la disposició
final tercera, de modificació de l’art. 36.3 de la Llei 13/2008, ha equiparat en gran part els
aspectes relatius a la documentació que s’ha d’adjuntar als avantprojectes de llei.
Tanmateix, segueix havent-hi diferències rellevants entre ambdós procediments, com la
no-preceptivitat del tràmit d’audiència o del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora
en el d’elaboració d’avantprojectes de llei.
1.5.2. Projectes de decret legislatiu
Article 8 de la Llei 5/2005:
«Dictàmens preceptius
[…]
2. Correspon a la Comissió Jurídica Assessora dictaminar preceptivament sobre els projectes
següents:
a) Els projectes de disposicions normatives que elabori el Govern en virtut de delegació
legislativa.»

Article 37 de la Llei 13/2008:
«Decrets legislatius
1. El Govern, quan el Parlament li delega la potestat legislativa, dicta disposicions normatives amb
rang de llei, sota la forma de decret legislatiu.
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2. L’elaboració d’un projecte de decret legislatiu correspon als departaments competents per raó
de la matèria i ha de complir, si més no, els tràmits determinats per l’article 36.3. En tot cas, el
projecte ha d’ésser objecte d’un informe dels serveis jurídics de la Generalitat.
3. Els projectes de decret legislatiu s’han de sotmetre al dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora, de conformitat amb la llei reguladora d’aquest òrgan consultiu.
4. Correspon al titular o la titular del departament que ha elaborat un projecte de decret legislatiu
de sotmetre’l a la consideració del Govern, el qual pot decidir dur a terme nous tràmits abans
d’aprovar-lo com a decret legislatiu.
5. Un cop el Govern ha fet ús de la delegació legislativa, ha d’adreçar al Parlament la comunicació
corresponent, juntament amb el text resultant de la delegació, a fi que el Parlament iniciï, si
s’escau, el procediment de control de la legislació delegada.
6. La delegació legislativa efectuada pel Parlament caduca quan el Govern es troba en funcions.»

Abans de l’aprovació de la Llei 13/2008, i a falta d’una disposició expressa, la Comissió
havia entès sempre que, per a la tramitació de decrets legislatius, s’havia de seguir el
procediment d’elaboració de disposicions generals previst en la Llei 13/1989. La Llei
13/2008 ha establert un procediment específic per a la seva elaboració en l’art. 37. El
dictamen de la Comissió segueix essent preceptiu (art. 37.3 de la Llei 13/2008). La Llei
26/2010 només regula el procediment reglamentari i no fa cap referència als decrets
legislatius.
Doctrina anterior a la Llei 13/2008:
— Dictamen 240/05 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme:
«Quant al procediment, s’ha seguit el que estableixen els articles 63 i següents de la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, que també
són aplicables a l’elaboració de decrets legislatius, segons és doctrina d’aquesta Comissió» (FJ
III).

— Dictamen 328/05 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya:
«El procediment que s’ha de seguir en l’elaboració dels projectes de decrets legislatius és
l’establert en els articles 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, relatius a l’elaboració de
disposicions de caràcter general, segons doctrina constant d’aquesta Comissió Jurídica Assessora
(dictàmens 458/02 i 117/03, entre d’altres)» (FJ IV).
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— Dictamen 25/08 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de caixes d’estalvis de Catalunya:
«Respecte de la tramitació del Projecte, cal recordar que els projectes de decret legislatiu han de
seguir, durant la tramitació, el procediment d’elaboració de disposicions de caràcter general establert en
els articles 63 a 65 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, segons doctrina d’aquesta Comissió Jurídica
Assessora (dictàmens 458/02, 117/03, 328/05 i 398/06, entre d’altres). [...]
Aquesta Comissió valora molt positivament que s’hagi donat audiència a la Federació Catalana de
Caixes d’Estalvis en la mesura que són aquestes les principals destinatàries de la norma, a diferència del
que s’havia fet en el procediment efectuat en el Dictamen 398/06. Això permet recordar el caràcter
preceptiu dels tràmits d’informació pública i d’audiència als interessats en els procediments d’elaboració
dels decrets legislatius (dictàmens 458/02, 117/03, 328/05, 398/06 i 193/07, entre d’altres). L’article 64
de la Llei 13/1989 afecta, doncs, tant els reglaments administratius com els decrets legislatius, ja
continguin aquests textos articulats o textos refosos. En aquest sentit, la Comissió ha d’entendre
que l’Administració ja ha ponderat l’existència, o no, d’altres possibles interessos afectats diferents que
podrien ser objecte de l’esmentat tràmit» (FJ V).

— Dictamen 44/08 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de protecció dels animals: Pressuposa aquesta aplicació i afirma (validant en el cas concret
l’establert respecte de la versió inicial del projecte al Dictamen 193/07) que no cal que es
repeteixin tots els tràmits –llevat del dictamen de la Comissió; de fet, també la intervenció del
Consell Tècnic– quan el projecte i la delegació legislativa corresponent siguin idèntics als que
van donar lloc a una delegació anterior exhaurida per finiment de la legislatura:
«En la consideració final del Dictamen 193/07 es preveia quin havia de ser l’iter del nou text que es
preparés, i en aquest sentit es va dir que “l’observació nuclear relativa a l’exigència d’una nova delegació
legislativa atorgada pel Parlament al Govern no comportaria necessàriament la repetició de tot el
procediment –sobre la base de l’aplicació analògica del principi de conservació dels actes (article 66
LRJPAC)– si es donessin les circumstàncies següents: Que el contingut de l’habilitació parlamentària fos
exacte a l’actual caducada; i que el contingut del text refós fos, des del punt de vista substantiu,
bàsicament igual. Però, en tot cas, el text refós haurà de ser tramès novament a aquesta Comissió
per tal de verificar la identitat de la delegació i la del text”. [...]
El principi de conservació dels actes de procediment –sobre la base de l’aplicació analògica de l’article
66 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú– es
va condicionar en el Dictamen 193/07 a les identitats de l’habilitació i del contingut, per tant, com que
concorren, tampoc no s’ha de formular cap reserva en relació amb el manteniment dels tràmits
procedimentals, respecte dels quals només s’ha d’afegir que el nou Projecte ha estat sotmès,
encertadament, a informe del Consell Tècnic en la sessió celebrada el 5 de gener de 2008, segons
consta en la certificació de data 6 de febrer de 2008» (FJ II).
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— Dictamen 146/08 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya:
«El procediment que s’ha de seguir en l’elaboració dels projectes de decrets legislatius és
l’establert en els articles 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, relatius a l’elaboració de
disposicions de caràcter general, segons doctrina constant d’aquesta Comissió Jurídica Assessora
(dictàmens 458/02 i 117/03, entre d’altres)» (FJ IV).

Doctrina sota la vigència de la Llei 13/2008:
— Dictamen 220/09 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de carreteres:
«Davant l’absència de normes procedimentals específiques per a l’elaboració dels decrets
legislatius, aquesta Comissió Jurídica Assessora va mantenir de forma reiterada que aquesta
elaboració havia de seguir els tràmits establerts en la Llei 13/1989 per a elaborar les disposicions
generals. La Llei 13/2008 ha establert en l’article 37 un procediment específic d’elaboració i ho ha
fet amb criteris que confirmen la doctrina que d’una manera constant ha mantingut aquesta
Comissió Jurídica Assessora.
Els documents i les actuacions enumerades als antecedents d’aquest Dictamen mostren que el Decret
legislatiu que es projecta ha seguit les pautes procedimentals de tramitació establertes en la Llei 13/1989
i en la Llei 13/2008» (FJ V).

— Dictamen 252/10 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme:
«Quant al procediment, s’ha seguit el que estableixen els articles 63 i següents de la Llei 13/1989, de
14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, que
també són aplicables a l’elaboració de decrets legislatius, segons és doctrina d’aquesta
Comissió. La Llei 13/2008 ha establert en l’article 37 un procediment específic d’elaboració i ho ha
fet amb criteris que confirmen aquesta doctrina. La documentació que consta a l’expedient respon a
les exigències dels preceptes que s’acaben d’esmentar.
[…] Es pot afirmar, doncs, que la documentació de l’expedient i la tramitació realitzada s’adeqüen a les
exigències de la legislació, en particular de les lleis 13/1989 i 13/2008» (FJ III).

— Dictamen 265/10 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text articulat de les
taxes aplicables per Ports de la Generalitat:
«El procediment d’elaboració del Projecte de decret s’ha d’ajustar a les previsions dels articles 63
a 65 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, que també són aplicables a l’elaboració de decrets legislatius, segons és
doctrina d’aquesta Comissió. La Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i
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del Govern ha establert en l’article 37 un procediment específic d’elaboració i ho ha fet amb
criteris que confirmen aquesta doctrina.
La documentació que consta a l’expedient respon formalment a les exigències dels preceptes que
s’acaben d’esmentar» (FJ V).

1.5.3. Projectes de decret llei
Article 38 de la Llei 13/2008:
«Decrets llei
1. El Govern, en cas d’una necessitat extraordinària i urgent, pot dictar disposicions legislatives
provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l’article 64 de l’Estatut.
2. La tramitació d’un decret llei s’inicia a proposta del departament o els departaments competents
per raó de la matèria, als quals correspon d’elaborar el projecte corresponent. L’inici de la
tramitació s’ha de comunicar al secretari o secretària del Govern.
3. Els projectes de decret llei han d’incloure una exposició de motius en què es raoni
expressament la necessitat extraordinària i urgent de la iniciativa i han d’anar acompanyats amb
un informe que justifiqui aquesta necessitat i certifiqui que les mesures proposades són
congruents i estan en relació directa amb la situació que s’ha d’afrontar, i es poden acompanyar
amb altres memòries, estudis, informes i dictàmens sobre l’adequació de les mesures proposades
als fins que es persegueixen. En tot cas, els projectes de decret llei han d’ésser objecte d’un
informe dels serveis jurídics de la Generalitat.
4. Correspon als consellers dels departaments que han elaborat un projecte de decret llei de
sotmetre’l a l’aprovació del Govern.
5. Tan bon punt hagi estat publicat un decret llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
el Govern ho ha de comunicar al Parlament, perquè n’acordi la convalidació o la derogació.»

La Llei 13/2008 regula en l’art. 38 un procediment específic per a l’aprovació de projectes
de decret llei, lògicament divers del previst per a l’aprovació de reglaments. Fins a
l’Estatut d’autonomia de 2006 el Govern català no en podia elaborar.

1.6. Aplicació transitòria de la Llei 13/1989 posterior a l’aprovació de la Llei 26/2010
Disposició transitòria de la Llei 26/2010:
«Règim transitori d’actuacions i procediments anteriors
Les actuacions i els procediments, siguin o no electrònics, iniciats abans de l’entrada en vigor
d’aquesta llei es regeixen per la normativa anterior fins a llur finalització.»
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Disposició final sisena de la Llei 26/2010:
«Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor al cap de tres mesos d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, amb les excepcions següents:
a) El títol IV i l’apartat 3 de la disposició final tercera, que entren en vigor al cap de sis mesos de la
publicació de la Llei […].»

Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor (demorada) del títol IV de la Llei
26/2010 es regeixen per la Llei 13/1989:
— Dictamen 49/11 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de comercialització
dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat:
«El procediment d’elaboració del Projecte de decret s’ha d’ajustar a les previsions dels articles 63 a 65
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya. En aquest cas no és d’aplicació la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, vigent en el moment d’emetre aquest
dictamen, per haver-se iniciat el procediment d’elaboració d’aquesta disposició general abans que entrés
en vigor el capítol II del títol IV de l’esmentada llei (disposició final sisena en relació amb la disposició
transitòria» (FJ V).

Observacions: el dictamen fou aprovat el 24 de febrer de 2011.
Doctrina reiterada a:
⇒ Dictàmens 58/11 (de 10 de març de 2011), 101/11 (de 5 de maig de 2011), 138/11 (de
16 de juny de 2011), 170/11 (de 21 de juliol de 2011), 187/11 (de 8 de setembre de
2011), 207/11 (de 6 d’octubre de 2011), 228/11 (de 3 novembre de 2011), 275/11 (de 22
de desembre de 2011), 28/12 (de 16 de febrer de 2012), 59/12 (de 15 de març de
2012), 73/12 (de 29 de març de 2012)

El primer dictamen sobre un projecte de reglament sotmès a la Llei 26/2010 és el
Dictamen 116/11 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 129/2010, de 21
de setembre, pel qual s’aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, tramitat de manera urgent i aprovat per la Comissió el 26 de maig de 2011.
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2. Iniciació del procediment

Art. 61 de la Llei 26/2010:
«Iniciació
1. El procediment d’elaboració d’un projecte de disposició reglamentària s’inicia a proposta del
departament competent en la matèria del projecte. Si es tracta de matèries de competència de
més d’un departament, la proposta ha d’ésser conjunta o del titular o la titular del Departament de
la Presidència.
2. El Govern ha d’establir per decret els supòsits en què la tramitació d’un projecte de disposició
reglamentària requereix un acord previ del Govern sobre l’oportunitat de la iniciativa, a proposta
del departament o departaments interessats.»

2.1. Necessitat d’acord d’iniciació dictat per l’òrgan que impulsa la tramitació del
procediment

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 470/98 sobre el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de la loteria
denominada Pica 3, organitzada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat:
«La tramitació del Projecte ha tingut lloc en l’àmbit del Departament de Governació, com correspon,
d’acord amb l’article 5 d’aquella Llei 15/1984, que li atribueix expressament l’aprovació de les
reglamentacions dels jocs i de les apostes compresos en el catàleg.
Ara bé, de l’expedient no resulta l’òrgan que, en el marc del Departament, ha impulsat aquella
tramitació, cosa que és exigible, en vista de l’article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Segons aquest
article, els procediments s’han d’iniciar d’ofici per acord de l’òrgan competent i el cas és que el
primer document de l’expedient és la memòria exigida per l’article 63.2 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya»
(FJ II).

31

2.2. Necessitat de resolució del conseller o consellera competent

La versió inicial de l’art. 61.1 de la Llei 26/2010 establia que «El procediment d’elaboració
d’un projecte de disposició reglamentària s’inicia per resolució del conseller o consellera
del departament competent en la matèria del projecte. Si es tracta de matèries de
competència de més d’un departament, la resolució ha d’ésser conjunta o del titular o la
titular del Departament de la Presidència.» Aquesta exigència ha estat suprimida per la
modificació introduïda per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i
millorament de la regulació normativa.
— Dictamen 176/11 sobre el Projecte d’ordre pel qual s’estableix la quota màxima diària de
captura de sonso per l’any:
«V. Els documents i les actuacions que s’indiquen en els antecedents d’aquest Dictamen mostren que la
tramitació del Projecte s’ha articulat, globalment, d’acord amb les normes de procediment establertes en
el títol IV de la Llei 26/2010 […].
No s’ha incorporat a l’expedient, però, la resolució del conseller a què fa referència l’article 61 de
la Llei 26/2010, la qual marca l’inici del procediment» (FJ V).

2.3. Acord previ del Govern sobre l’oportunitat de la iniciativa

Encara no hi ha dictàmens sobre aquesta novetat de la Llei 26/2010 (aquest acord previ
va ser previst ja per als avantprojectes de llei per part de l’art. 36.2 de la Llei 13/2008).

3. Qüestions generals sobre la tramitació i l’expedient administratiu

Art. 62 de la Llei 26/2010:
«Tramitació
1. La tramitació d’un projecte de disposició reglamentària correspon a la unitat directiva
corresponent del departament proposant i, en els casos de tramitació conjunta, a les unitats
directives designades pels departaments.
2. Els informes preceptius i els dictàmens dels òrgans consultius se sol·liciten en el moment i en la
forma que determina la normativa reguladora.
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3. El termini per a l’emissió dels informes i els dictàmens, a manca de previsió expressa, és de
deu dies. El còmput del termini s’inicia l’endemà del dia en què es rep la sol·licitud i en l’expedient
d’elaboració ha de quedar constància de la data d’entrada de la sol·licitud en l’òrgan que ha
d’emetre l’informe.»

Art. 63 de la Llei 26/2010:
«Expedient
1. L’expedient de tramitació d’un projecte de disposició reglamentària comprèn el conjunt de
documentació preceptiva, numerada i ordenada cronològicament.
2. Els documents que formen part de l’expedient de tramitació han d’ésser signats i datats pels
òrgans competents per a llur emissió.
3. Quan cal remetre l’expedient per a l’emissió d’informes o per a l’aprovació del projecte de
disposició reglamentària, s’ha d’incloure un índex de la documentació que integra.»

3.1. Necessitat d’incorporar a l’expedient la totalitat dels documents produïts en el decurs
de la tramitació (també de les versions anteriors del projecte normatiu, dels informes
i altres documents)

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 53/04 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment administratiu per
a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió:
«L’expedient tramès inicialment, tal com s’ha observat en ocasions anteriors, com ara en el Dictamen
482/01, ha estat confegit ad hoc per tal de complir el tràmit preceptiu de consulta a aquesta Comissió
Jurídica Assessora i ha resultat notòriament incomplet. De fet, és a sol·licitud d’aquest òrgan que ha
estat completat l’expedient amb la documentació requerida per a un coneixement més complet i
una anàlisi de la regulació projectada. Aquesta manera de procedir, com ja es va dir en aquell
Dictamen, “és una pràctica que cal corregir, per tal que el màxim òrgan consultiu del Govern, primer i,
en definitiva, el mateix Govern, pugui disposar de tots els elements de judici necessaris per ponderar tots
els interessos públics i privats, individuals i col·lectius, que estan en joc”» (FJ IV).

— Dictamen 26/08 sobre el Projecte de decret de creació, dins l’àmbit competencial i territorial de
Catalunya, del Registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de
prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació:
«Aquesta Comissió observa, en primer lloc, que la regulació que ha estat objecte de consideració al llarg
de tot l’expedient difereix en aspectes essencials de la que ha estat sotmesa a aquest Dictamen, sense
que hagi sabut trobar en la documentació tramesa la fonamentació de l’opció finalment adoptada. En
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segon lloc, observa que tots els documents esmentats són de data posterior a la intervenció del CTESC,
quan en realitat la Memòria hauria d’acompanyar el Projecte des de l’inici i al llarg de tota la seva
tramitació, sense perjudici del seu caràcter dinàmic, així com els diversos informes que s’hi incorporin,
per tal que els organismes i les entitats cridats a intervenir puguin fer-ho amb ple coneixement de causa,
com ha destacat aquesta Comissió en constant doctrina (per tots, Dictamen 21/1998).
Tot l’anterior posa de manifest la necessitat, i també la utilitat, d’acompanyar la petició de dictamen
“de l’expedient administratiu complet que inclou les successives versions del projecte i els
informes corresponents que motivin els canvis produïts”, tal i com disposa l’article 27.1 del
Decret 69/2006, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió
Jurídica Assessora» (FJ V).

— Dictamen 89/08 sobre el Projecte de decret de mesures per a l’eliminació de tràmits i la
simplificació de procediments per a facilitar l’activitat econòmica:
«Així doncs, la documentació i la tramitació s’han acomodat als requeriments de la legislació, si bé es
troben a faltar documents que reflecteixin les observacions dels diversos departaments amb les
propostes íntegres, així con també les dels experts. Encara que, òbviament, es tracta de documentació
no essencial i només amb un valor il·lustratiu, s’ha de recordar la necessitat que els expedients que
es trameten a aquest organisme consultiu per emetre dictamen siguin íntegres, com ja s’ha indicat
en altres ocasions (dictàmens 89/06, 287/07 i 26/08)» (FJ III).

— Dictamen 111/08 sobre el Projecte d’ordre per la qual es creen i se suprimeixen els fitxers
públics de dades de caràcter personal de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació
de Catalunya: Dels antecedents es dedueix que l’informe omès és elaborat a instàncies de la
Comissió:
«A petició d’aquesta Comissió, s’adjuntà a l’expedient, després d’haver tingut entrada la sol·licitud de
dictamen, l’informe favorable de la responsable de Normativa Administrativa, amb el conforme de
l’advocada en cap» (FJ V).

— Dictamen 305/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya:
«A la memòria justificativa del director general de Dret i Entitats Jurídiques, de data 22 de setembre de
2008, es fa constar que es va trametre un primer esborrany a diferents experts en la matèria: els escrits
de remissió no figuren aportats a l’expedient, ni tampoc hi consta la relació d’entitats i/o experts que foren
consultats. Per tal de poder valorar conjuntament les possibles aportacions proposades pels experts
citats, hauria estat més adient que, de conformitat amb l’article 63.2 de la Llei 13/1989, s’hi haguessin
incorporat els escrits esmentats. Sobre això és oportú recordar la necessitat que, conforme a l’article
27.1 del Decret 69/2006, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de
la Comissió Jurídica Assessora, els expedients que es trameten a aquest organisme consultiu per
a emetre’n dictamen siguin íntegres, com ja s’ha indicat en altres ocasions (dictàmens 287/07,
26/08 i 89/08)» (FJ IV).
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— Dictamen 59/12 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
sobre les condicions i procediment de la comunicació prèvia per a la prestació de serveis de
comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric:
«L’adaptació dels informes al decurs del procediment és correcta, però les versions anteriors
també haurien de figurar-hi. La Comissió s’ha pronunciat sobre la conveniència que els
expedients siguin íntegres (dictàmens 22/09 i 133/09)» (FJ III).

Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 47/12 sobre el Projecte d’ordre per la qual es modifica l’Ordre AAR/442/2009, de 5 de
setembre, per la qual s’aprova el Reglament de Denominació d’Origen Protegida Arròs del
Delta de l’Ebre:
«[A]lguns documents no es troben incorporats a l’expedient. Tal és el cas de la sol·licitud del Consell
Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre, òrgan impulsor de la present
modificació i de l’informe jurídic preliminar, que es relaciona entre els documents que conformen
l’expedient en el moment de donar el tràmit d’audiència.
S’ha de recordar que aquesta Comissió Jurídica Assessora ha insistit –dictàmens 211/10 i 213/10–
en la necessitat que els expedients que li són tramesos per a emetre dictamen siguin íntegres,
amb la incorporació de la totalitat dels documents produïts en el decurs de la tramitació, per tal
de poder fer una valoració correcta i completa del Projecte» (FJ V).

— Dictamen 300/12 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Registre oficial d’empreses
proveïdores de material vegetal, i se n’estableixen les normes d’autorització, inscripció i
funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal, i es crea
el Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya:
«No s’han aportat a l’expedient totes les versions del text normatiu, per exemple la que va ser
objecte d’informe tant de la Secretaria d’Administració i Funció Pública com de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades. En aquest sentit, s’observa que a l’informe de l’esmentada Secretaria es destaca el
fet que “l’article 38.4 estableix molt clarament que els representants i els vocals externs a l’Administració
d’aquesta Comissió no reben indemnitzacions per l’assistència a les reunions” (pàg. 247); previsió que
no s’ha detectat en la versió sotmesa a dictamen ni en cap de les altres dues que figuren en l’expedient.
Així mateix, en l’informe de l’Autoritat esmentada (pàg. 255, segon paràgraf) es valora positivament que
el text del Projecte, en l’article 5.3, faci una remissió expressa a la normativa de protecció de dades, cosa
que tampoc no es troba en la proposta sotmesa al dictamen aquesta Comissió. L’anterior indica, per tant,
que hi ha hagut, com a mínim, una versió inicial del text (de desembre de 2011, que és la data de la
Resolució d’inici del procediment) que no ha estat incorporada a l’expedient.
Aquesta Comissió, conforme a l’article 27.1 del Decret 69/2006, d’11 d’abril, d’aprovació del
Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, s’ha pronunciat
sobre la necessitat que els expedients que es trameten a aquest organisme consultiu per a
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emetre’n dictamen siguin íntegres (entre d’altres, en els dictàmens 287/07, 26/08, 89/08, 305/08,
133/09 i 358/10). Aquesta necessitat és ben notòria en el present cas, ja que el document concret
que manca integrar pot dificultar valorar d’una manera adequada les opcions normatives
escollides i deixa sense justificar en concret el per què s’ha suprimit la previsió relativa a les
indemnitzacions que en el seu moment va ser valorada com a positiva per l’òrgan esmentat» (FJ
V).

3.2. Necessitat de datar i signar els documents i de paginar l’expedient amb una
numeració única

Jurisprudència:

— Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 3a)
núm. 135/2010, de 17 de febrer (Rec. núm. 4/2008): en un recurs interposat contra l’Acord 296/2007,
de 19 de desembre, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pel qual s’aprova la Instrucció general
sobre la protecció de la infància i l’adolescència, la senyalització orientativa i el dret a la informació de
les persones usuàries dels serveis de televisió (objecte del Dictamen 264/07 de la Comissió),
assenyala que la manca dels noms i la signatura dels informes i documents, tot i constituir irregularitats
no invalidants, s’han d’evitar en el futur, en ser «contrarias a la transparencia que debe presidir toda
actuación administrativa.»

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 40/08 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
relativa als projectes de modificació de l’estructura accionarial o empresarial dels prestadors
privats de serveis de comunicació audiovisual:
«Així mateix, alguns dels documents esmentats no apareixen signats. Caldria esmenar aquesta
deficiència» (FJ V).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 49/08
— Dictamen 111/08 sobre el Projecte d’ordre per la qual es creen i se suprimeixen els fitxers
públics de dades de caràcter personal de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació
de Catalunya:
«Per últim, cal destacar que diversos documents de l’expedient no figuren signats: les dues
memòries justificatives inicials (folis 644-651 i 776-782) i l’informe de l’Assessoria Jurídica (folis 652-653).
Convindria esmenar aquesta deficiència (com s’insisteix en els dictàmens 89/06 i 40/08)» (FJ V).
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— Dictamen 113/08 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica l’annex del Decret 202/1985,
de 15 de juliol, de creació de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública:
«L’expedient està integrat pels documents i les actuacions que s’han descrit en els antecedents d’aquest
Dictamen. Aquesta Comissió ha de deixar constància que les pàgines de l’expedient no han estat
degudament numerades. Tot i que aquest efecte no constitueix un vici procedimental, aquesta
Comissió aconsella que s’ha de dur a terme per tal de facilitar la consulta, la comprensió, la
seguretat i la integritat de l’expedient (Dictamen 41/04, 94/05 i 123/05, entre d’altres)» (FJ V).

— Dictamen 120/08 sobre el Projecte de decret d’indemnitzacions per raó del servei:
«No existeixen observacions de relleu a formular a la tramitació del Projecte llevat que l’informe costbenefici que, segons l’encapçalament del full prové de la Direcció de Funció Pública, no està signat per
ningú» (FJ III).

— Dictamen 178/08 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 210/1993, de 27 de
juliol, d’aprovació dels Estatuts de l’ens d’abastament d’aigua «Aigües Ter Llobregat» (ATLL),
creat per la Llei 4/1990, de 9 de març, d’ordenació de l’abastament d’aigua a l’àrea de
Barcelona:
«En primer lloc, i d’ordre formal, s’ha de cridar l’atenció sobre la manca de paginació, amb una única
numeració, de l’expedient, cosa que genera risc sobre la integritat de l’expedient i afecta la seguretat
jurídica» (FJ V).

— Dictamen 184/08 sobre el Projecte de decret del procediment per a la restitució a les persones
físiques o jurídiques de caràcter privat dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil:
«Cal fer constar, finalment, que dos dels documents incorporats a l’expedient –la nota d’observacions
al Projecte, de l’Oficina del Govern del Departament de la Presidència, i la nota de resposta, emesa per
l’Assessoria Jurídica del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació–, es troben sense signar i
sense datar (pàgines 153-158). Tal com ha posat de manifest aquesta Comissió en diversos dictàmens
(1/99, 89/06 i 40/08, entre d’altres), la manca de signatura i de data d’algun dels documents incorporats a
l’expedient implica una deficiència de procediment que convindria esmenar» (FJ IV).

— Dictamen 205/08 sobre el Projecte d’ordre de creació i modificació de la regulació de fitxers que
contenen dades de caràcter personal gestionats per l’Institut Català de les Dones:
«La memòria, però, ni està datada ni signada i l’expedient no està paginat, qüestió que redunda en una
menor eficàcia del principi de seguretat jurídica que ha de presidir la tramitació de qualsevol
expedient administratiu» (FJ V)

— Dictamen 34/09 sobre el Projecte de decret mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els
procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats:
«Tot i que cada document que s’incorpora a l’expedient es classifica i guarda en unes carpetes
numerades, el contingut de les quals es reflecteix en un índex general, l’Administració, a més, hauria
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hagut de paginar correlativament cada foli per tal que de tots els documents resultés una numeració
única. Aquesta Comissió Jurídica Assessora ha recordat aquest requisit en diverses ocasions
(dictàmens 190/05, 305/08 i 319/08) amb la finalitat de permetre una millor lectura de la
documentació aportada però, sobretot, de salvaguardar el principi de seguretat jurídica en la
mesura que una paginació única permet garantir la integritat de l’expedient» (FJ V.d).

— Dictamen 62/09 sobre el Projecte de decret sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i
la cèdula d’habitabilitat:
«En el cas del Projecte sobre el qual es dictamina, aquesta Comissió Jurídica pot entendre com a
positiva l’existència de diverses versions del Projecte, així com l’efecte positiu d’haver pogut incorporar
observacions i suggeriments en el text, la qual cosa ha donat lloc a la redacció d’un text final
manifestament millorat respecte del que es proposava. S’ha d’advertir, no obstant això, que la manera en
què l’expedient arriba a aquesta Comissió Jurídica Assessora, no s’ajusta gaire al que seria un
expedient en sentit tècnic formalment, ja que, la diversitat de carpetes (sense paginar, en raó de la
matèria), l’absència de cronologia en cada una de les carpetes, la falta de compulsa dels documents
aportats i la falta d’índexs i de paginació, no solament en fan difícil la consulta, sinó que afecten la
transparència formal en la tramitació de la disposició, i, encara més, la seguretat jurídica lligada a
la integritat de l’expedient (dictàmens 178/08, 16/09 i 34/09) fins al punt que en casos extrems podria
ser incompatible amb el principi de bona administració, connectat amb l’article 41 de la Carta de
drets fonamentals» (FJ VI).

— Dictamen 135/09 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 21/2006, de 14 de
febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis:
«Abans d’entrar en la consideració de diferents aspectes, relatius a la documentació i al procediment,
una vegada més s’ha de posar de manifest que l’expedient no està foliat i numerat, amb el risc que
se’n desprèn per a la seva integritat i quant a l’afectació de la seguretat jurídica dels ciutadans.
Cal corregir aquesta deficiència, com ja s’ha indicat en diversos dictàmens anteriors. Així, els
dictàmens 16/09 i 62/09» (FJ 4).

— Dictamen 268/10 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desplegament
de la Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de fosses
comunes:
«Pel que fa a la documentació incorporada a l’expedient, que està indexat i paginat, hi ha alguns
documents que no estan signats (documents números 12, 16, 24, 30, 40 i 41). La Comissió Jurídica
Assessora ha assenyalat d’una manera reiterada que aquesta circumstància constitueix una
irregularitat que ha de ser corregida (dictàmens 433/09, 448/09 i 2/10)» (FJ V).
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— Dictamen 170/11 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix l’uniforme, l’equipament, els
distintius, els elements d’acreditació i la imatge corporativa del Cos d’Agents Rurals:
«e) Finalment, s’observa que alguns documents no han estat signats […]. I en alguna ocasió no
s’identifica l’òrgan emissor […]. Aquesta Comissió Jurídica Assessora ha assenyalat reiteradament
que una correcta tramitació ha d’evitar aquestes irregularitats i ser esmenada (dictàmens 282/08,
76/09, 40/10, 358/10, entre altres).
En definitiva, convindria esmenar els defectes detectats per tal de cloure correctament la
tramitació d’aquest expedient» (FJ V).

Observacions: en el dictamen s’adverteixen també altres deficiències procedimentals de major
pes que també s’obliga a esmenar.
Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 187/11 (respecte de molts documents que no estan signats)
— Dictamen 59/12 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
sobre les condicions i procediment de la comunicació prèvia per a la prestació de serveis de
comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric:
«L’expedient no s’ha paginat, cosa que, com ha dit la Comissió en altres ocasions (dictàmens 34/09 i
133/09) posa en risc la integritat de l’expedient i afecta la seguretat jurídica» (FJ III).

Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 273/11 sobre el Projecte de decret relatiu al Sistema d’assessorament agrari de
Catalunya:
«Tots els documents són signats pels òrgans competents llevat dels escrits d’observacions al Projecte
formulats per l’Oficina de Gestió Empresarial i pel Departament d’Empresa i Ocupació a través de l’Àrea
Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals. La signatura (i la data) és una exigència de l’article 63.2 de
la Llei 26/2010 i respon a raons de seguretat jurídica. Convindria, per tant, esmenar l’error» (FJ V).

3.3. Necessitat d’incorporar a l’expedient les peticions dels informes sol·licitats

Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 116/11 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 129/2010, de 21 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya:
«L’expedient es troba indexat, paginat i els documents estan datats i signats pels òrgans competents, tal
com requereix l’article 63 de la Llei 26/2010. Únicament es troba a faltar la incorporació de les
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peticions dels informes que se sol·liciten a l’Institut Català de les Dones, a l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades i a la Comissió de Govern Local que, en compliment d’allò que estableix l’article 62.3
de la Llei 26/2010, haurien de constar a l’expedient per a deixar constància de la sol·licitud i de la data
d’entrada d’aquesta sol·licitud a l’òrgan que ha d’emetre l’informe» (FJ V).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 161/11
— Dictamen 53/12 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen les condicions per a l’exercici
del busseig professional a Catalunya: S’assenyalen també altres deficiències de l’expedient
(manca d’ordenació cronològica i de signatura d’alguns documents):
«En relació amb la documentació, i a fi que la integració en l’expedient respecti allò que estableix l’article
63 de la Llei 26/2010, aquesta Comissió Jurídica Assessora ha de fer les indicacions següents amb la
finalitat que es corregeixin les deficiències que s’assenyalen: a) els documents s’han d’ordenar
cronològicament (en l’expedient es dediquen les primeres pàgines als escrits relacionats amb
l’audiència); b) els òrgans competents han de signar tots els documents per a poder emetre’ls
(cosa que no succeeix amb les al·legacions presentades pel Departament de Cultura –pàg. 107–); c) s’hi
ha d’incorporar la totalitat de la documentació preceptiva, i, en aquest sentit, manca incorporar
l’informe jurídic preliminar (si bé hi consta un informe preliminar “actualitzat”), el text de les al·legacions
efectuades en el Consell de Pesca i Afers Marítims (tot i que hi consta la sol·licitud de l’informe i la
valoració de les observacions) i la sol·licitud de l’informe de l’Institut Català de les Dones (tot i que hi
consta l’informe emès per l’Institut)» (FJ V).

4. Memòria general (antiga memòria justificativa)

Art. 63.2 de la Llei 13/1989:
«La proposta de disposició ha d’anar acompanyada d’una memòria, la qual ha d’expressar en
primer lloc el marc normatiu en què la proposta s’insereix, ha de justificar l’oportunitat i l’adequació
de les mesures proposades als fins que es persegueixen, ha de valorar-ne la perspectiva d’igualtat
de gènere i ha de fer referència a les consultes que es poden haver formulat i a altres dades
d’interès per a conèixer el procés d’elaboració de la norma.»

Art. 64.1 de la Llei 26/2010:
«Els projectes de disposicions reglamentàries han d’anar acompanyats sempre d’una memòria
general, d’una memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, i també dels
informes preceptius i els que sol·liciti l’òrgan instructor.»
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Art. 64.2 de la Llei 26/2010:
«La memòria general ha de contenir, com a mínim:
a) La justificació de la necessitat de la disposició reglamentària i l’adequació d’aquesta als fins que
es persegueixen.
b) El marc normatiu en què s’insereix el projecte de disposició reglamentària.
c) La relació de les disposicions afectades pel projecte de disposició reglamentària i la taula de
vigències i derogacions resultants.
d) La competència de la Generalitat sobre la matèria.
e) La relació motivada de les persones i les entitats a les quals s’ha d’atorgar el tràmit d’audiència.
f) La procedència, si escau, de sotmetre l’expedient a informació pública.»

Jurisprudència
̶

Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 27 de novembre de 2006 (Rec. núm. 53/2005): anul·lació de
la disposició addicional única i la disposició final primera del Reial decret 2397/2004, de 30 de desembre,
en virtut de les quals s’acorda el canvi de seu de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions de
Madrid a Barcelona, en considerar insuficients tant la memòria justificativa –de la necessitat i oportunitat
del trasllat– com la memòria econòmica –sobre l’estimació del cost d’aquest– elaborades pel Govern en
suport de la seva decisió.

̶

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5a)
núm. 26/2005, de 14 de gener (Rec. núm. 146/2002): anul·lació del Decret 329/2001, de 4 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric per manca de la deguda justificació en la
memòria i en l’estudi econòmic. El Tribunal recull les observacions fetes per la Comissió Jurídica
̶

Assessora en el Dictamen 500/01 sobre la insuficiència de la memòria i de l’estudi cost-benefici.
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5a)
núm. 67/2005, de 27 de gener (Rec. núm. 165/2002): anul·lació del Decret 346/2001, de 24 de
desembre, pel qual es desplega la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials per
manca de la deguda justificació en la memòria i en l’estudi econòmic. El Tribunal recull les observacions
fetes per la Comissió Jurídica Assessora en el Dictamen 545/01 sobre la insuficiència de la memòria i de
̶

l’estudi cost-benefici.
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5a)
núm. 311/2008, de 8 d’abril (Rec. núm. 566/2004): anul·lació del Decret 389/2004, de 21 de setembre,
pel qual es regula la pesca de corall vermell (Corallium rubrum) a les aigües interiors del litoral català per
manca de la deguda justificació en la memòria i en la resta de l’expedient. El Tribunal recull les
observacions fetes per la Comissió Jurídica Assessora en el Dictamen 300/04 sobre la insuficiència de la
memòria i de l’estudi cost-benefici.
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4.1.

Finalitat i contingut: importància (i insuficiència) del seu caràcter justificatiu i
dinàmic

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 123/98 sobre el Projecte de decret sobre la participació en els serveis socials:
«[C]al observar que els documents jurídics que figuren en l’expedient, és a dir, la memòria i l’informe
jurídic, tenen un contingut de poca entitat. Concretament, la memòria pràcticament es limita a
reproduir els conceptes continguts en l’exposició de motius del Projecte, mentre que aquesta
Comissió Jurídica Assessora entén que, a efectes d’ajudar a formar criteri a les entitats o als
organismes que han d’intervenir en la tramitació, cal donar al document tota l’entitat que li
correspon.
És el punt de vista de l’article 63.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, quan fa referència a ella com a
document que "ha d’expressar prèviament el marc normatiu en què la proposta s’insereix", tot afegint que
"ha de justificar l’oportunitat i l’adequació de les mesures proposades als fins que es persegueixen"» (FJ
II).

— Dictamen 196/98 sobre el Projecte de decret sobre apartaments turístics:
«Pel que fa al procediment seguit per a l’elaboració del Projecte, hi figuren els documents legalment
exigits a l’Administració, tot i que és de lamentar la deficient confecció formal de l’expedient i
l’escassa substantivitat en ordre a conèixer l’abast real de les motivacions que justifiquen
l’oportunitat i l’adequació de les mesures proposades als fins que es persegueixen, que segons la
memòria és senzillament simplificar la regulació del sector. Aquesta Comissió Jurídica Assessora fa
avinent un cop més que cal donar compliment substantiu i no només formal a aquesta exigència
legal» (FJ III).

— Dictamen 470/98 sobre el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de la loteria
denominada Pica 3, organitzada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat:
«[L]’expressada memòria és en realitat un text ben poc il·lustratiu, ja que, per exemple, no es diu res
sobre la justificació de l’oportunitat i l’adequació de la mesura proposada, exigència expressa de l’article
63.2, i si bé es fa referència a un estudi de mercat, que hauria resultat positiu, aquest no figura en
l’expedient.
En el mateix sentit, l’anàlisi cost-benefici afirma que el nou joc "influirà lògicament en un increment de les
vendes de les loteries de la Generalitat, incrementant alhora els seus beneficis", sense que no s’aporti
tampoc cap dada numèrica sobre això.
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En general, si hom té en compte que el primer document que figura en l’expedient, que, com s’ha dit, és
la memòria, que és datada, sense indicació de dia, el mes de setembre passat, sembla que el tràmit s’ha
produït d’una manera accelerada» (FJ II).

— Dictamen 500/01 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del
subministrament elèctric:
«Tampoc no es compleixen amb rigor les exigències relatives a què la memòria, –per cert, de data
posterior a la tramitació del Projecte– sigui “justificativa” i no pas merament “explicativa”,
segons allò que preveu l’article 63.2 de la Llei 13/1989, extrem que aquesta Comissió Jurídica
Assessora ha assenyalat en altres ocasions com un defecte rellevant, en la mesura que determinades
disposicions normatives que no trobin suficient justificació i fonamentació poden córrer el risc de caure
en l’arbitrarietat prohibida per l’article 9.3 de la CE, tal com ha apreciat el Tribunal Suprem en Sentència
de 13 de novembre de 2000» (FJ III).

Observacions: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya transcriu aquests fragments del
dictamen de la Comissió en la Sentència núm. 26/2005, en què anul·la aquest decret per
manca de la deguda justificació.
— Dictamen 545/01 sobre el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 17/2000, de 29 de
desembre, d’equipaments comercials:
«El procediment seguit i l’expedient tramitat a l’efecte reuneixen els requeriments formals exigits, tot i que
alguns dels seus tràmits no assoleixen la funció substantiva per a la qual estan previstos. Així, la
memòria és una mera descripció del contingut de la norma, que queda recollida literalment al
preàmbul de la mateixa, més que no pas una justificació o fonamentació de les mesures
adoptades. Igualment la llei exigeix un estudi econòmic en termes cost-benefici, que en el cas present,
no és excessivament expressiu» (FJ III).

Observacions: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya transcriu aquests fragments del
dictamen de la Comissió en la Sentència núm. 67/2005, en què anul·la aquest decret per
manca de la deguda justificació.
— Dictamen 300/04 sobre el Projecte de decret pel qual es regula la pesca de corall vermell
(Corallium rubrum) a les aigües interiors del litoral català:
«La memòria conté una “justificació de l’oportunitat i l’adequació de les mesures proposades als fins que
es persegueixen” excessivament concisa, ja que es limita a al·ludir a la regulació comunitària i estatal i a
la constatació de l’antiguitat de la regulació vigent i a la disminució generalitzada del recurs, sense
aportació, però, de cap dada concreta, ni l’esment de cap estudi de referència. En relació amb
l’adequació de les mesures proposades, la justificació es pot entendre que es troba en l’al·lusió a la
normativa europea. La descripció del marc normatiu és correcta encara que hauria d’haver recollit també
les disposicions no autonòmiques significatives.
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No existeix, en canvi, un autèntic estudi de costos i beneficis, amb una estimació o consideració de les
conseqüències en l’activitat econòmica i en la riquesa col·lectiva que comportarà la vigència del nou
decret. És un incompliment clar de les previsions de la Llei 13/1989, sobre el qual volem cridar l’atenció
de l’Administració activa» (FJ V).

Observacions: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya transcriu aquests fragments del
dictamen de la Comissió en la Sentència núm. 311/2008, en què anul·la aquest decret per
manca de la deguda justificació.
— Dictamen 205/05 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Comitè Català d’Ajut
Humanitari d’Emergència: la manca de memòria justificativa (i d’un informe preceptiu) dóna lloc
a una observació essencial:
«En el procediment que s’ha seguit per elaborar la disposició general s’observen diverses mancances
que cal posar en relleu. En primer lloc, cal destacar que en l’expedient no consta la memòria
justificativa de l’oportunitat i l’adequació de les mesures proposades a les finalitats perseguides.
Aquesta omissió dificulta conèixer quines són les raons i els criteris adoptats i la fonamentació
de les propostes i solucions, així com els objectius del futur Decret. Igualment, tampoc no hi consta
la descripció del marc normatiu en què s’insereix la proposta ni tampoc no s’hi ha incorporat la llista de
les disposicions afectades, ni la taula de vigències. Sí que hi figura, com a document núm. 10, un
breu estudi dels cost-benefici que deriva d’aplicar la norma en projecte. En aquest sentit, s’ha d’insistir
en la irregularitat que suposa no elaborar els documents que s’han d’annexar al projecte de
disposició general i més quan aquest se sotmet a consulta, audiència o informació pública, ja
que, en aquest cas, les entitats que podrien participar en els tràmits referits no disposen de tota
la informació per pronunciar-se amb suficient coneixement de causa.
En la part expositiva de la disposició projectada es fa referència a un informe previ del Consell de
Cooperació al Desenvolupament que, tanmateix, no consta en l’expedient tramès a aquesta Comissió
Jurídica Assessora. La preceptivitat d’aquest informe és determinada per l’article 24.3 de la Llei 26/2001,
segons el qual és una funció del Consell de Cooperació al Desenvolupament emetre informe amb
caràcter previ i preceptiu sobre els avantprojectes i altres disposicions generals de l’Administració de la
Generalitat en aquest àmbit. Tot i que de l’expedient examinat resulta que se sotmeté a informe dels
vocals del Consell de Cooperació al Desenvolupament, no consta, però, que l’òrgan hagi informat
col·legiadament sobre el Projecte.
El compliment dels requisits formals és de singular importància si es té en compte que el procediment,
tant en l’aspecte formal com material, opera com una garantia de la legalitat, l’encert i l’oportunitat de les
decisions administratives que tenen per finalitat integrar-se en l’ordenament jurídic amb eficàcia, utilitat i
vocació de permanència, així com la de servir de base suficient per a l’adopció d’acords del Govern
autonòmic. Les anteriors observacions es formulen amb caràcter essencial» (FJ IV).
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— Dictamen 1/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’establiment dels convenis i
contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de la Salut:
«L’article 63.2 de la Llei 13/1989 exigeix que el Projecte vagi acompanyat d’una memòria, la qual ha
d’expressar “prèviament” el marc normatiu en què s’insereix la proposta, ha de justificar l’oportunitat i
l’adequació de les mesures proposades als fins que es persegueixen i ha de fer referència a les
consultes que es poden haver formulat. Els documents examinats satisfan aquestes exigències des d’un
punt de vista formal, però guanyarien amb una explicació més aclaridora de la finalitat que es
persegueix» (FJ III.2).

— Dictamen 43/08 sobre el Projecte de decret de regulació del fons que estableix un sistema de
compensacions econòmiques a favor de determinats càrrecs electes locals: Destaca la
proposta d’una memòria final, així com el fet que la insuficiència de la memòria es consideri
una observació essencial:
«En conclusió, és necessari acomplir lleialment les exigències legals de justificació dels objectius i
del contingut, així com la congruència, entre ells, de la norma proposada. En aquest sentit, la
incorporació d’una Memòria final, o la reformulació de la Memòria, que fonamenti els aspectes
principals de la regulació, derivada en part de la valoració de les al·legacions i els parers expressats
durant la tramitació, és necessària, seguint, d’altra banda, el precedent de la redacció d’una segona
Memòria econòmica que, com s’ha indicat, consta en l’expedient. En definitiva, es pot afirmar que la
Memòria que ha de justificar el contingut del Projecte normatiu no compleix adequadament i
suficientment aquesta funció» (FJ V).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictàmens 68/08 i 69/08
— Dictamen 64/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum i es regula la
prova d’accés específica de tècnic i tècnica d’esport en l’especialitat de basquetbol:
«El contingut de la memòria es pot considerar ajustat formalment al que preveu l’article 63 de la Llei
13/1989, ja que conté el marc normatiu en què s’insereix la norma, els antecedents dels ensenyaments
esportius dins del sistema educatiu, les finalitats que persegueix el Govern, les consultes que caldria
efectuar i justifica l’oportunitat i l’adequació de la mesura. No obstant això, s’observa alguna mancança.
No s’efectua un exercici explicatiu sobre el contingut material de l’articulat ni, sobretot, dels set
annexos adjunts, ni tampoc no es motiva la decisió d’elecció escollida. Aquesta omissió, impedeix
identificar i conèixer amb claredat quins són els aspectes tècnics que es proposa que el Govern reguli ex
novo en desplegament de la norma bàsica estatal, més enllà de la seva transcripció. Així mateix, hauria
estat molt adequat i útil que s’hagués pogut incorporar a l’expedient un document que contingués les
equivalències oportunes i recollís el treball de contrast necessari. Aquesta mancança resulta rellevant,
sobretot en regulacions que, com aquesta, presenten un fort caràcter tècnic i un alt component específic,
per cert, posat en relleu pel mateix Consell Escolar de Catalunya, el qual, justament per raó d’aquesta
excessiva tecnicitat, no entra a analitzar els annexos. Aquesta mancança no queda esmenada en cap
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fase del procediment d’elaboració de la norma, ja que en cap dels informes que consten en
l’expedient no s’efectua la referida anàlisi substantiva.
En aquest sentit cal recordar que aquesta Comissió Jurídica Assessora es pronuncia des de ja fa temps
(vid. Dictamen 21/1998) sobre la importància de la memòria explicativa, i el caràcter dinàmic i la
naturalesa valorativa que té pel que fa a l’elecció a favor d’una o altra opció de les que es presenten al
Govern. Així, és important el caràcter explicatiu de la memòria no només perquè la resta de tràmits
compleixin la seva funció correctament (l’audiència als interessats, la informació pública o la
mateixa intervenció de l’òrgan consultiu), sinó també perquè, en haver-se de referir al contingut
material de la norma, s’ha de pronunciar sobre aquelles opcions que es presenten al Govern en el
marc de la legalitat i ha d’incorporar durant la tramitació ulteriors elements de valoració i de
judici. En aquest sentit, el fet que la memòria examinada sigui adequada al que disposa l’article 63 no
resulta suficient, ja que hauria de contenir una més àmplia motivació del contingut material de la
regulació i reflectir el resultat dels judicis valoratius de caràcter tècnic que prèviament s’han portat a
terme en un altre nivell, tal com posa en relleu el Consell Escolar de Catalunya» (FJ VI).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictàmens 163/08 i 185/08
— Dictamen 204/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la cartera de serveis socials
2008-2009 de Catalunya:
«Sobre la necessitat que la memòria i els estudis econòmics s’adjuntin a la versió del Projecte que ha de
ser valorada o informada, aquesta Comissió Jurídica Assessora ha assenyalat en repetides ocasions que
han d’elaborar-se a l’inici del procediment –sens perjudici que pel seu caràcter dinàmic s’ajustin en
les fases posteriors del procediment–, per tal que tots els participants puguin tenir un judici ponderat
sobre el Projecte en qüestió (Dictamen 48/07)» (FJ V).

— Dictamen 254/08 sobre el Projecte de decret de creació i regulació de l’Observatori del Treball:
«Vist el contingut material d’aquesta documentació, la Comissió constata que tan sols des d’un punt de
vista formal es compleixen les exigències de l’article 63.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre. En
aquest sentit, falta una justificació material de l’adequació de les mesures proposades a la finalitat
de la disposició projectada. Aquesta adequació no deriva d’una manera directa i immediata de la
consideració que “representa la consecució dels fins previstos en la Llei 17/2002 i en l’Acord estratègic
abans esmentat”. D’acord amb una reiterada doctrina d’aquesta Comissió, la funció d’aquest element
de la memòria és explicitar raonadament el contingut material de la regulació que es proposa per
tal de justificar les opcions que es presenten al Govern dins el marc de la legalitat i dins el marge
de discrecionalitat que caracteritza la potestat reglamentària. Aquesta discrecionalitat no exclou,
però, la necessitat d’aportar “criteris i elements de valoració i d’oportunitat a qui ha d’aprovar la
norma, així com fer-los explícits de cara a la societat” (Dictamen 233/07, entre d’altres). En aquest
cas, aquesta exigència es fa més intensa en la mesura en què es tracta d’un òrgan previst legalment,
sense que la llei en predetermini la composició i el funcionament amb detall i atesa la incidència que té

46

en els agents sindicals i empresarials i en l’Administració local, que s’integren com a membres de
l’òrgan» (FJ IV).

— Dictamen 306/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació i els currículums
dels ensenyaments d’idiomes de règim especial: Reitera el que s’ha dit als dictàmens 64/08,
163/08 i 185/08, però aquí amb l’interès afegit que la manca de motivació impedirà després que
la Comissió entri a valorar la legalitat d’algunes opcions normatives analitzades en l’FJ VI:
«Sobre això, cal recordar que aquesta Comissió Jurídica Assessora es pronuncia des de ja fa temps (vid.
Dictamen 21/1998) sobre la importància de la memòria explicativa, i el caràcter dinàmic i la naturalesa
valorativa que té pel que fa a l’elecció a favor d’una o altra opció de les que es presenten al Govern. Així,
és important el caràcter explicatiu de la memòria, no només perquè la resta de tràmits compleixin la
seva funció correctament (per exemple, l’audiència als interessats, la informació pública o la mateixa
intervenció de l’òrgan consultiu, que moltes vegades, per desconeixement d’aspectes tècnics, no
té elements suficients per pronunciar-se, fins i tot, sobre aspectes de legalitat), sinó també
perquè, en haver-se de referir al contingut material de la norma, la memòria s’ha de pronunciar
sobre l’opció que es presenta al Govern en el marc de l’expedient. Per això, i en casos com el present, el
fet que la memòria examinada sigui formalment adequada al que disposa l’article 63 no resulta suficient,
ja que hauria d’haver contingut una motivació més àmplia del contingut material de la regulació i haver
reflectit el resultat dels judicis valoratius de caràcter tècnic que prèviament s’han portat a terme en un
altre nivell. Especialment en el cas que es recollirà en el Fonament Jurídic VI d’aquest dictamen»
(FJ V).

— Dictamen 370/09 sobre el Projecte de decret dels requisits dels arxius del Sistema d’Arxius de
Catalunya, del procediment d’integració i del Registre d’arxius de Catalunya:
«[L]a Memòria s’efectua sobre una versió del Projecte que pateix modificacions d’abast considerable
durant la tramitació; en aquests supòsits aquesta Comissió Jurídica Assessora ha afirmat reiteradament
que la memòria inicial ha de ser reelaborada al llarg de la tramitació, per tal que s’adapti a les
versions posteriors del Projecte (Dictàmens 46/08, 68 i 69/08)» (FJ V).

— Dictamen 211/10 sobre el Projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle
de l’educació infantil: Incideix en la necessitat del caràcter dinàmic de la memòria:
«L’única incidència que s’ha de constatar en relació amb la memòria i els documents que l’acompanyen
és que, pel fet que l’elaboració és anterior a l’entrada en vigor de la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d’educació, no contenen cap referència a aquesta. Atès que la Llei d’educació guia el procediment
d’elaboració del Projecte a partir que entra en vigor, hauria calgut actualitzar la memòria i els documents
que s’adjunten, particularment la memòria justificativa i les disposicions afectades, per tal d’incloure les
referències materials i formals a la Llei d’educació esmentada. Aquesta Comissió Jurídica Assessora,
d’una manera reiterada, ha declarat el caràcter dinàmic de la memòria justificativa i l’exigència
que la memòria inicial sigui reelaborada al llarg de la tramitació de la norma per a adaptar-se als
canvis que es produeixin durant la tramitació i que tinguin una incidència substantiva –com
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succeeix, per descomptat, en aquest cas amb l’aprovació de la Llei d’educació– en el contingut del
Projecte sobre el qual es dictamina (dictàmens 43/08 i 68/08, entre d’altres)» (FJ V).

Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 161/11 sobre el Projecte de decret de la Comissió de Cooperació Local de
Catalunya:
«El Projecte va acompanyat de les memòries que requereix l’article 64 de la Llei 26/2010: a) una
memòria general on es justifica l’adopció de la disposició reglamentària que es projecta en la necessitat
de refondre en un text únic la pluralitat de decrets que actualment regulen la Comissió de Cooperació i
adaptar les regles de la seva organització i funcionament a la regulació que dels òrgans col·legiats ha
establert la Llei 26/2010. Cal assenyalar que la justificació de la reforma no abasta alguns aspectes
concrets de la regulació, com succeeix –i a això es farà referència posteriorment– amb els canvis que
es projecten en la representació de les entitats locals municipals i comarcals [FJ V] […]
En relació amb la representació que correspon als municipis i a les comarques, es constata que es
projecta un augment de la representació municipal (passa de quinze a setze membres) i es disminueix la
de les comarques (passa de cinc a quatre membres). Tot i que aquest canvi no planteja problemes de
legalitat ni ha estat qüestionat per les entitats locals que intervenen en el procediment
d’elaboració, aquesta Comissió Jurídica ha d’advertir sobre el fet que les modificacions que es
projecten haurien d’haver estat justificades, i que aquesta justificació s’hauria d’haver incorporat
a l’expedient» (FJ VI).

— Dictamen 257/11 sobre el Projecte d’ordre per la qual s’especifica la superfície mínima de
determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l’educació primària, l’educació
secundària o els ensenyaments artístics:
«a) La memòria general no conté una justificació suficient de les mesures adoptades. Com
després es dirà abastament, el singular marc normatiu en el qual es mou el Projecte d’ordre comporta la
inexistència de normes vinculants quant a la concreta regulació de les superfícies de les dependències
dels centres escolars que regula. Per aquest motiu, una acurada elaboració de la memòria hauria
exigit justificar la nova regulació, especialment quan se separa dels paràmetres referencials que
fins ara havien estat d’aplicació. I això, a fi de fer palesa la racionalitat, la no-arbitrarietat de la
regulació i, especialment, la “garantia de qualitat per a impartir els ensenyaments” que l’article 14
de la Llei orgànica 8/1985 exigeix als requisits mínims que han de reunir tots els centres docents.
Aquesta observació porta a formular, com s’explica en el fonament jurídic VI, la major part
d’observacions de fons sobre el Projecte d’ordre» (FJ V).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 47/12
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— Dictamen 264/11 sobre el Projecte de decret de modificació del Reglament de la loteria
denominada Binjocs, aprovat pel Decret 99/2010, de 27 de juliol:
«La memòria general, que inclou el contingut que estableix l’article 64.2 de la Llei 26/2010, podria
considerar-se que és excessivament lacònica pel que fa a la justificació de la modificació, en
limitar-se a indicar que aquesta és conseqüència de “l’evolució experimentada darrerament pel
sector del joc a Catalunya”. Tot i que aquesta deficiència en allò que afecta la justificació de la
finalitat de la reforma i de l’oportunitat es pot considerar esmenada per la memòria d’avaluació
d’impacte de les mesures proposades, és necessari posar en evidència que no es fa cap valoració
al llarg de l’expedient d’aspectes concrets del Projecte respecte dels quals fóra oportú justificarne més àmpliament els continguts, així com l’adequació a les finalitats que es pretenen assolir (és
el cas de la fixació dels percentatges mínim i màxim de la comissió addicional, i de l’establiment del preu
màxim de les apostes per opcions de joc complementàries)» (FJ V).

— Dictamen 53/12 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen les condicions per a l’exercici
del busseig professional a Catalunya:
«[C]al fer notar una manca de justificació suficient, que s’hauria de corregir, de les innovacions
concretes que es projecten en relació amb les condicions i els requisits per a obtenir la titulació de
bussejador de mitjana profunditat (l’accés a través d’un curs homologat de capacitació) per a obtenir la
de formador en busseig (incorporar a instància del Consell de Treball Econòmic i Social l’exigència
d’acreditar una experiència mínima de 500 hores d’immersió) i de l’exclusió de l’àmbit d’aplicació
d’aquest Decret del busseig d’investigació científica i el realitzat pels cossos policials i de bombers, i
indicar el règim jurídic que els hi seria d’aplicació» (FJ V).

— Dictamen 74/12 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Sistema integrat de dades
d’explotacions agràries de Catalunya: Es reitera la doctrina sobre el caràcter dinàmic de la
memòria (i dels informes):
«A nivell procedimental el fet descrit obligava a una actualització de la memòria inicial, i a una
adequació de l’informe jurídic final al text informat, atès que són documents dinàmics que cal
adaptar als canvis substancials que es produeixen durant la tramitació (dictàmens 43/08 i 68/08,
entre altres)» (FJ V).

— Dictamen 246/12 sobre el Projecte de decret d’organització, estructura i funcionament de
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat:
«La documentació de l’expedient compleix amb el previst a l’ordenament jurídic vigent. Certament no hi
ha una justificació de les opcions regulades, però en el present cas ens trobem pràcticament
davant de la simple adaptació del Reglament a opcions ja preses per la llei o que deriven d’això i
a la refosa dels textos vigents amb l’intent d’alguna millora tècnica. La Comissió, en aquest context,
considera suficient la motivació de la normativa que es desprèn de l’expedient» (FJ III).
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4.2. Moment temporal d’elaboració: abans dels informes i dels tràmits d’audiència i
informació pública

(Vegeu també l’apartat 7.2 dedicat al moment temporal d’elaboració de l’informe d’impacte
econòmic i social (antic estudi econòmic en termes de cost-benefici), on s’han inclòs els
casos en què es demora l’elaboració tant de la memòria com de l’informe d’impacte
econòmic i social. La doctrina és aquí comuna per a ambdós documents.)

— Dictamen 224/04 sobre el Projecte de decret pel qual es regula la capacitat sancionadora en
matèria d’ordenació del comerç:
«De la documentació incorporada a l’expedient es conclou que la memòria ha estat elaborada amb
posterioritat a tota la tramitació. Això és després del tràmit d’audiència a les entitats municipalistes, de
l’informe per la Comissió de Govern local i del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en
matèria de comerç, i només abans de l’elaboració de l’informe preceptiu jurídic. Per contra, aquesta
Comissió Jurídica Assessora entén que la funcionalitat d’aquella documentació és precisament la
d’acompanyar el Projecte des de l’inici de la tramitació, sense perjudici de la contínua adaptació,
perquè les persones i les entitats que informen tinguin ple coneixement de causa pel que fa a les
raons que justifiquen les mesures proposades sobre les quals estan cridades a pronunciar-se»
(FJ IV).

— Dictamen 157/05 sobre el Projecte de decret del Consell Català de Foment de la Pau:
«Tot i que en l’expedient no consta la memòria justificativa corresponent i el marc normatiu i, de manera
específica, una llista de disposicions afectades i la taula de vigències, aquests elements exigits per
l’article 63 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, es poden considerar materialment acomplerts per
l’informe jurídic que hi consta com a document núm. 13. Això no obstant, s’ha d’insistir en la
irregularitat que suposa no redactar la memòria que ha d’acompanyar el Projecte de disposició
general quan aquest se sotmet a consulta, audiència o informació pública, ja que, en aquest cas,
les entitats que podrien participar no disposen de tota la informació per pronunciar-se amb
coneixement de causa. La Llei vol, amb raó, que el centre directiu que proposa la disposició
general expliqui, no només els motius o raons de la norma, que poden figurar en l’exposició de
motius, sinó també l’entorn normatiu en el qual s’insereix i els criteris pels quals s’han adoptat
les diferents solucions contingudes en el Projecte. Per això, si allò que ha de constituir el
contingut de la memòria no és conegut en el moment de la consulta, l’esperit de la Llei queda
d’alguna manera vulnerat» (FJ II).
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— Dictamen 34/09 sobre el Projecte de decret mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els
procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats:
«La memòria que exigeix l’article 63 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i que annexa el Projecte de decret, conté
el marc normatiu en què s’insereix la norma, una justificació de l’oportunitat i de l’adequació de la mesura
i una taula de vigències. No obstant això, aquesta memòria porta data de 17 de setembre de 2007 i, en
conseqüència, ha estat emesa després que se sol·licités la petició d’informe a l’Institut Català de les
Dones, el 6 de març de 2007; que s’elaborés la memòria econòmica, el 28 de març de 2007; que s’obrís
el tràmit d’informació pública, l’1 de juny de 2007, i que, entre d’altres, es tramitessin els oficis relatius al
tràmit de consulta institucional, el 7 de juny de 2007. Aquesta Comissió Jurídica Assessora ha assenyalat
en repetides ocasions que la memòria ha d’elaborar-se a l’inici del procediment –malgrat que també
sigui un document dinàmic que pot anar-se ampliant per tal de recollir tots els incidents de la
tramitació– de manera que tots els participants puguin tenir un judici ponderat sobre el Projecte
en qüestió (dictàmens 48/07 i 204/08). La manca d’informació que el document esmentat ha de
proporcionar –com es deia en el Dictamen 198/07– dificulta que la participació en el procediment
d’elaboració de la norma sigui plena i efectiva» (FJ V.a).

4.3. Relació de disposicions afectades i taula de vigències

Segons l’art. 63.2 de la Llei 13/1989 constituïen dos documents independents, però l’art.
64.2 de la Llei 26/2010 les ha incloses dins la memòria general.

Art. 63.2 de la Llei 13/1989:
«[...] A la proposta de disposició també s’han d’adjuntar: [...]
b) Una llista de les disposicions afectades per la nova proposta.
c) La taula de vigències de disposicions anteriors sobre la mateixa matèria, en la qual s’han de
consignar d’una manera expressa les que han de quedar totalment o parcialment derogades.»

Art. 64.2 de la Llei 26/2010:
«La memòria general ha de contenir, com a mínim: […]
c) La relació de les disposicions afectades pel projecte de disposició reglamentària i la taula de
vigències i derogacions resultants.»
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Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 26/08 sobre el Projecte de decret de creació, dins l’àmbit competencial i territorial de
Catalunya, del Registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de
prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació: Se’n constata la utilitat
per a evitar clàusules derogatòries genèriques que no aporten res:
«No s’hi conté, en canvi, la preceptiva taula de vigències, ni un estudi en què es conclogui que no
s’afecta o deroga cap altra disposició anterior, la qual cosa segurament hauria evitat la inclusió de la
clàusula derogatòria genèrica que ara preveu el Projecte (que té els mateixos efectes de no
incloure-la)» (FJ IV).

— Dictamen 123/11 sobre el Projecte d’ordre per la qual es regulen els fitxers que contenen dades
de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar Social i Família: En aquest cas
s’obliga a esmenar-ne la deficiència:
«La memòria no inclou, però, la taula de vigències i de disposicions afectades per la proposta, com és
preceptiu. Aquesta mancança és destacable en aquest supòsit atès el nombre considerable de
normes que es troben incloses a la clàusula derogatòria del Projecte; nombre que podia haver
provocat problemes de concordances i així ha succeït, com després es dirà. Caldrà, per tant,
elaborar aquesta taula i incloure-la a la memòria» (FJ V).

4.4. Fonamentació de la competència de la Generalitat sobre la matèria

Nou contingut exigit per l’art. 64.2.d) de la Llei 26/2010.

Art. 64.2 de la Llei 26/2010:
«La memòria general ha de contenir, com a mínim: […]
d) La competència de la Generalitat sobre la matèria.»

4.5. Indicació de la relació motivada de les persones i les entitats a les quals s’ha
d’atorgar el tràmit d’audiència

Nou contingut exigit per l’art. 64.2.e) de la Llei 26/2010.
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Art. 64.2 de la Llei 26/2010:
«La memòria general ha de contenir, com a mínim: […]
e) La relació motivada de les persones i les entitats a les quals s’ha d’atorgar el tràmit
d’audiència.»

— Dictamen 257/11 sobre el Projecte d’ordre per la qual s’especifica la superfície mínima de
determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l’educació primària, l’educació
secundària o els ensenyaments artístics:
«b) La relació motivada de les persones i entitats a les quals s’ha d’atorgar el tràmit d’audiència (art.
64.2.e) de la Llei 26/2010) que ha de contenir la memòria general està motivada només parcialment,
de manera que es desconeixen els motius de per què es dóna audiència a les entitats que
s’assenyalen i no a unes altres» (FJ V).

4.6. Indicació de la procedència, si escau, de sotmetre l’expedient a informació pública

Nou contingut establert per l’art. 64.2.f) de la Llei 26/2010.

Art. 64.2 de la Llei 26/2010:
«La memòria general ha de contenir, com a mínim: […]
f) La procedència, si escau, de sotmetre l’expedient a informació pública.»

4.7. Relació amb altres informes complementaris

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 41/08 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març,
d’aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzades a Catalunya i dels criteris aplicables a la
seva planificació i del Reglament de salons recreatius i de joc aprovat pel Decret 22/2005, de
22 de febrer: Es considera aconsellable incorporar íntegrament a la memòria justificativa –i no
ja només d’una manera parcial– un informe complementari important:
«S’ha incorporat a l’expedient un estudi sobre “La incidència social i la repercussió de la implantació de
les màquines B especials”, elaborat pel “Periscopi de prospectiva i estratègia”, que té data de 10 de
novembre de 2007. En aquest estudi s’analitza la situació actual de les màquines B especials, el context
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social i econòmic en el qual s’insereixen i, també, se n’explora la possible evolució dins del marc de la
normativa vigent. En relació amb la incidència social, es considera que “no hi ha cap raó de pes que
pogués justificar un canvi en la política de contingentar el nombre de salons i que, per contra, els motius
pels quals raonablement es podria pensar que es va impulsar aquesta mesura mantenen la seva
validesa”. Pel que fa referència als efectes de la implantació, i tenint en compte que aquestes màquines
han incrementat l’oferta de joc com a conseqüència que són més interactives i acumulen premis de
quanties més elevades, s’argumenta que “la consolidació del contingent pot tenir efectes beneficiosos pel
sector en la mesura que el pot obligar a adoptar criteris per tal d’optimitzar la seva rendibilitat, la qual
cosa pot ser vital a mig i llarg termini”. La conclusió de l’estudi és que “ni per raons socials ni per raons
sectorials, hi ha motius suficients per canviar el sentit de la moratòria d’establir un contingent de salons
de joc a Catalunya”. A més, s’afirma que “la limitació del nombre de salons afavoriria el control i el no
foment del joc a Catalunya en la línia endegada pel Govern en aquesta matèria”.
En relació amb aquest estudi, aquesta Comissió Jurídica Assessora valora positivament la seva
incorporació a l’expedient, atesa la transcendència que ha tingut en la verificació de la incidència social
i la repercussió en el sector la implantació de màquines especials, que constituïa el fonament i la finalitat
de la moratòria de tres anys introduïda per la disposició transitòria del Decret 22/2005, però hauria estat
aconsellable que el Departament no s’hagués limitat a deixar constància pública de la realització de
l’estudi i a publicar-ne les principals conclusions en la memòria, ja que la transcendència del Projecte
mereixia que l’estudi s’incorporés a la memòria, de tal forma que s’hagués facilitat el lliure accés de
tots els interessats a la totalitat del contingut» (FJ V).

— Dictamen 177/08 sobre el Projecte de decret de creació del Catàleg de flora amenaçada de
Catalunya:
«Al llarg de la tramitació de l’expedient, en especial, entre la versió primera i la versió segona del
Projecte de decret, s’han introduït canvis que, si bé no són substancials perquè no afecten les mesures,
ni el procediment de catalogació, ni el règim d’excepcions o les infraccions, ni la seva valoració, sí que
afecten la millora de la terminologia utilitzada en el Projecte i en els annexos. Aquesta Comissió Jurídica
Assessora es fa càrrec de la dificultat de tramitar un Catàleg de flora amenaçada a Catalunya i es fa
càrrec, també, de l’especialització que això comporta. No es dubta que l’aportació científica de les
consultes formulades a les entitats que es relacionen en els antecedents han redundat en la clarificació
científica de les espècies que es pretenia qualificar. No obstant això, aquesta Comissió Jurídica entén
que aquesta és una funció que correspon efectuar en el moment de redactar la memòria, ja que,
encara que en el decurs de les consultes i de la informació pública s’introdueixin millores tècniques,
aportades per qui, de manera especialitzada, posseeixi també el coneixement tècnic, és l’Administració
impulsora del Projecte la que ha de reunir, conèixer i orientar tots els elements de fet sobre els
quals s’han de sustentar, posteriorment, les mesures jurídiques que s’adoptin.
Aquesta Comissió Jurídica no dubta que els informes tècnics, que no són la memòria justificativa, estan
acabant de perfilar el contingut de la nova regulació del Projecte (actuant com a complement de la
memòria). No obstant això, la certesa i l’objecte de regulació es produeixen, pràcticament, dos anys
després de l’inici de la tramitació del Projecte de decret, i aquesta circumstància, que, en l’aspecte
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formal, i pel que fa a la tramitació, no deixa d’apartar-se de l’ordre lògic de la tramitació de les
disposicions de caràcter general. En especial, perquè alguns són posteriors a les consultes i a la
informació pública efectuada sobre el Projecte de decret» (FJ V).

5. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades (qüestions
generals)

Art. 64.3 de la Llei 26/2010:
«La memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades ha de tenir el contingut que
s’estableixi per reglament. En tot cas, aquesta memòria integra, com a mínim, els informes
següents:
a) Un informe d’impacte pressupostari, en què s’avalua la repercussió de la disposició
reglamentària en els recursos personals i materials i en els pressupostos de la Generalitat, i també
les fonts i els procediments de finançament, si escau.
b) 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.
c) 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 administrativa i de
reducció de càrregues administratives per als ciutadans i les empreses.
d) Un informe d’impacte de gènere.»

En aquest apartat es fa referència a les qüestions generals comunes a tots els informes
que comprèn aquesta nova memòria introduïda per la Llei 26/2010. Per als informes
concrets que l’integren, vegeu els apartats posteriors.

5.1. Suggeriments de la Comissió Jurídica Assessora sobre la regulació de la tècnica de
l’avaluació de l’impacte normatiu
— Dictamen 233/07 sobre la Consulta del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa relativa als
mecanismes i instruments previstos en l’ordenament jurídic per a l’avaluació i la consideració
dels efectes en els sectors econòmics, socials i de les administracions públiques dels projectes
de disposicions normatives:
«Al llarg d’aquesta exposició, la Comissió Jurídica Assessora ha posat èmfasi en aquells aspectes que
posen de manifest els elements centrals d’una política de millora de la qualitat de la regulació que
55

comprèn l’estimació de l’impacte dels projectes normatius en l’entorn social i econòmic, els que són més
necessaris de completar i, en algun cas, de corregir en la regulació vigent actualment per a fer possible
la verificació de la necessitat del projecte normatiu i conèixer les repercussions possibles. De la mà
d’aquestes aportacions, i tenint en compte els termes de la consulta, s’efectuen a continuació un conjunt
de suggeriments.
Aquests no s’han d’entendre sempre com la previsió de determinats tràmits procedimentals, l’omissió
dels quals podria afectar la validesa de la norma, sinó, sovint, com l’enunciació d’opcions alternatives
que estan a disposició de l’òrgan administratiu competent a fi que, en valorar-los, pugui adoptar-se la via
d’actuació a seguir, normativa o no, o simplement inclinar-se per la inactivitat. […]
[S]i bé no és imprescindible seguir les denominacions adoptades en el marc europeu, pot ser
aconsellable utilitzar l’expressió que reflecteix d’una manera directa la tècnica d’avaluació d’impacte de
les normes.
L’avaluació ha de tendir a considerar totes les incidències i tots els aspectes, no únicament els
econòmics. La fórmula podria fer referència a la societat o la ciutadania, i en especial els destinataris
directes, sens perjudici d’enumerar després, a títol exemplificatiu, diversos vessants, com pot ser el medi
ambient, el gènere i l’activitat econòmica i empresarial. Així mateix, tot aplicant el principi d’anàlisi
proporcionada, s’hauria d’indicar que la profunditat o la intensitat de l’avaluació dels diversos aspectes es
fa atenent el contingut de la norma i la singularització de l’afectació que generi.
És molt recomanable efectuar una avaluació preliminar abans d’adoptar la decisió d’iniciar l’elaboració
d’una norma per part de l’òrgan competent. Aquest és un punt en què coincideixen totes les regulacions
noves sobre l’elaboració de les normes. L’Acord del Govern de 2 d’abril de 2007 és un precedent a
confirmar, a estendre i a convertir en norma. L’annex de l’Acord, adaptat i amb la incorporació d’una llista
més àmplia d’opcions -inclosa la inactivitat, a fi que gràficament hi estigui present-, podria articular-se en
un desplegament del nou text legal. S’hauria de posar èmfasi que entre l’opció elegida i l’objectiu
perseguit la relació ha de ser l’adequada, i no s’hauria d’excloure la possibilitat que en el curs de la
redacció de la proposta de disposició es replantegés l’opció adoptada. En aquesta fase no està clara la
conveniència de les consultes, o almenys no es poden generalitzar, però, en tot cas, si es produeixen,
haurien de ser informals, tot i que sigui útil deixar-ne constància en l’expedient. L’avaluació es podria
formalitzar en un informe preliminar, i fins i tot es podrien preveure excepcions a aquesta avaluació
preliminar si així ho decideix el Govern, amb motivació expressa. La introducció de l’avaluació preliminar
comportaria una modificació puntual de la Llei catalana 13/1989.
L’avaluació de l’impacte normatiu pròpiament dita s’hauria de desenvolupar paral·lelament a la redacció
de la proposta de la norma i s’hauria d’adjuntar en el moment d’aprovar el projecte de llei, el decret
legislatiu o el reglament. El contingut de l’avaluació es podria anunciar mitjançant una norma legal, per
assegurar-ne el compliment, sens perjudici d’una regulació detallada en l’àmbit reglamentari. S’haurien
de recollir i ampliar les referències de l’informe de l’avaluació preliminar sobre els objectius, la justificació
de cada una de les opcions concretes elegides i l’oportunitat d’efectuar-les. Així mateix, s’hauria
d’acreditar la congruència de la normació prevista amb els objectius i les mesures considerades, amb
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justificació expressa de l’adequació a les exigències del principi de proporcionalitat. També s’haurien
d’analitzar els avantatges i desavantatges i l’encaix que té en l’ordenament.
D’una manera específica s’hauria de fer referència als costos pressupostaris i a les implicacions
organitzatives, estructurals o de personal, derivats de la innovació normativa que es proposa, aspecte
completament diferent de l’anàlisi de la repercussió de la norma projectada sobre la societat i els seus
diversos sectors i activitats. Aquesta darrera es podria fer segons el procediment de cost-benefici, en
termes quantitatius -o, almenys, en termes qualitatius, si es tracta de béns no-comercialitzables-. Es
podria preveure que es tingués en compte la seqüenciació temporal. L’estudi de l’impacte hauria de
comprendre també la repercussió sobre altres administracions, tant pel que fa a les seves competències
com pel que fa als recursos necessaris, tenint en compte el principi de diferenciació segons les efectives
capacitats. Com ja hem dit, la Llei 13/1989 al·ludeix als estudis de cost-benefici, però no als altres
aspectes ni amb els detalls indicats. Seria recomanable incorporar aquestes previsions a la regulació
vigent.
En un altre apartat, s’hauria d’examinar la incidència del projecte normatiu en l’ordenament preexistent,
amb especial atenció a la taula de vigències, les disposicions afectades i les mesures necessàries per a
la simplificació i racionalització de l’ordenament afectat. En aquest sentit, s’hauria d’analitzar la possible
conflictivitat o dificultat d’aplicació de la futura norma amb els costos –“costos de l’ordenament”– que se’n
poden derivar; així com, en un altre ordre de coses, la conveniència de consolidar els textos normatius
resultants. […]
Una altra qüestió, en el detall de la qual ara no podem entrar, atesos els termes de la consulta, és
l’examen de l’impacte normatiu una vegada la norma ja sigui vigent. Assenyalem, però, que es podrien
preveure, ja en el moment de formació de la norma, mesures per examinar el grau de compliment de la
norma i de realització dels objectius mitjançant informes temporals.
Finalment, cal fer referència a la conveniència de preveure mesures organitzatives per a la realització de
l’avaluació de l’impacte normatiu. Sembla que el model més generalitzable n’assigna la redacció a les
diverses unitats (departaments) que promouen la nova norma, i la promoció, la formació, l’elaboració de
guies i models i la supervisió de les tasques d’elaboració normativa i de la redacció dels estudis
d’impacte a una unitat central (que podria ser un òrgan ja existent) relacionat o dependent del nivell
jeràrquic alt adequat. S’ha de recordar també com la intervenció d’aquesta Comissió Jurídica Assessora,
en els supòsits que està legalment prevista, contribueix a verificar, en el moment immediatament anterior
a la seva aprovació, la regularitat, en els diversos vessants, de la formació de la norma i del seu
contingut.
Per acabar, aquesta Comissió ha d’insistir que una bona regulació del procediment d’elaboració de les
normes, que comprèn l’estudi de la seva repercussió en la societat, en els seus diversos sectors, és
imprescindible per avançar en la millora de la qualitat de l’ordenament, però aquesta esdevé quimèrica si
no es produeix un compliment efectiu d’aquella regulació» (FJ VII).
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6. Informe d’impacte pressupostari

Art. 64.3 de la Llei 26/2010:
«La memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades […] integra, com a mínim, els
informes següents:
a) Un informe d’impacte pressupostari, en què s’avalua la repercussió de la disposició
reglamentària en els recursos personals i materials i en els pressupostos de la Generalitat, i també
les fonts i els procediments de finançament, si escau.»

Art. 64.4 de la Llei 26/2010:
«En els supòsits en què la unitat directiva que tramita la disposició reglamentària consideri que
aquesta no té cap incidència en els pressupostos de la Generalitat, l’informe d’impacte
pressupostari, subscrit pel titular o la titular de la unitat directiva, ha de justificar de manera
motivada l’absència de despesa pública.»

Sobre això vegeu també la doctrina de la Comissió relativa a l’estudi econòmic en termes
de cost-benefici i l’estudi del cost i del finançament dels serveis elaborada sota la vigència
de la Llei 13/1989 (apartat 7).

6.1. L’informe ha de calcular també els ingressos esperats per a la Generalitat

— Dictamen 61/12 sobre el Projecte de decret de modificació del Reglament de la loteria Lotto
6/49 i de les seves variants, aprovat pel Decret 119/2009, de 28 de juliol:
«L’informe d’impacte pressupostari posa de manifest que l’aplicació de les mesures previstes no suposa
cap afectació pressupostària per a l’EAJA, atès que els costos pels serveis que presta l’entitat
col·laboradora pel que fa a implantació i desenvolupament de jocs són retribuïts amb les comissions
establertes

contractualment en funció dels

diferents marges

d’explotació obtinguts

amb la

comercialització de les loteries. Quant a la incidència d’aquesta modificació en els ingressos públics que
corresponen a la tresoreria de la Generalitat, la memòria no formula cap càlcul ni estimació. La
Comissió fa avinent que fóra necessari per tal de complir la finalitat de l’exigència legal relativa a
l’impacte pressupostari completar aquest aspecte de l’expedient perquè, com s’ha indicat abans,
la modificació proposada s’adreça a incrementar els ingressos provinents d’aquesta loteria.
L’informe d’impacte pressupostari emès preceptivament per la Direcció General de Pressupostos conclou
que la reforma no té impacte pressupostari addicional» (FJ IV).
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7. Informe d’impacte econòmic i social (antic estudi econòmic en termes de costbenefici)

Art. 63.2 i 63.3 de la Llei 13/1989:
«[...] A la proposta de disposició també s’han d’adjuntar:
a) Un estudi econòmic en termes de cost-benefici [...]
3. En els casos de creació de nous serveis o de modificació dels existents, s’hi ha d’adjuntar
també un estudi del cost i del finançament d’aquest.»

Art. 64.3 de la Llei 26/2010:
«La memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades […] integra, com a mínim, els
informes següents:
b) 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.»

Jurisprudència
̶

Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 27 de novembre de 2006 (Rec. núm. 53/2005): anul·lació de
la disposició addicional única i la disposició final primera del Reial decret 2397/2004, de 30 de desembre,
en virtut de les quals s’acorda el canvi de seu de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions de
Madrid a Barcelona, en considerar insuficients tant la memòria justificativa –de la necessitat i oportunitat
del trasllat– com la memòria econòmica –sobre l’estimació del cost d’aquest– elaborades pel Govern en

̶

suport de la seva decisió.
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5a)
núm. 135/2006, de 7 de febrer (Rec. núm. 1819/2002): anul·lació del Decret 345/2001, de 24 de
desembre, sobre els convenis i contractes de gestió de serveis sanitaris en l’àmbit del Servei Català de la
̶

Salut per la insuficiència de l’estudi econòmic realitzat.
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5a)
núm. 843/2008, de 26 de setembre (Rec. núm. 28/2006): anul·lació del Decret 251/2005, de 22 de
novembre, pel qual s’estableixen les mesures d’implementació d’un sistema de pesatge, classificació i
marcatge de canals porcines, perquè el tràmit d’audiència i d’informació pública es dugué a terme d’una
manera incompleta en no incorporar-se l’estudi econòmic, el qual fou emès amb posterioritat a aquests
tràmits.
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7.1. Quantificació dels costos per a les empreses i la ciutadania

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
Sota la vigència de la Llei 13/1989 sovint s’ha pressuposat que l’estudi econòmic només
obliga a quantificar els costos per a la Generalitat, i no ja per a les empreses i la
ciutadania. Així, per exemple, a:
— Dictamen 91/08 sobre el Projecte d’ordre pel qual s’aprova el Reglament de la Denominació
d’Origen Protegida Mongeta del Ganxet del Vallès-Maresme o Fesol del Ganxet VallèsMaresme: Quan es considera que és correcte l’estudi cost-benefici següent:
«També en aquesta fase s’han acomplert els requisits legals de tramitació: la tramitació de l’Ordre
projectada fou iniciada per la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries. És
aquest òrgan el que ha elaborat la Memòria preceptiva, on es fa constar el marc normatiu en què
s’insereix l’Ordre projectada, la justificació de l’oportunitat i l’adequació de les mesures proposades a les
finalitats que es persegueixen, un breu informe econòmic (són dos documents pràcticament coincidents),
en el qual s’afirma que la norma no comporta cap despesa per a l’Administració de la Generalitat»
(FJ VI).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 88/08
— Dictamen 214/08 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 145/1991, de 17 de
juny, de regulació de la constitució, les classes i el registre de clubs i associacions esportius, i
d’aprovació del Reglament del seu règim i funcionament intern: Quan es considera que és
correcte l’estudi cost-benefici següent:
«L’estudi econòmic conclou que el Decret no comporta cap repercussió econòmica per a la Generalitat,
ja que afecta els clubs i les associacions esportius, que són entitats privades» (FJ V).

En un grup significatiu de casos la Comissió sí que ha considerat necessari que l’estudi
abasti també la quantificació dels costos i beneficis estimats per a les empreses i la
ciutadania:
— Dictamen 500/01 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del
subministrament elèctric:
«El Consell d’Estat, en el seu Dictamen d’1 de setembre de 2000, referit precisament al projecte del Reial
decret 1955/2000, que ara es pretén desenvolupar, va cridar l’atenció sobre aquest punt i sobre la
necessitat, en la tramitació de disposicions de caràcter general, del compliment de les altres exigències
d’índole procedimental legalment previstes, com ara l’abast del contingut substantiu que ha de tenir
l’estudi econòmic en termes cost-benefici, més encara en els casos com el present en què en la
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tramitació de l’expedient s’ha posat de manifest la gran transcendència econòmica que, tant per al
sector públic com per al privat, pot tenir l’aplicació de la norma projectada, fet que és admès per
l’Administració activa però sense que en ponderi els efectes (document núm. 5)» (FJ III).

— Dictamen 59/03 sobre el Projecte de decret sobre autoritzacions de transport públic de
mercaderies per carretera a Catalunya:
«En aquest sentit, més concretament, s’ha d’advertir la insuficiència de l’estudi econòmic en termes costbenefici que exigeix l’article 63 de la Llei 13/1989, el qual es limita a indicar que no existirà augment de la
despesa pública, ja que les taxes cobriran el cost de tramitació d’expedients i celebració de proves de
capacitació. Ara bé, és evident que el dit estudi no s’ha de restringir al que és el cost administratiu,
tal com diu constantment aquesta Comissió, sinó que hauria d’aportar els elements de
coneixement i de judici suficients per valorar la incidència que tindran les noves exigències
projectades sobre l’economia del propi sector i en d’altres, i una ponderació dels avantatges i
dels inconvenients que se’n derivin per a l’interès públic i l’interès dels ciutadans directament i
indirectament afectats» (FJ III).

— Dictamen 300/04 sobre el Projecte de decret pel qual es regula la pesca de corall vermell
(Corallium rubrum) a les aigües interiors del litoral català:
«No existeix, en canvi, un autèntic estudi de costos i beneficis, amb una estimació o consideració
de les conseqüències en l’activitat econòmica i en la riquesa col·lectiva que comportarà la
vigència del nou decret. És un incompliment clar de les previsions de la Llei 13/1989, sobre el
qual volem cridar l’atenció de l’Administració activa» (FJ V).

— Dictamen 44/05 sobre el Projecte de decret de creació del Registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya:
«L’estudi econòmic cost-benefici se centra exclusivament en l’anàlisi dels costos que la implantació del
Registre genera al Departament d’Economia i Finances. No s’analitzen els costos per a les empreses
ni els beneficis que es poden derivar d’aquesta implantació» (FJ IV).

— Dictamen 43/08 sobre el Projecte de decret de regulació del fons que estableix un sistema de
compensacions econòmiques a favor de determinats càrrecs electes locals: es distingeix la
memòria econòmica de l’estudi cost-benefici i es diu que aquest és preceptiu:
«El text inicial del Projecte de decret va acompanyat d’una Memòria amb dos apartats: la justificació de
l’oportunitat de la norma i l’estructura i el contingut. Hi consta, també, una taula de vigències. Així mateix,
inclou una Memòria econòmica, de 20 d’octubre de 2007, en la qual es fa una estimació del cost que la
regulació proposada suposa.
Després del tràmit d’al·legacions i d’informe, s’inclou una nova Memòria econòmica, en variar, en el
Projecte definitiu, el nombre de trams de municipis. La variació quantitativa és gairebé inapreciable (de
8.766.074,88 euros a 8.713.584 euros).
No consta en l’expedient l’estudi de cost-benefici. [...]
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Respecte de la Memòria econòmica, encara que de manera summament concisa, es pot afirmar que
compleix amb l’objectiu de posar de manifest el cost de la mesura prevista, sense que s’estengui, però,
a l’impacte en l’entorn, que posi de manifest els aspectes positius i els desfavorables de la implantació
de la mesura prevista. Com ja es va advertir en el Dictamen 233/07, completar la documentació amb
aquest requisit és un aspecte preceptiu del contingut de l’expedient i, consegüentment, se n’ha
de corregir l’absència. [...]
En resum, la insuficiència de la Memòria justificativa constitueix una mancança formal, especialment
significativa, del procediment d’elaboració, com també la manca de l’estudi cost-benefici, que s’ha
d’incorporar» (FJ V).

— Dictamen 108/08 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya sobre les obligacions de difusió i finançament d’obres audiovisuals europees i en
matèria de reserva d’espai a programadors independents:
«També cal deixar constància que l’estudi econòmic en termes cost-benefici compleix de forma poc
satisfactòria les finalitats que pretén amb aquest informe la Llei 13/1989, ja que es limita a constatar que
l’aplicació implicarà l’augment d’una persona per a la valoració del compliment de les obligacions
relatives a la difusió d’obres europees, una per a la valoració de les obligacions relatives als
programadors independents, i una altra per a fer el seguiment del compliment del finançament anticipat.
Tot i que en compliment de l’article 32.2 de l’Estatut orgànic i de funcionament consta en l’expedient un
informe sobre la repercussió econòmica de la instrucció en el sector audiovisual –que conclou que la
implementació de la norma pot significar una despesa de 4.500 euros anuals per distribuïdor–, aquesta
Comissió considera que la incidència econòmica que tenen aquestes obligacions en el sector no
ha merescut l’atenció i valoració que requeriria, singularment en allò que afecta el finançament
d’obres audiovisuals europees, respecte a les quals, i en desplegament de l’article 24 de la Llei 11/2007,
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, es passa d’una obligació, per part dels prestadors de
servei de gestió pública d’àmbit nacional, de destinar un 5 % a destinar un 6 % de la xifra d’ingressos
obtinguts l’any anterior» (FJ V).

— Dictamen 211/10 sobre el Projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle
de l’educació infantil:
«[S]’ha de deixar constància que l’informe econòmic en termes cost-benefici hauria de ser més detallat
i fer estimacions amb contingut valoratiu i substantiu sobre el cost de la norma, el cost d’aplicarla, el cost d’executar-la i la valoració dels beneficis, i no limitar-se, com de fet fa, a declarar que
no genera cap increment ni cap cost afegit i que produeix el benefici de refermar el desenvolupament
personal i el benestar dels nens i de les nenes de Catalunya. Tot i això, cal considerar que els dèficits
d’aquest informe o memòria econòmica queden esmenats amb la informació que aporta l’informe
d’impacte regulatori, que fa referència a les obligacions o càrregues que el Decret significarà per als
centres educatius privats, concertats o no, i a les raons d’interès general que justifiquen l’establiment de
les càrregues per als centres» (FJ V).
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Observacions: es considera que el defecte del seu contingut queda esmenat per la informació
que conté l’informe d’impacte regulatori (vegeu infra l’apartat 8.3).

Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 257/11 sobre el Projecte d’ordre per la qual s’especifica la superfície mínima de
determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l’educació primària, l’educació
secundària o els ensenyaments artístics:
«c) En l’informe d’impacte econòmic i social si bé s’expressen els beneficis de la norma (introducció de
requisits proporcionats a l’interès general en les instal·lacions dels centres) no s’avaluen els costos
que implica el Projecte per als seus destinataris i per a la realitat social i econòmica, com exigeix
l’article 64.3.b) de la Llei 26/2010» (FJ V).

7.2. Moment temporal d’elaboració: abans dels informes i dels tràmits d’audiència i
informació pública

(Vegeu també l’apartat 4.2 sobre el moment temporal d’elaboració de la memòria general,
ja que la doctrina és aquí comuna per a ambdós documents.)

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
La Comissió posa èmfasi en la rellevància d’aquesta deficiència procedimental, tot i que
no se la considera un vici de legalitat.

— Dictamen 15/05 sobre el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de salons recreatius i de
joc:
«a) […] I, d’altra banda, en contra d’allò que resulta d’aquell article 63.2, el document [la memòria
justificativa] no va acompanyat del també preceptiu informe cost-benefici, que no serà redactat fins a l’1
de desembre de 2004, quan ja s’ha acomplert tot el tràmit d’informació pública.
L’anomalia és certament sorprenent, per tal com la necessitat que tota la documentació exigida per
aquell article 63.2 estigui a punt quan té lloc aquell tràmit es dedueix de manera prou evident del
seu text, que preveu que aquest estudi s’ha d’adjuntar –aquest és el mot– a la memòria.
Però resulta, a més, que el text del Projecte que fou sotmès a informació pública no contenia l’exposició
de motius, sinó una simple referència a ella amb aquestes tres paraules –“exposició de motius”–,
seguides d’uns punts suspensius, amb la qual cosa es produeix un nou dèficit d’informació, que, situat al
costat dels anteriors, justifica cridar l’atenció sobre això. Perquè, en definitiva, implica la no-
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observança, almenys en sentit estricte, dels requisits exigibles, amb les conseqüències que se’n
puguin derivar en el cas d’impugnar la norma» (FJ IV).

— Dictamen 44/05 sobre el Projecte de decret de creació del Registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya:
«L’estudi econòmic cost-benefici se centra exclusivament en l’anàlisi dels costos que la implantació del
Registre genera al Departament d’Economia i Finances. No s’analitzen els costos per a les empreses ni
els beneficis que es poden derivar d’aquesta implantació. Però sobretot cal destacar que aquest
estudi té data de 30 de desembre de 2004, és a dir, s’elaborà i incorporà a l’expedient un cop
finalitzats els tràmits de consultes, audiències i informació pública. Com ha reiterat aquesta
Comissió Jurídica Assessora, la totalitat dels documents que l’article 63 de la Llei 13/1989 obliga
a incorporar a la memòria que s’ha d’adjuntar a la proposta de disposició s’han d’incorporar a
l’expedient amb anterioritat als referits tràmits d’audiència i informació, ja que són elements
fonamentals per tal que tots els qui hi participin puguin fer-ho disposant de tots els elements per
poder-s’hi pronunciar amb ple coneixement de causa» (FJ IV).

— Dictamen 40/08 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
relativa als projectes de modificació de l’estructura accionarial o empresarial dels prestadors
privats de serveis de comunicació audiovisual: Aplicació del criteri general també al CAC. Aquí
no només l’informe econòmic, sinó també la memòria justificativa s’elaboren amb retard:
«De les dades que consten en l’expedient es desprèn que la primera versió del projecte fou aprovada per
Acord del Ple de 18 d’abril de 2007. Aquesta versió, sotmesa a audiència i informació pública, va
acompanyada únicament d’un informe jurídic de data 27 de març de 2007. La resta de documents, com
són la memòria justificativa de l’oportunitat i adequació de les mesures proposades als fins que es
persegueixen, l’estudi sobre la repercussió econòmica en el sector audiovisual, la llista de disposicions
afectades, així com la taula de vigències, s’incorporen a l’expedient amb posterioritat a aquests tràmits.
Sobre aquest punt, aquesta Comissió vol insistir, tal com ho ha posat de manifest, entre d’altres, en els
dictàmens 98/06, 48/07, 193/07 i 26/08, en la necessitat que els documents esmentats constin en
l’expedient en el moment de complir els tràmits d’audiència i informació pública, atesa la funció que
compleixen com a element necessari perquè en aquestes actuacions les persones o entitats
interessades puguin presentar les al·legacions que considerin necessàries amb coneixement de
causa suficient, sens perjudici de la incidència que aquestes exigències tenen en la regularitat del
procediment d’elaboració de les disposicions generals que cal observar» (FJ V).

— Dictamen 49/08 sobre el Projecte d’instrucció general pel qual es crea i regula el Registre de
prestadors de serveis de comunicació audiovisual: Aplicació del criteri general també al CAC.
Aquí no només l’informe econòmic, sinó també la memòria justificativa s’elaboren amb retard:
«Malgrat l’anterior, poden assenyalar-se algunes deficiències procedimentals per tal que es consideri la
seva millora.
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Primer, segons les dades que consten en l’expedient, la memòria preceptiva que ha d’acompanyar el
Projecte és de data posterior (datada el 27 de novembre de 2007) a la de la versió que se sotmeté al
tràmit d’audiència i d’informació pública (primera versió de 17 d’abril de 2007). Fins i tot, l’informe costbenefici que havia d’haver contingut la memòria no s’hi ha incorporat fins al 13 de desembre de 2007.
Sobre aquest punt, aquesta Comissió vol insistir en la necessitat que els documents esmentats constin
en l’expedient en el moment de complir els tràmits d’audiència i d’informació pública, atesa la funció que
compleixen com a element necessari perquè en aquestes actuacions les persones o entitats
interessades puguin presentar les al·legacions que considerin necessàries amb coneixement de
causa suficient» (FJ V).

— Dictamen 65/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge,
micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els
establiments on es realitzen aquestes pràctiques:
«Això no obstant, cap d’aquests documents [la memòria, la taula de vigències i l’estudi econòmic en
termes de cost-benefici] no té data i, per tant, aquesta Comissió desconeix si en el tràmit d’audiència i
d’informació els interessats l’han pogut consultar. Sobre aquest punt, es vol insistir en la necessitat que
els documents esmentats constin en l’expedient en el moment de complir els tràmits d’audiència i
d’informació pública, atesa la funció que compleixen com a element necessari perquè en aquestes
actuacions les persones o entitats interessades puguin presentar les al·legacions que considerin
necessàries amb coneixement de causa suficient» (FJ V).

— Dictamen 67/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de l’entitat de dret públic Centre d’Atenció i Gestió de Trucades
d’Urgència 112 Catalunya:
«En contra d’allò que estableix l’article 63.2.a) de la Llei 13/1989, no s’adjunta a la memòria un estudi
econòmic en termes cost-benefici. Aquest estudi s’incorpora a l’expedient l’11 de gener de 2008. Ha de
cridar-se l’atenció sobre la necessitat que aquest estudi s’incorpori al text de la memòria, ja que el retard
té conseqüències que s’han d’evitar en la mesura que va provocar que no fos conegut, ni valorat, per
aquells que participen en la informació pública i en el tràmit d’audiència» (FJ V).

— Dictamen 147/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els estatuts del Memorial
Democràtic:
«La memòria que acompanya la primera versió del text normatiu de 15 de gener de 2008 únicament
conté les referències al marc normatiu, la justificació de l’oportunitat i l’adequació, i les consultes que han
de realitzar-se. La resta de documents que exigeix l’article 63 de la Llei 13/1989, és a dir, la llista de
disposicions afectades, la taula de vigències i l’estudi econòmic en termes de cost-benefici no
s’incorporen fins a l’1 d’abril de 2008, quan ja s’han efectuat els tràmits d’informació pública (Edicte
publicat el 5 de febrer de 2008 en el qual es dóna un termini de 15 dies des del dia següent a la
publicació) i d’audiència (els escrits es remeten al 15 de gener i indiquen que les al·legacions i
observacions s’efectuïn abans del 4 de febrer). Aquesta Comissió Jurídica ha de reiterar la necessitat
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que la memòria que s’adjunta al Projecte vagi necessàriament acompanyada de tots els documents
previstos en la Llei 13/1989. La incorporació tardana de documents a l’expedient, singularment de
documents de tanta rellevància com l’estudi econòmic, té conseqüències que s’han d’evitar en la
mesura que provoca que no sigui conegut, ni valorat, per aquells qui participen en la informació
pública i en el tràmit d’audiència (dictàmens 44/05, 406/06, 1/07, 193/07, entre d’altres)» (FJ V).

— Dictamen 193/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen l’habitatge concertat i
l’habitatge de lloguer amb opció de compra, i s’adopten altres mesures en matèria d’habitatge:
Aquí no només l’informe econòmic, sinó també la memòria justificativa s’elaboren amb retard:
«En relació amb la documentació, es constata l’existència d’una Memòria justificativa, amb una
consideració suficient d’objectius del projecte, però escassa del contingut de la proposta. També
conté una referència a les disposicions afectades i una taula de vigències. A més, a manera d’annex, hi
ha dos documents justificatius de la proposta de regulació de finançament privilegiat per a allotjaments
col·lectius protegits, i de la superfície màxima de 80 metres quadrats per als habitatges concertats amb
protecció oficial, de 26 de juny de 2008. La memòria justificativa és de 14 de maig de 2008. També
consta un estudi o memòria econòmica amb una insuficient consideració de la incidència de la
norma proposada, però amb una referència sobre el cost pressupostari prou il·lustrativa. La
memòria econòmica és de 30 de juny de 2008. Encara que hi ha dues versions anteriors, de 21 de maig i
de 9 de juny, tota aquesta documentació és posterior a la realització dels tràmits d’informació
pública i d’audiència als interessats, iniciats l’11 d’abril de 2008. Com ja hem advertit en diverses
ocasions (per exemple, dictàmens 48/07, 193/07, 198/07 i 147/08) és imprescindible que tota la
documentació consti incorporada a l’expedient i sigui susceptible de consulta en realitzar
aquests tràmits de participació. Així, en el Dictamen 48/07, relatiu al Projecte de decret sobre
l’adjudicació d’habitatges promoguts per la Generalitat i qualificats de promoció pública en segones i
posteriors transmissions, ja vam assenyalar: “Doncs bé, dit l’anterior, aquesta Comissió Jurídica entén
que és jurídicament rellevant que la memòria justificativa s’adjunti al Projecte des de l’inici i que les
entitats que n’informen, fins i tot les administracions públiques, i tots els que concorren en el procediment
d’informació pública, tinguin coneixement no només del text en projecte, sinó de la justificació de
l’alternativa que s’adopta a través de les regles jurídiques que es creen. Encara que no es pugui dir,
des d’un punt de vista procedimental, que s’hagi produït una inobservança greu de les regles del
procediment per a l’elaboració de disposicions de caràcter general, i molt menys que la disfunció
temporal esdevinguda en la redacció de la memòria justificativa tingui efectes sobre la validesa
procedimental de la norma, sí que hauria estat desitjable que les entitats –moltes d’elles de base
social– que han intervingut en l’elaboració de la norma, haguessin tingut ple coneixement de tots els
elements procedimentals, precisament atès el seu caràcter social i la seva rellevància per a l’accés a
l’habitatge de determinats col·lectius, com s’expressa en el procediment.”» (FJ IV).
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— Dictamen 204/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la cartera de serveis socials
2008-2009 de Catalunya: Aquí no només l’informe econòmic, sinó també la memòria
justificativa s’elaboren amb retard:
«Sobre la necessitat que la memòria i els estudis econòmics s’adjuntin a la versió del Projecte que ha de
ser valorada o informada, aquesta Comissió Jurídica Assessora ha assenyalat en repetides ocasions que
han d’elaborar-se a l’inici del procediment –sens perjudici que pel seu caràcter dinàmic s’ajustin en les
fases posteriors del procediment–, per tal que tots els participants puguin tenir un judici ponderat sobre el
Projecte en qüestió (Dictamen 48/07). La manca d’informació que els documents esmentats han de
proporcionar, es deia al Dictamen 198/07, dificulta que la participació en el procediment d’elaboració de
la norma sigui plena i efectiva.
En allò que afecta aquest cas concret, aquesta Comissió ha de destacar, per a mostrar la disfuncionalitat
que es critica, que l’Informe del Consell General de Serveis Socials és de 10 de març de 2008, que
l’Informe del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya se sol·licita el 18 d’abril del 2008, i que
l’Informe de l’Institut Català de les Dones també se sol·licita en aquesta data. Tot això implica que el
primer informe es faci sense comptar amb la memòria ni amb els estudis econòmics i, els altres dos
informes, sense que s’hi aportin els estudis econòmics» (FJ V).

— Dictamen 241/08 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 272/1995, de 28 de
setembre, de regulació de l’exercici de competències en matèria de seguretat privada:
«També consta a l’expedient l’estudi econòmic en termes cost-benefici. Aquest estudi, tot i ser concís,
permet valorar els avantatges que el Projecte pot produir; no obstant això, s’incorpora a l’expedient el 3
de juliol de 2008, és a dir, quan ja s’ha efectuat la informació pública i la participació dels departaments.
Aquesta Comissió Jurídica ha d’insistir que aquest estudi, juntament amb la resta de documents
que es mencionen a l’article 63.2, han de ser adjuntats al Projecte que se sotmet a informació i
audiència amb la finalitat que aquells que hi participen puguin fer-ho “amb ple coneixement de
causa”. En aquest sentit, és raonable que el Departament d’Economia deixi constància en les
al·legacions que no se li ha adjuntat l’estudi econòmic» (FJ V)

— Dictamen 267/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Sistema d’informació
geogràfica de parcel·les agrícoles: Aquí no només l’informe econòmic, sinó també la memòria
justificativa, s’elaboren amb posterioritat als tràmits d’audiència i informació pública:
«La memòria que acompanya la primera versió del Projecte, que ha estat elaborada seguint el
procediment intern ordenat per la Circular 2/2002, del Departament d’Agricultura, adjunta els documents
que exigeix l’article 63.2 de la Llei 13/1989, però tant el que recull la justificació de l’oportunitat de les
mesures proposades com l’estudi en termes cost-benefici són de data posterior a la celebració de la
informació pública i de l’audiència als interessats. Aquesta Comissió Jurídica Assessora ha d’insistir en el
fet que els documents esmentats s’han d’adjuntar al Projecte que se sotmet a informació i audiència amb
la finalitat que aquells que hi participen puguin fer-ho “amb ple coneixement de causa” (dictàmens
147/08, 193/08 i 204/08, entre d’altres)» (FJ V).
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— Dictamen 282/08 sobre el Projecte de decret de regulació de la situació administrativa especial
de segona activitat en el Cos de Mossos d’Esquadra:
«L’informe cost-benefici i l’informe econòmic són molt posteriors a la memòria i a la intervenció dels
diversos departaments de la Generalitat, però són anteriors a la intervenció del Consell de la PoliciaMossos d’Esquadra. Encara que el fet d’una tramitació interna li treu transcendència, la Comissió
insisteix en la conveniència que tots els participants en el procediment tinguin la màxima informació per a
poder pronunciar-se (dictàmens 67/08 i 147/08)» (FJ III).

— Dictamen 304/08 sobre el Projecte de Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatges amb
protecció oficial de Barcelona: elaborat pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Aquí no
només l’informe econòmic, sinó també la memòria justificativa, s’elaboren amb posterioritat als
tràmits d’audiència i informació pública, cosa que retreu la Comissió:
«Aquesta Comissió Jurídica Assessora ha indicat ja en anteriors dictàmens (núm. 193/08, 204/08 i
267/08) la necessitat que els expedients siguin complets en el moment d’iniciar-se els tràmits
d’informació pública i audiència, ja que, si no és així, aquests instruments a disposició dels ciutadans
perden part de la significació que tenen» (FJ V).

— Dictamen 307/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els terminis màxims d’accés
a determinades proves diagnòstiques a càrrec del Servei Català de la Salut: es retreu –tot i que
no com a vici de legalitat– que l’informe es realitzi amb posterioritat als tràmits d’audiència i
informació pública:
«El contingut de l’informe acompleix amb la finalitat requerida pel legislador d’exterioritzar els avantatges
que té la norma que es projecta, però l’informe, amb data 31 de juliol de 2007, és posterior a la
celebració de la informació pública, convocada per Edicte de 21 de març de 2007, i de l’audiència als
interessats, convocada per escrits de la secretària general de 21 de maig de 2007. Aquesta Comissió
Jurídica ha d’insistir que, encara que aquesta disfunció temporal esdevinguda no tingui efectes
sobre la validesa procedimental de la norma, l’informe cost-benefici ha de ser adjuntat al Projecte que
se sotmet a informació i audiència amb la finalitat que aquells que hi participen puguin fer-ho “amb ple
coneixement de causa” (dictàmens 147/08, 193/08 i 204/08, entre d’altres)» (FJ V).

— Dictamen 135/09 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 21/2006, de 14 de
febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis:
«Pel que fa a la documentació, es constata que la memòria justificativa, que presenta dues versions –de
25 de setembre de 2008 i de 9 de febrer de 2009–, conté una explicació suficient i inclou la llista de
disposicions afectades i la taula de vigències (depurada en la darrera versió). La memòria econòmica és
breu, però suficient.
Ara bé, aquesta documentació s’ha incorporat a l’expedient després de l’inici del tràmit d’audiència, que
s’obrí el 2 de juny de 2008. Llevat de la memòria econòmica, que és de 5 de juny de 2008, també
s’incorporen amb posterioritat a l’anunci d’obertura d’informació pública, que és de 27 de juny de 2008.
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Aquesta Comissió ha insistit en la necessitat que la documentació que ha d’acompanyar
preceptivament els projectes normatius, al marge que pugui experimentar alteracions en el
decurs dels tràmits posteriors, ha d’estar a disposició dels interessats i del públic en obrir-se els
tràmits d’audiència i d’informació pública, a fi que els cridats a participar puguin gaudir de les
dades imprescindibles o convenients per a aportar el parer.
La manca d’aquesta documentació en el moment oportú afecta la virtualitat dels mateixos
procediments de participació» (FJ 4).

7.3. Transcendència de l’informe en funció del tipus i la finalitat de la disposició
projectada

7.3.1. En general
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 41/07 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’exercici del dret a obtenir una
segona opinió mèdica: En aquest cas es diu que s’ha de tornar a elaborar l’informe:
«Aquesta Comissió entén que aquestes circumstàncies no constitueixen un impediment per fer una
aproximació del cost econòmic del que pot representar la petició d’una segona opinió, i això tant si es fa
en un centre amb serveis contractats o per conveni com si es fa en un centre propi. En el primer cas això
és evident, ja que com s’estableix en la disposició addicional primera són actuacions que s’hauran de
pagar i per tant representaran un cost econòmic addicional indiscutible. Aquests informes de segona
opinió, segons diu aquesta disposició addicional, s’inclouran com a supòsits d’assistència hospitalària i
especialitzada que regula l’article 4.1.a) del Decret 179/1997, de 22 de juliol, pel qual s’estableixen les
modalitats de pagament que regeix la contractació de serveis sanitaris i per al pagament d’aquesta
activitat s’establiran els corresponents programes que anualment seran aprovats per resolució de la
consellera o el conseller de Salut. Per tant, és clar que això tindrà un cost que s’hauria d’avaluar. Però
també tindrà un cost en aquells supòsits en els quals la segona opinió sigui formulada pels centres
propis; ja que és evident que mentre el personal estudiï una segona opinió no podrà fer un primer
diagnòstic a un altre pacient. Per tant, això comporta un cost que és avaluable. Òbviament que aquesta
actuació comportarà un benefici –la segona opinió–, que és el que busca la norma, però aquest benefici
és precisament el que s’ha de ponderar i contrastar amb el cost econòmic. Quan la llei exigeix un informe
en termes de cost-benefici, vol dir precisament això i aquest aspecte resulta remarcable per tractar-se
d’un àmbit tant sensible com és el sanitari.
Aquesta Comissió ha relativitzat aquestes deficiències com un incompliment de la Llei 13/1989,
segons el tipus i la finalitat de la disposició. Això no obstant, en el present cas no es pot considerar
que l’aspecte econòmic no sigui rellevant, malgrat que tampoc no sigui determinant» (FJ III.c).
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— Dictamen 310/08 sobre el Projecte d’ordre sobre l’aprovació de la creació de fitxers
automatitzats que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Departament de Treball:
«S’hi adjunta un breu estudi econòmic en què únicament es fa constar que no comporta ni augment ni
disminució de despeses, atesa la naturalesa del Projecte d’ordre i que, per tant, es pot dir que compleix
més una exigència formal que no pas material. Aquesta Comissió Jurídica Assessora vol recordar que
ja s’ha pronunciat en ocasions anteriors sobre quin ha de ser l’abast de l’estudi econòmic i, més
específicament, sobre l’expressió dels termes cost-benefici. Això no obstant, aquesta Comissió ha
destacat la major o menor intensitat d’aquesta exigència, en funció de la tipologia del projecte, ja
que no sempre té la mateixa transcendència (dictàmens 307/06 i 241/08, entre d’altres), doctrina que
es fa extensiva al present Dictamen» (FJ VI).

7.3.2. En particular, la menor transcendència en el cas dels reglaments organitzatius
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 262/05 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica l’estructura dels òrgans
centrals de l’ens públic Servei Català de la Salut:
«C) Aspectes econòmics de la Memòria. L’article 63 de l’esmentada Llei 13/1989 preveu dos documents
de contingut econòmic. Un, l’estudi econòmic en termes de cost-benefici que ha d’integrar la Memòria,
segons l’apartat 2 del citat article; i l’altre, l’informe del cost i del finançament que s’ha de fer en els
casos de creació de nous serveis o de modificació dels existents que exigeix l’apartat 3 del mateix
precepte. En el cas que s’examina es constata l’existència del compliment del segon informe (pàg. 29 i
seg.), que comprèn el detall comparatiu del cost econòmic de la nova estructuració dels llocs de treball
directius i de comandament, en relació amb l’actual. El resultat econòmic és el següent: 1.873.502,17
euros, que són les retribucions de 2005, i 1.787.259,18 euros, que corresponen a la proposta que
s’efectua. La primera és prevista per a 27 dotacions i la segona per a 26 (malgrat que en l’informe es
parla de 25), la qual cosa suposa, segons acaba dient l’esmentat informe, un estalvi de 86.242,99 euros.
Aquest informe no dóna lloc a cap objecció per part del Departament d’Economia i Finances (pàg. 89)
sempre que "no comporti cap increment de plantilla ni dels crèdits previstos en el Capítol 1 del
pressupost del Servei Català de la Salut". En definitiva, l’exigència de l’article 63.3 esmentat ha estat
satisfeta.
Això no obstant, no es pot dir el mateix respecte de l’informe econòmic en termes de cost-benefici,
ja que no acompanya el Projecte. Es pot sostenir que la finalitat de la modificació està explicitada en la
memòria justificativa que encapçala l’expedient, però cal reconèixer que una cosa és la finalitat de la
modificació i una altra és la reflexió en paràmetres de cost-benefici que exigeix la norma. La
Comissió ha d’advertir que aquesta deficiència suposa un incompliment de la Llei, malgrat que, en
el cas examinat, atès l’abast de la norma, no es pot qualificar d’essencial» (FJ III).
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— Dictamen 63/11 sobre el Projecte de decret pel qual es crea la Comissió Territorial d’Urbanisme
de l’àmbit metropolità de Barcelona i se’n regula la composició i el funcionament intern:
«En l’expedient consta l’estudi econòmic en termes pressupostaris al qual fa referència l’apartat a) de
l’article 63.2 de la Llei 13/1989, realitzat d’una manera minuciosa en relació amb els drets d’assistència
dels components del nou òrgan. En canvi, no es fa referència al vessant de cost-benefici, absència
que s’ha de valorar a la llum del caràcter merament organitzatiu del contingut del projecte
normatiu, de simple desplegament, escassament innovador, de les previsions de la Llei 31/2010.
Aquesta mateixa raó pot donar suport a la manca d’informe sobre l’impacte regulatori» (FJ V).

Observacions: En aquest cas encara era d’aplicació la Llei 13/1989, en haver-se iniciat la
tramitació abans de l’entrada en vigor del títol IV de la Llei 26/2010.

7.4. Insuficiència del seu contingut

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 59/03 sobre el Projecte de decret sobre autoritzacions de transport públic de
mercaderies per carretera a Catalunya:
«En aquest sentit, més concretament, s’ha d’advertir la insuficiència de l’estudi econòmic en termes
cost-benefici que exigeix l’article 63 de la Llei 13/1989, el qual es limita a indicar que no existirà
augment de la despesa pública, ja que les taxes cobriran el cost de tramitació d’expedients i celebració
de proves de capacitació. Ara bé, és evident que el dit estudi no s’ha de restringir al que és el cost
administratiu, tal com diu constantment aquesta Comissió, sinó que hauria d’aportar els elements
de coneixement i de judici suficients per valorar la incidència que tindran les noves exigències
projectades sobre l’economia del propi sector i en d’altres, i una ponderació dels avantatges i
dels inconvenients que se’n derivin per a l’interès públic i l’interès dels ciutadans directament i
indirectament afectats» (FJ III).

— Dictamen 41/07 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’exercici del dret a obtenir una
segona opinió mèdica: Malgrat que no es qualifiqui l’observació com a essencial ni de legalitat i
es digui que s’ha de “considerar”, s’obliga clarament a refer l’informe econòmic:
«A banda d’aquesta disfunció temporal, l’aspecte material de l’esmentat informe també mereix una
consideració. Del contingut d’aquest informe es dedueix que en aquells casos en què la segona opinió
sigui emesa per un centre amb serveis sanitaris contractats es diu “que el seu pagament s’ajustarà als
criteris establerts per a la consulta externa” (pàg. 109); i per als altres supòsits cal entendre que la
segona opinió “està inclosa en l’activitat diària dels centres [...]”, per la qual cosa “el dret a obtenir una
segona opinió mèdica no ha de comportar cap increment de despesa en cap àmbit de l’atenció”.
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Aquesta Comissió entén que aquestes circumstàncies no constitueixen un impediment per fer
una aproximació del cost econòmic del que pot representar la petició d’una segona opinió, i això
tant si es fa en un centre amb serveis contractats o per conveni com si es fa en un centre propi. En el
primer cas això és evident, ja que com s’estableix en la disposició addicional primera són actuacions que
s’hauran de pagar i per tant representaran un cost econòmic addicional indiscutible. Aquests informes de
segona opinió, segons diu aquesta disposició addicional, s’inclouran com a supòsits d’assistència
hospitalària i especialitzada que regula l’article 4.1.a) del Decret 179/1997, de 22 de juliol, pel qual
s’estableixen les modalitats de pagament que regeix la contractació de serveis sanitaris i per al
pagament d’aquesta activitat s’establiran els corresponents programes que anualment seran aprovats
per resolució de la consellera o el conseller de Salut. Per tant, és clar que això tindrà un cost que s’hauria
d’avaluar. Però també tindrà un cost en aquells supòsits en els quals la segona opinió sigui formulada
pels centres propis; ja que és evident que mentre el personal estudiï una segona opinió no podrà fer un
primer diagnòstic a un altre pacient. Per tant, això comporta un cost que és avaluable. Òbviament que
aquesta actuació comportarà un benefici –la segona opinió–, que és el que busca la norma, però aquest
benefici és precisament el que s’ha de ponderar i contrastar amb el cost econòmic. Quan la llei exigeix
un informe en termes de cost-benefici, vol dir precisament això i aquest aspecte resulta remarcable per
tractar-se d’un àmbit tant sensible com és el sanitari.
Aquesta Comissió ha relativitzat aquestes deficiències com un incompliment de la Llei 13/1989, segons
el tipus i la finalitat de la disposició. Això no obstant, en el present cas no es pot considerar que
l’aspecte econòmic no sigui rellevant, malgrat que tampoc no sigui determinant. A pesar de tot,
aquesta Comissió considera que la deficiència advertida cal esmenar-la, sense necessitat que
l’expedient hagi de tornar a aquest òrgan llevat que del futur informe econòmic s’introduïssin
modificacions significatives en el text. El fet que de la norma que es proposa es dedueixi d’una
manera natural que ha de produir indubtables beneficis no és un argument que permeti a
l’Administració instructora prescindir d’aquella obligació» (FJ III.c).

— Dictamen 1/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’establiment dels convenis i
contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de la Salut: Cas
peculiar atès que els dos decrets anteriors han estat anul·lats pel TSJC per insuficiència de
l’informe econòmic; al final s’acaba aconsellant que es completi l’informe:
«Aquest criteri reiterat fa convenient que aquesta Comissió tingui en compte l’informe econòmic al qual
es refereix la sentència i el que està incorporat en l’expedient actual sotmès a consideració, a l’efecte de
formar-se una opinió en relació amb el present cas. Doncs bé, si el que s’hauria de tenir en compte és la
regulació abstracta dels negocis jurídics que conté el Projecte, les dades es podrien considerar
suficients, amb independència de les valoracions que s’haguessin de fer en els supòsits d’aplicacions
concretes.
D’altra banda, si el que les sentències referides han apreciat com a insuficient és l’anàlisi del cost de la
possible utilització futura dels instruments previstos en la norma, llavors, la doctrina d’aquestes
sentències, i en particular la més recent, que és molt restrictiva, obligaria a advertir l’Administració
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consultant de la necessitat d’incorporar a l’expedient aquelles dades, malgrat que alguna de les
quals ja siguin públiques» (FJ III.3).

— Dictamen 43/08 sobre el Projecte de decret de regulació del fons que estableix un sistema de
compensacions econòmiques a favor de determinats càrrecs electes locals: es distingeix la
memòria econòmica de l’estudi cost-benefici i es diu que aquest és preceptiu:
«El text inicial del Projecte de decret va acompanyat d’una Memòria amb dos apartats: la justificació de
l’oportunitat de la norma i l’estructura i el contingut. Hi consta, també, una taula de vigències. Així mateix,
inclou una Memòria econòmica, de 20 d’octubre de 2007, en la qual es fa una estimació del cost que la
regulació proposada suposa.
Després del tràmit d’al·legacions i d’informe, s’inclou una nova Memòria econòmica, en variar, en el
Projecte definitiu, el nombre de trams de municipis. La variació quantitativa és gairebé inapreciable (de
8.766.074,88 euros a 8.713.584 euros).
No consta en l’expedient l’estudi de cost-benefici. [...]
Respecte de la Memòria econòmica, encara que de manera summament concisa, es pot afirmar que
compleix amb l’objectiu de posar de manifest el cost de la mesura prevista, sense que s’estengui, però,
a l’impacte en l’entorn, que posi de manifest els aspectes positius i els desfavorables de la implantació
de la mesura prevista. Com ja es va advertir en el Dictamen 233/07, completar la documentació amb
aquest requisit és un aspecte preceptiu del contingut de l’expedient i, consegüentment, se n’ha
de corregir l’absència. [...]
En resum, la insuficiència de la Memòria justificativa constitueix una mancança formal, especialment
significativa, del procediment d’elaboració, com també la manca de l’estudi cost-benefici, que s’ha
d’incorporar» (FJ V).

— Dictamen 90/08 sobre el Projecte de decret de creació del Registre d’empreses acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció:
«També s’adjunta un informe econòmic on s’assenyala que l’execució de la norma implicarà la sol·licitud
d’inscripció d’aproximadament vuitanta mil empreses que treballen en el sector de la construcció a
Catalunya, la qual cosa comportarà un augment de les despeses en matèria de personal. Sobre aquest
informe, aquesta Comissió ha de destacar que no es fa una previsió de la quantificació dels costos
que pugui implicar la posada en marxa del Registre i que tampoc no es fa referència a la
disposició de la dotació pressupostària per fer front a l’aplicació» (FJ V).

— Dictamen 108/08 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya sobre les obligacions de difusió i finançament d’obres audiovisuals europees i en
matèria de reserva d’espai a programadors independents:
«També cal deixar constància que l’estudi econòmic en termes cost-benefici compleix de forma poc
satisfactòria les finalitats que pretén amb aquest informe la Llei 13/1989, ja que es limita a constatar que
l’aplicació implicarà l’augment d’una persona per a la valoració del compliment de les obligacions
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relatives a la difusió d’obres europees, una per a la valoració de les obligacions relatives als
programadors independents, i una altra per a fer el seguiment del compliment del finançament anticipat.
Tot i que en compliment de l’article 32.2 de l’Estatut orgànic i de funcionament consta en l’expedient un
informe sobre la repercussió econòmica de la instrucció en el sector audiovisual –que conclou que la
implementació de la norma pot significar una despesa de 4.500 euros anuals per distribuïdor–, aquesta
Comissió considera que la incidència econòmica que tenen aquestes obligacions en el sector no
ha merescut l’atenció i valoració que requeriria, singularment en allò que afecta el finançament
d’obres audiovisuals europees, respecte a les quals, i en desplegament de l’article 24 de la Llei 11/2007,
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, es passa d’una obligació, per part dels prestadors de
servei de gestió pública d’àmbit nacional, de destinar un 5 % a destinar un 6 % de la xifra d’ingressos
obtinguts l’any anterior» (FJ V).

— Dictamen 131/08 sobre el Projecte d’ordre per la qual es crea un fitxer que conté dades de
caràcter personal gestionades per l’Institut Cartogràfic de Catalunya:
«Consta també d’un breu estudi econòmic, el qual refereix únicament que “La creació i manteniment del
fitxer [...] no suposarà cap cost econòmic afegit, atès que la gestió i el manteniment són assumits pel
personal de l’Institut”. Tanmateix, aquesta parca explicació no expressa una valoració de la norma
en termes de cost-benefici, que és el que en definitiva exigeix l’article 63 citat» (FJ V).

— Dictamen 147/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els estatuts del Memorial
Democràtic:
«Cal dir, a més, que l’estudi econòmic és incomplet, ja que es limita a deixar constància de les
despeses, sense fer referència als beneficis, i ho fa en expressions numèriques que no van
acompanyades de la concreció exigible: únicament indica que, per a la posada en marxa immediata,
existeix una dotació en el pressupost del Departament de 200.000 euros, i que per a exercicis futurs s’ha
previst el pressupost següent: per al 2009, 3.570.467 euros, 725.228 euros dels quals són per a personal
i la resta per a activitats; per al 2010, 3.677.553 euros, amb 746.958 per a personal, i la resta per a
activitats. Cal anotar que, tot i que se li doni tràmit d’audiència, no consta en l’expedient cap escrit del
Departament d’Economia i Finances» (FJ V).

— Dictamen 169/08 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 216/2004, de 2 de
març, pel qual es regula la utilització de mitjans telemàtics en la gestió tributària i en el
pagament dels ingressos de caràcter públic a percebre per la hisenda de la Generalitat:
«Hi consta la llista de disposicions afectades i la taula de vigències, així com un informe econòmic en el
qual s’assenyala que el sistema d’utilització de mitjans telemàtics en la gestió tributària i en el pagament
dels ingressos de caràcter públic a percebre per la hisenda de la Generalitat utilitza les aplicacions
informàtiques que formen part del sistema informàtic G@udi, amb la qual cosa el seu cost roman inclòs
dins el cost general d’aquest sistema informàtic. Sobre aquest aspecte hem d’insistir en la necessitat
que l’informe econòmic es formuli en termes de cost-benefici i, en aquest sentit, en l’estalvi
econòmic que les actuacions per via telemàtica poden representar dins els costos de gestió que
fins ara representaven. D’altra banda, l’especificitat de les aplicacions informàtiques que requereix la
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implementació de les mesures proposades hauria de permetre determinar l’import econòmic de
forma individualitzada, sens perjudici que s’agregui als costos del sistema informàtic de caràcter
general abans esmentat. Així mateix, es troba a faltar una consideració sobre els beneficis que
l’ampliació del sistema comporta en els diversos procediments tributaris afectats» (FJ V).

— Dictamen 192/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen el sistema d’eleccions, el
caràcter, la composició i el funcionament dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis de
Catalunya:
«L’estudi econòmic es limita a deixar constància que l’aprovació del Projecte no suposa el
desenvolupament de cap activitat addicional que incorpori un cost econòmic avaluable per a la
Generalitat. Per tant, aquest informe no valora la relació cost-benefici que s’espera de la mesura, i
que és el que requereix l’article 63.2 de la Llei 13/1989» (FJ V.b).

— Dictamen 228/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els àmbits funcionals en
l’Administració de la Generalitat de Catalunya:
«Inclou també l’estudi cost-benefici, que es limita a dir que no hi ha cost addicional. Certament aquest
cost no hi és per la simple regulació dels àmbits funcionals, però quan realment s’apliqui pot haver-hi
cost (per exemple en la formació) i, d’altra banda, s’han de derivar beneficis en el millor funcionament de
l’Administració. Aquests aspectes no estan quantificats, ni tan sols valorats» (FJ III)

— Dictamen 240/08 sobre el Projecte de decret sobre la utilització del número d’identitat
professional en determinades peces dels uniformes de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra:
«S’hi conté formalment, a més, un estudi econòmic en termes de cost-benefici, però la quantificació que
es fa del cost d’aplicació de la norma no és precisa, simplement es conclou que “el fet d’incorporar
aquesta modificació en la confecció del vestuari no suposa cap cost addicional per a la Direcció General
de la Policia respecte al preu anterior”. Però aquesta conclusió és difícil d’assumir, almenys expressada
en aquests termes, per bé que la veta adherent (que té un cost material evident, encara que sigui reduït)
s’incorpora amb la regulació del Projecte en peces de l’uniforme que fins ara no la portaven» (FJ V).

— Dictamen 305/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya:
«A l’estudi cost-benefici del subdirector general de Gestió Econòmica, es fa constar que “per la
naturalesa de la matèria objecte d’aquest Projecte de decret no és factible la quantificació dels beneficis
que aquesta norma reportarà a la societat. Estimant-se que la norma, en la hipòtesi que s’aprovi, tampoc
implicaria costos addicionals en els pressupostos del Departament de Justícia”. La Comissió destaca que
l’estudi cost-benefici incorporat a l’expedient no sembla haver tingut en compte que la implantació del
nou Pla de comptabilitat per a les fundacions i associacions catalanes implicarà, com a mínim, un procés
d’aprenentatge en el personal encarregat d’apreciar, en cada cas, si hi concorren o no els requisits
establerts per a la seva aplicació, o la contractació dels professionals corresponents, que generarà un
cost susceptible de ser quantificat econòmicament. Per altra banda, si –com es pretén–, de l’aplicació
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d’aquest Pla de comptabilitat es deriva una simplificació en la tramesa de documents per part de les
fundacions i associacions obligades a trametre’ls, se’n derivaran uns beneficis que també es podrien
quantificar. Des d’aquest punt de vista l’esmentat estudi cost-benefici no sembla complir suficientment
amb la missió d’informar sobre els guanys i despeses que comportaria la implantació del nou Pla, d’acord
amb l’article 63 de la Llei 13/1989» (FJ IV)

— Dictamen 211/10 sobre el Projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle
de l’educació infantil:
«[S]’ha de deixar constància que l’informe econòmic en termes cost-benefici hauria de ser més detallat
i fer estimacions amb contingut valoratiu i substantiu sobre el cost de la norma, el cost d’aplicarla, el cost d’executar-la i la valoració dels beneficis, i no limitar-se, com de fet fa, a declarar que
no genera cap increment ni cap cost afegit i que produeix el benefici de refermar el desenvolupament
personal i el benestar dels nens i de les nenes de Catalunya. Tot i això, cal considerar que els dèficits
d’aquest informe o memòria econòmica queden esmenats amb la informació que aporta l’informe
d’impacte regulatori, que fa referència a les obligacions o càrregues que el Decret significarà per als
centres educatius privats, concertats o no, i a les raons d’interès general que justifiquen l’establiment de
les càrregues per als centres» (FJ V).

— Dictamen 228/11 sobre el Projecte d’ordre per la qual es creen tres fitxers que contenen dades
de caràcter personal gestionades per Ports de la Generalitat:
«Aquest estudi econòmic estableix que l’ordre no suposarà cap cost econòmic afegit, malgrat generar
l’existència de nombroses càmeres de videovigilància que, o bé s’hauran de comprar o bé, i en tot cas,
de mantenir. Convindria, per tant, fer alguna referència, almenys, a aquest cost i als beneficis que
previsiblement es generaran» (FJ V).

Observacions: Tramitat sota la vigència de la Llei 13/1989.
Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 257/11 sobre el Projecte d’ordre per la qual s’especifica la superfície mínima de
determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l’educació primària, l’educació
secundària o els ensenyaments artístics:
«c) En l’informe d’impacte econòmic i social si bé s’expressen els beneficis de la norma (introducció de
requisits proporcionats a l’interès general en les instal·lacions dels centres) no s’avaluen els costos
que implica el Projecte per als seus destinataris i per a la realitat social i econòmica, com exigeix
l’article 64.3.b) de la Llei 26/2010» (FJ V).
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7.5.

Relació amb el nou informe d’impacte normatiu (remissió)
(Vegeu els apartats 7.1 –contingut de l’informe d’impacte econòmic i social/estudi
cost-benefici– i 8 –informe d’impacte normatiu–.)

8. Informe d’impacte normatiu (antic informe d’avaluació de l’impacte regulatori)

Art. 4 del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació
de procediments per facilitar l’activitat econòmica:
«Avaluació de les propostes de nova normativa
1. Les propostes de disposicions de caràcter general i d’avantprojectes de llei que elaborin els
departaments de l’Administració de la Generalitat, a més de la documentació preceptiva que
determinen la legislació sobre procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat i la
legislació sectorial que sigui d’aplicació, han d’anar acompanyades amb un informe d’avaluació de
l’impacte de les mesures proposades, que formarà part de l’expedient de tramitació de la proposta.
2. Amb aquest objecte, el Govern de la Generalitat ha d’aprovar una Guia de bones pràctiques per
a l’elaboració i revisió de la normativa, en la qual s’han d’especificar els principis, els criteris i les
recomanacions que cal seguir per tal de garantir que no s’estableixen obligacions o càrregues
administratives que no estiguin prou justificades.
Aquesta Guia es pot

consultar al web institucional de l’Administració de la Generalitat

http://www.gencat.cat.
3. L’informe d’avaluació d’impacte regulatori ha d’especificar detalladament en quin sentit
l’elaboració de la norma ha seguit els principis, criteris i recomanacions que la Guia estableix, i ha
de quantificar les càrregues administratives que la nova norma genera a les empreses, utilitzant
metodologies de referència.
Aquest informe serveix de punt de partida per possibilitar la verificació, un cop aprovada la norma,
que aquesta compleix els criteris de simplificació administrativa en el sentit que no crea
obligacions o càrregues administratives per a les empreses que no estiguin prou justificades. En
qualsevol moment es poden fer informes posteriors a l’aprovació de la norma, sobre l’avaluació de
l’impacte regulatori de les normes en vigor, incloses les que ja han estat informades d’aquest
aspecte en la seva tramitació.»
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Art. 64.3 de la Llei 26/2010:
«La memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades […] integra, com a mínim, els
informes següents:
c) 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 administrativa i de
reducció de càrregues administratives per als ciutadans i les empreses.»

8.1.

Abans de la Llei 26/2010: Naturalesa i relació amb l’informe cost-benefici de la Llei
13/1989. Manca d’elaboració dels criteris metodològics com a justificació
provisional de l’incompliment de les exigències d’aquest informe

— Dictamen 89/08 sobre el Projecte de decret de mesures per a l’eliminació de tràmits i la
simplificació de procediments per a facilitar l’activitat econòmica:
«L’article 4 preveu, com a element addicional, en el procediment d’elaboració de disposicions generals,
un informe d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades. Ara bé, com vam indicar en el nostre
Dictamen 233/07, aquest impacte es relaciona i connecta –i pot donar un contingut més precís–
amb els estudis de cost-benefici ja previstos per la Llei 13/1989, com també es pot considerar un
estudi dels que poden acompanyar la Memòria, segons disposa aquesta mateixa Llei. És, per això,
que la previsió de l’informe d’impacte no la contradiu. Seria convenient recollir aquesta relació, que,
d’altra banda, reforçaria la posició de la nova mesura, ja que, en introduir-se reglamentàriament, a
diferència de la documentació a què s’acaba d’al·ludir que té rang legal, té una menor resistència i és
més vulnerable per incompliment.
El segon i tercer apartat del paràgraf 1 podrien configurar-se com un paràgraf 2. El paràgraf 2 passaria a
ser el 3. Respecte del segon apartat d’aquest darrer no està clar quan es produiria la segona fase i, per
tant, es podria considerar una precisió més gran» (FJ VIII).

— Dictamen 267/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Sistema d’informació
geogràfica de parcel·les agrícoles:
«En compliment de l’article 4 del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació i la
simplificació de procediments per a facilitar l’activitat econòmica, consta en l’expedient un informe
denominat “avaluació de l’impacte de les mesures proposades”. Aquest informe, incorporat a l’expedient
en el moment previ a elevar el Projecte al Consell Tècnic, conté unes observacions sobre els avantatges
de la nova regulació per a les empreses, però el contingut, encara que aporta una informació
complementària sobre l’estudi cost-benefici que consta en l’expedient, és poc congruent amb la
configuració que es fa en l’article 4 del Decret 106/2008 sobre l’informe d’avaluació de l’impacte
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regulatori. Segons aquest article, l’informe ha d’especificar detalladament en quin sentit l’elaboració de la
norma ha seguit els principis, els criteris i les recomanacions d’una guia de bones pràctiques per a
l’elaboració i revisió de normativa, i ha de fer referència descriptiva a les càrregues administratives que la
nova norma genera a les empreses, utilitzant metodologia de referència. El fet de no tenir en el
moment d’elaboració de l’informe els criteris metodològics per a avaluar l’impacte de les mesures
normatives que es projecten –atès que la guia de bones pràctiques que els ha de contenir es troba en
procés d’elaboració– fa que l’estudi que apareix en l’expedient no pugui tenir els elements que
singularitzarien els informes d’impacte normatiu i que, objectivament, no pugui adaptar-se encara ni als
requisits ni a les finalitats que el Decret 106/2008 atribueix a aquest nou informe. El contingut és el
propi d’un informe de cost-benefici –l’estreta connexió amb el qual ja va ser destacada pel
Dictamen 89/08 d’aquesta Comissió– del qual es desprenen dues consideracions rellevants per a
valorar l’impacte d’aquest Projecte: La primera, que l’elaboració del Projecte és una obligació imposada
pel dret comunitari i executada d’una manera coordinada amb el FEGA: no és, per tant, una decisió
totalment discrecional del Govern de la Generalitat; la segona, que el contingut del Projecte permet
considerar com a fets notoris que les mesures que es proposen simplifiquen la tramitació de les ajudes
comunitàries i no tenen costos substantius ni administratius d’entitat per a les empreses» (FJ V).

— Dictamen 283/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els cursos de formació en
benestar animal:
«En compliment de l’article 4 del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació i la
simplificació de procediments per a facilitar l’activitat econòmica, consta a l’expedient un informe
denominat “d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades” respecte de les empreses. Aquest
informe, incorporat a l’expedient en el moment previ a l’elevació del Projecte al Consell Tècnic, conté
unes observacions valuoses sobre els avantatges de la nova regulació per als centres que imparteixen
els cursos i per a l’alumnat, però té un contingut més propi d’un informe en termes de cost-benefici
que no pas d’un informe d’avaluació de l’impacte regulatori que es configura en l’article 4 del Decret
106/2008. Segons aquest article, l’informe ha d’especificar detalladament en quin sentit l’elaboració de la
norma ha seguit els principis, els criteris i les recomanacions d’una guia de bones pràctiques per a
l’elaboració i la revisió de normativa, i ha de fer una referència descriptiva a les càrregues administratives
que la nova norma genera a les empreses, utilitzant una metodologia de referència. El fet de no tenir,
en el moment d’elaborar l’informe, els criteris metodològics per a avaluar l’impacte de les mesures
normatives que es projecten –ja que es troba en procés d’elaboració la guia de bones pràctiques que els
ha de contenir– implica que l’estudi inclòs en l’expedient no tingui els elements que han de singularitzar
els informes d’impacte normatiu i que no pugui adaptar-se satisfactòriament als requisits i a les finalitats
que el Decret 106/2008 atribueix a aquest nou informe» (FJ V).
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— Dictamen 62/09 sobre el Projecte de decret sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i
la cèdula d’habitabilitat: Es diu que caldria haver motivat la manca de necessitat de l’informe,
tot i que s’exclou expressament que el vici sigui de legalitat:
«Resta, únicament, efectuar unes breus consideracions sobre la innecessarietat de l’informe d’avaluació
d’impacte regulatori previst en el Decret 106/2008, de 6 de maig, que, segons l’informe del Gabinet
Jurídic de data 28 de novembre de 2008, s’entén no aplicable en aquest supòsit. Doncs bé, segons
l’article 2 del citat Decret, aquest és aplicable a la tramitació i resolució dels procediments administratius
que afecten l’empresa en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, els seus organismes autònoms i les
entitats de dret públic que en depenen. Segons l’article 4, les propostes de disposicions de caràcter
general i els avantprojectes de llei que elaborin els departaments de l’Administració de la Generalitat, a
més de la documentació preceptiva que determina la legislació sobre procediment de règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat i la legislació sectorial que sigui d’aplicació, han d’anar acompanyats
d’un informe d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, que formarà part de l’expedient de
tramitació de la proposta.
Tot i que bona part de les mesures que el Projecte de decret conté, com el cas de la cèdula
d’habitabilitat, es trobaven ja regulades en l’ordenament jurídic, sí que és cert que es preveuen noves
determinacions a incloure en els projectes tècnics, mesures d’estàndards de superfície, activitats
d’inspecció, etc. D’altra banda, la cèdula d’habitabilitat es concreta en cèdula de primera ocupació i
cèdula per a segona i successives ocupacions; la constatació dels elements i circumstàncies continguts
en la cèdula estan sotmesos a uns períodes determinats. Segons l’article 16 del Decret en projecte,
l’atorgament o denegació de la cèdula d’habitabilitat se subjecta a les regles procedimentals previstes en
l’article 43.5 de la Llei 30/1992; per tant, es podrien donar conflictes entre la llicència urbanística de
primera ocupació i la cèdula d’habitabilitat. Aquestes són algunes de les mostres que permeten pensar
que, en diversos estadis, la lloable finalitat que persegueix el Decret en projecte va unida a una sèrie de
càrregues, com ara les recollides en els apartats 2 i 4 de l’article 10, i a un augment de tràmits imposats
per l’interès general que afectaran la ciutadania, l’empresa i els professionals, com ara arquitectes,
arquitectes tècnics, amb els visats col·legials corresponents, registradors de la propietat i mercantils o
notaris, tot i que han estat concebuts en funció l’habitatge. Tot això porta aquesta Comissió Jurídica a
mantenir que hauria estat escaient motivar les raons per les quals cal o no cal sotmetre el decret
en projecte a l’avaluació del Decret 106/2008, de mesures per a l’eliminació de tràmits i a la
simplificació de procediments per a facilitar l’activitat econòmica.
No és rellevant el fet que l’article 4 del Decret 106/2008 no hagi estat desplegat en la seva totalitat
fins al moment, ja que, segons es diu a l’exposició de motius, aquesta disposició constitueix “l’inici d’un
mecanisme de transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (DSMI), que prescriu l’eliminació de la
regulació que contingui barreres proteccionistes en el sector serveis, però també d’obstacles i càrregues
administratives (registres, autoritzacions, etc.)”. Aquesta Comissió Jurídica Assessora entén que les
autoritzacions, registres, etc., continguts en el decret en projecte estan justificades per la finalitat de la
mateixa disposició, que és la de millorar i definir les condicions d’habitabilitat dels habitatges per sobre
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de qualsevol altra, però és cert que aquesta és la finalitat i també l’objectiu de l’avaluació d’impacte
regulatori en el cas que ara ens referim: demostrar que, malgrat la sobrecàrrega administrativa que la
disposició en projecte estableix, les mesures són necessàries i no substituïbles. Generalment, els
informes d’avaluació d’impacte serveixen per a assegurar-se de l’impacte excessiu de les mesures
proposades, així com per a assegurar-se que les mesures proposades són ineludibles i no susceptibles
de ser substituïdes per altres en funció de la protecció que es pretén. Aquesta observació és efectuada
per la Comissió Jurídica Assessora sense entendre que obsti a la legalitat formal del Projecte»
(FJ VII).

8.2. Abans de la Llei 26/2010: exigència de l’informe només en el cas d’incidència en
activitats econòmiques

— Dictamen 137/09 sobre el Projecte de decret de modificació dels Estatuts del Consorci de
l’Habitatge de Barcelona, aprovats pel Decret 34/2006, de 28 de febrer, de modificació del
Decret 420/2000, de 27 de desembre, i d’aprovació dels Estatuts del Consorci de l’Habitatge de
Barcelona:
«Sobre la necessitat o no de l’informe d’avaluació de l’impacte regulatori previst en el Decret 106/2008,
que en diversos informes entén que no és aplicable a aquest supòsit, cal assenyalar que aquesta
Comissió Jurídica Assessora tampoc no entén que sigui aplicable al Projecte de decret que
s’analitza, fonamentalment perquè l’objecte de la modificació consorcial no es refereix a l’exercici
d’una activitat econòmica susceptible de ser sotmesa a obligacions o càrregues administratives a
què es refereix l’article 4 del Decret 106/2008, ans al contrari, es refereix a actuacions dels poders
públics en l’àmbit de les prestacions socials d’habitatge i a l’assignació de les competències
administratives corresponents al Consorci» (FJ VI).

8.3. La possibilitat que aquest informe esmeni un estudi cost-benefici insuficient

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 211/10 sobre el Projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle
de l’educació infantil:
«[S]’ha de deixar constància que l’informe econòmic en termes cost-benefici hauria de ser més detallat i
fer estimacions amb contingut valoratiu i substantiu sobre el cost de la norma, el cost d’aplicar-la, el cost
d’executar-la i la valoració dels beneficis, i no limitar-se, com de fet fa, a declarar que no genera cap
increment ni cap cost afegit i que produeix el benefici de refermar el desenvolupament personal i el
benestar dels nens i de les nenes de Catalunya. Tot i això, cal considerar que els dèficits d’aquest
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informe o memòria econòmica queden esmenats amb la informació que aporta l’informe
d’impacte regulatori, que fa referència a les obligacions o càrregues que el Decret significarà per als
centres educatius privats, concertats o no, i a les raons d’interès general que justifiquen l’establiment de
les càrregues per als centres» (FJ V).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 58/11

8.4. L’informe en el cas dels reglaments organitzatius

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 63/11 sobre el Projecte de decret pel qual es crea la Comissió Territorial d’Urbanisme
de l’àmbit metropolità de Barcelona i se’n regula la composició i el funcionament intern:
«En l’expedient consta l’estudi econòmic en termes pressupostaris al qual fa referència l’apartat a) de
l’article 63.2 de la Llei 13/1989, realitzat d’una manera minuciosa en relació amb els drets d’assistència
dels components del nou òrgan. En canvi, no es fa referència al vessant de cost-benefici, absència
que s’ha de valorar a la llum del caràcter merament organitzatiu del contingut del projecte
normatiu, de simple desplegament, escassament innovador, de les previsions de la Llei 31/2010.
Aquesta mateixa raó pot donar suport a la manca d’informe sobre l’impacte regulatori» (FJ V).

Observacions: En aquest cas era encara d’aplicació la Llei 13/1989, en haver-se iniciat la
tramitació abans de l’entrada en vigor del Títol IV de la Llei 26/2010
— Dictamen 138/11 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els estatuts de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya:
«A l’expedient consten els informes de l’Assessoria Jurídica del Departament de Salut: el preliminar, que
té una versió actualitzada, conté un seguiment detallat dels tràmits que ha tingut l’elaboració del Projecte,
i es justifica amb criteris ben fonamentats que no s’ha de demanar l’informe d’impacte normatiu,
pel fet que el projecte és una norma autoorganitzativa de l’Administració que no té efectes sobre
les empreses privades» (FJ V).

Observacions: En aquest cas era encara d’aplicació la Llei 13/1989, en haver-se iniciat la
tramitació abans de l’entrada en vigor del títol IV de la Llei 26/2010.
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Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 281/11 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els estatuts de l’Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural:
«[E]n la memòria es justifica que no és procedent l’informe d’impacte normatiu, ja que el contingut del
Projecte és purament organitzatiu i no afecta l’activitat dels ciutadans ni de les empreses
privades, ni s’hi imposen càrregues administratives» (FJ V).

— Dictamen 276/12 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els estatuts de la Institució de
les Lletres Catalanes:
«El darrer apartat de la memòria d’avaluació de l’impacte explicita que, en aquest cas, no és procedent
proveir d’un informe d’impacte normatiu, opció que es justifica tot dient que el contingut del Projecte és
purament de caràcter organitzatiu i, per tant, que no afecta l’activitat dels ciutadans ni de les empreses
privades, ni s’hi imposen tampoc càrregues administratives. En aquest punt la Comissió vol fer avinent
que l’informe d’impacte normatiu és imposat per imperatiu legal (article 64.3.c) de la Llei 26/2010) i
que aquest informe té per objecte avaluar la incidència de les mesures que la futura norma proposa en
termes d’opcions de regulació, de simplificació administrativa i de reducció de càrregues administratives
per als ciutadans i les empreses. No es tracta, doncs, que l’informe d’impacte normatiu sigui o no
procedent per a aquest o per a d’altres projectes de disposició, perquè sempre cal entendre que
ho és, de procedent, per mandat legal, sinó que, com a resultat de l’avaluació de la incidència de
les mesures contingudes al projecte normatiu, l’Administració activa ha arribat a la conclusió que
aquestes no incideixen en l’activitat dels ciutadans ni de les empreses i, conseqüentment, que no
s’hi imposen tampoc càrregues administratives. En aquest sentit cal entendre, per tant, el
pronunciament que realitza la memòria d’avaluació sobre l’impacte normatiu» (FJ V).

— Dictamen 286/12 sobre el Projecte de decret pel qual es crea la Taula Agrària: l’informe
d’impacte normatiu també és preceptiu en els reglaments organitzatius:
«No obstant això, en la memòria d’avaluació no s’ha elaborat l’informe d’impacte normatiu, ja que
l’Administració ha argumentat que aquest Projecte no el requereix, atès que el contingut és
merament organitzatiu. Aquest argument es fonamenta en les excepcions que estableix la Guia de
bones pràctiques, aprovada per l’Acord de Govern 63/2010. Davant d’aquest criteri, aquesta Comissió
Jurídica Assessora vol fer avinent, com ja va fer en el Dictamen 276/12, que l’informe d’impacte
normatiu és preceptiu per a tots els projectes de disposicions reglamentàries, ja que està imposat
en la lletra c) de l’article 64.3 de la Llei 26/2010 com un dels continguts mínims que integren la
memòria d’avaluació d’impacte. En conseqüència, cal aportar a l’expedient l’informe esmentat a fi
de valorar la incidència de les mesures proposades per la disposició reglamentària en matèria d’opcions
de regulació, simplificació administrativa i reducció de càrregues administratives» (FJ V).
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8.5. Concepte d’empresa a l’efecte de l’àmbit subjectiu de l’informe

8.5.1. Exclusió dels notaris del concepte d’empresa
Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 24/12 sobre el Projecte de decret del Registre de nomenaments tutelars no
testamentaris i del registre de patrimonis protegits:
«Durant la tramitació de la norma, l’Oficina del Govern s’ha pronunciat en diversos moments en el sentit
d’insistir que l’apartat de la memòria d’avaluació referida a l’impacte econòmic i social, en relació amb els
notaris, hauria d’incloure les càrregues administratives que el projecte imposa a aquest col·lectiu. En
aquest sentit, l’Oficina del Govern considera que caldria identificar i quantificar aquestes càrregues
administratives, ja que, malgrat la seva condició de fedatari públic, també es pot considerar el notari com
un professional i, per tant, com a professional del dret i, per tant, com una empresa privada (pàg. 79 a
81). La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia considera que en el
cas concret que ens ocupa, els notaris no es poden tractar des de la vessant de l’activitat privada
d’assessorament, sinó des d’una intervenció en els actes en què aquesta és necessària per a produir els
efectes jurídics corresponents: nomenar apoderat en previsió de pèrdua de capacitat i constitució d’un
patrimoni protegit mitjançant escriptura pública que ha de constar en el registre corresponent. Per tant –
conclou la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques– la naturalesa dels notaris i l’activitat que
exerceixen no té encaix en l’article 64.3.c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment
de les administracions públiques de Catalunya, ni en el concepte d’empresa que recull la “Guia de bones
pràctiques per a l’elaboració i revisió de la normativa amb incidència en l’activitat econòmica”, ja que no
es tracta de valorar càrregues administratives innecessàries per a aquells destinataris de la norma que
no les han de suportar, sinó de regular (desplegar) una norma legalment establerta que no comporta cap
càrrega administrativa per als ciutadans o per als professionals lliures.
Aquest alt òrgan consultiu constata que en els darrers anys s’han incrementat notablement les
obligacions, per part dels notaris, d’efectuar diferents comunicacions, en general per via telemàtica, a
organismes de la Generalitat i l’Estat, però en tots aquests supòsits el notari no actua com a
assessor de les parts, sinó essencialment en condició de funcionari públic, per tal de donar
seguretat i certesa als actes jurídics en els quals ha intervingut. S’ha dit que el notari és un pilar de
la seguretat jurídica preventiva i, complint amb aquestes obligacions que se li imposen legalment, pot
contribuir a assolir-la o, si més no, a incrementar-la» (FJ V).
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9. Informe d’impacte de gènere

Art. 63.2 de la Llei 13/1989:
«[...] A la proposta de disposició també s’han d’adjuntar: [...]
d) Un informe interdepartamental d’impacte de gènere de les mesures que estableix la disposició.»

Art. 64.3 de la Llei 26/2010:
«La memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades […] integra, com a mínim, els
informes següents:
d) Un informe d’impacte de gènere.»

9.1. Naturalesa no determinant i possibilitat de continuar la tramitació en cas de no
emissió

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 141/08 sobre el Projecte d’ordre per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació
d’Origen Protegida Pera de Lleida:
«Tot i que consta l’ofici de sol·licitud de l’informe preceptiu de l’Institut Català de les Dones sobre
l’impacte de gènere, aquest no ha estat incorporat a l’expedient per no haver estat tramès (almenys fins
al moment en què l’expedient tingué entrada en aquesta Comissió). D’acord amb el que preveu l’article
83.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, aquesta mancança no pot paralitzar l’expedient, en la mesura que ha
transcorregut el termini de deu dies que tenia aquest Institut per evacuar l’informe i que aquest no és
determinant per resoldre el procediment (entre molts altres, dictàmens 88/05 i 239/05)» (FJ V).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 274/08
— Dictamen 305/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya:
«D’acord amb el que es diu als dictàmens 90/08 i 141/08 d’aquesta Comissió, tot i que es tracta d’un
informe preceptiu, la càrrega d’emetre’l depèn de l’òrgan que n’ha d’informar preceptivament; per tant, si
s’ha concedit el termini establert legalment, com succeeix en aquest cas, sense que s’hagi evacuat, i en
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no tractar-se d’un informe determinant, en els sentit de l’article 83.3 de la Llei 30/1992, no hi ha cap
objecció al fet que continuï la tramitació, tal com estableix el precepte esmentat» (FJ IV)

9.2. Necessitat de valorar-ne el contingut en ser preceptiu

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 329/05 sobre el Projecte d’ordre per la qual es modifica l’Ordre ENS/193/2002, de 5
de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de
col·laboració amb empreses i entitats:
«En primer lloc, l’informe preceptiu emès per l’Institut Català de la Dona destaca que no s’ha emprat cap
terme discriminatori al llarg del text del Projecte i fa propostes que no s’incorporen al text esmentat –
cosa que es jurídicament irreprotxable atesa la naturalesa del dictamen–, però que no es valoren
en l’informe de l’Assessoria Jurídica del Departament, fet que s’hauria de produir per exigència
de correcció institucional. Com ja ha indicat aquesta Comissió Jurídica Assessora, l’òrgan competent
del Departament ha de prendre posició respecte de les propostes, les al·legacions, els
suggeriments o les recomanacions que fan les parts que intervenen en el procediment,
singularment quan s’emeten en un dictamen legalment preceptiu» (FJ III).

— Dictamen 26/08 sobre el Projecte de decret de creació, dins l’àmbit competencial i territorial de
Catalunya, del Registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de
prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació:
«En l’informe preceptiu interdepartamental d’impacte de gènere, l’Institut Català de les Dones fa dues
propostes: una, per afegir un nou apartat 3.6 (“La Direcció General de Relacions Laborals elaborarà
periòdicament estudis sobre les sancions publicades imposades en matèria de prevenció de riscos
laborals amb l’objectiu de detectar i prevenir possibles situacions en les quals els danys derivats del
treball puguin aparèixer vinculats amb el sexe de les persones treballadores”); i, l’altra, en el sentit
d’incorporar a l’article 4.1 una nova dada en els termes següents: “Sexe de la persona treballadora
afectada”. Des de la perspectiva d’aquesta Comissió res no es pot retreure al fet que aquelles
propostes de fons no s’hagin incorporat al text sotmès a consulta, però sí, o almenys no consta
en l’expedient, que no hagin estat valorades per part de l’òrgan que l’ha tramitat, al qual
corresponia haver pres alguna posició sobre això, singularment quan les propostes s’emeten,
com és el cas, en un dictamen preceptiu» (FJ IV).

Observacions: en el segon dictamen que va emetre la Comissió sobre aquest projecte al cap
d’uns mesos (176/08) es va constatar que s’havia esmenat aquest defecte.
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Doctrina reiterada a:
⇒ Dictàmens 36/06, 101/06, 180/06, 205/06, 88/08, 91/08, 277/10
— Dictamen 40/08 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
relativa als projectes de modificació de l’estructura accionarial o empresarial dels prestadors
privats de serveis de comunicació audiovisual:
«El Projecte ha estat sotmès al parer preceptiu de l’Institut Català de les Dones, un cop aprovat pel Ple
del Consell del CAC la versió que se sotmet a la nostra consideració. Les observacions formulades
afecten tant aspectes de llenguatge que es considera androcèntric, com de contingut de la instrucció
projectada. No consta en l’expedient que aquestes observacions hagin estat valorades, per la qual
cosa recordem que l’òrgan competent s’ha de pronunciar sobre aquest extrem en tractar-se d’un
informe legalment preceptiu. Aquest pronunciament ha de ser previ a la tramesa de l’expedient a la
Comissió Jurídica Assessora» (FJ V).

— Dictamen 267/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Sistema d’informació
geogràfica de parcel·les agrícoles:
«Consta en l’expedient l’informe emès per l’Institut Català de les Dones. En aquest informe preceptiu es
fa una anàlisi terminològica del text i es proposa addicionar un nou article amb la finalitat de facilitar
procediments de valoració de gènere. A l’expedient no consta que les observacions plantejades per
l’Institut Català de les Dones hagin estat valorades per l’òrgan que l’ha tramitat. Aquesta Comissió ha
de recordar l’obligació de valorar els informes rebuts, singularment quan són legalment
preceptius (dictàmens 194/07, 40/08 i 204/08, entre d’altres)» (FJ V).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 241/08
— Dictamen 282/08 sobre el Projecte de decret de regulació de la situació administrativa especial
de segona activitat en el Cos de Mossos d’Esquadra:
«No s’han valorat les propostes formulades per l’Institut Català de les Dones. La Comissió s’ha
pronunciat sobre la conveniència de valorar les aportacions al procediment i més en els casos
d’un informe de caràcter preceptiu (dictàmens 40/08 i 204/08)» (FJ III).

— Dictamen 129/10 sobre el Projecte d’ordre per la qual s’actualitzen els fitxers que contenen
dades de caràcter personal gestionats en l’àmbit del Departament de la Vicepresidència:
«També ha emès informe preceptiu l’Institut Català de les Dones. Tanmateix, es palesa que si bé les
indicacions relatives a l’ús de llenguatge androcèntric han estat ateses, no sembla que hagi succeït el
mateix amb totes les propostes de fons (malgrat el contingut de l’article 4 del Projecte), les quals no
consta a l’expedient que hagin estat valorades motivadament. Sobre això, aquesta Comissió ha de
recordar l’obligació de l’Administració de valorar i d’informar sobre les al·legacions que es
formulin en aquests tràmits, malgrat que no s’incorporin al text de la norma, i més quan es trobin
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en un informe de caràcter preceptiu com és el cas (en el mateix sentit, dictàmens 40/08 i 267/08)»
(FJ V).

— Dictamen 58/11 sobre el Projecte de decret sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2 % a
favor de persones amb discapacitats en empreses de 50 o més treballadors i de les mesures
alternatives de caràcter excepcional:
«L’informe de l’Institut Català de les Dones formula observacions sobre l’ús del llenguatge androcèntric,
que han estat acceptades, i tres observacions de contingut, de les quals s’ha acceptat la que proposa
l’addició d’un nou apartat segon a l’article 5 del Projecte. Tot i ser obvi que les observacions han estat
valorades, caldria incorporar a l’expedient l’escrit on es fa tal valoració» (FJ V).

— Dictamen 87/11 sobre el Projecte d’ordre del procediment i els documents i requisits formals del
procés d’avaluació a l’educació secundària per a les persones adultes:
«Entre els tràmits que queden reflectits als antecedents d’aquest Dictamen cal fer esment que el Projecte
d’ordre s’ha sotmès a informe de l’Institut Català de les Dones, així com al Consell Escolar de Catalunya.
Aquestes entitats han formulat observacions al Projecte. Les de l’Institut han estat totes elles
incorporades malgrat no haver estat valorades d’una manera expressa, la qual cosa hauria estat
el més desitjable per tal de conèixer els motius que han portat a incorporar-les (així, dictàmens
267/08 i 302/08). Les observacions del Consell, en canvi, sí que han estat degudament valorades i,
moltes d’elles, incloses en una nova versió del Projecte d’ordre» (FJ V).

— Dictamen 123/11 sobre el Projecte d’ordre per la qual es regulen els fitxers que contenen dades
de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar Social i Família:
«El Projecte ha estat objecte d’informe per l’Institut Català de les Dones, malgrat que hi han estat
incorporades algunes de les propostes, no consta expressament que s’hagi valorat aquell informe. Sobre
això, aquesta Comissió ha de recordar l’obligació de l’Administració de valorar i d’informar sobre
les al·legacions que es formulin en aquests tràmits, malgrat que no s’incorporin al text de la
norma, i més quan es trobin en un informe de caràcter preceptiu, com és el cas (en el mateix sentit,
vid. dictàmens 40/08, 276/08 i 129/10)» (FJ V).

10. Memòria de les observacions i les al·legacions presentades

Introduïda per l’art. 64.5 de la Llei 26/2010.
Art. 64.5 de la Llei 26/2010:
«L’expedient ha d’incloure una memòria de les observacions i les al·legacions presentades en els
tràmits de consulta interdepartamental, audiència, informació pública i informes, si escau, i també
de les raons que han dut a desestimar-les, si és el cas.»
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10.1. Necessitat d’incorporar el resultat de la informació pública i de la valoració dels
informes emesos

— Dictamen 273/11 sobre el Projecte de decret relatiu al Sistema d’assessorament agrari de
Catalunya: S’assenyala que convindria esmenar el defecte:
«L’expedient conté, com és preceptiu (art. 64.5 de la Llei 26/2010), una memòria amb les observacions
i les al·legacions formulades en els tràmits anteriors i les raons que han dut a estimar-les o desestimarles.
[…] c) Incorporació del resultat del tràmit d’informació pública. No consta a l’expedient circumstanciat
el resultat del tràmit d’informació pública i convindria incorporar-lo.
d) Incorporació de la valoració. Finalment, tampoc no s’ha incorporat a l’expedient la valoració de
l’Informe de l’Institut Català de les Dones. Convindria, per tant, incorporar-la en la memòria que
exigeix l’article 64.5 de la Llei 26/2010» (FJ V).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 12/12 (pel que fa al resultat del tràmit d’informació pública.)

10.2. Necessitat que comprengui una valoració específica i detallada de les al·legacions
presentades

— Dictamen 176/11 sobre el Projecte d’ordre pel qual s’estableix la quota màxima diària de
captura de sonso per l’any: Tot i que se’n relativitza la insuficiència atès el contingut de les
al·legacions:
«Finalment, en relació amb la memòria de les observacions i les al·legacions presentades, es destaca el
seu caràcter excessivament genèric. Així, no s’ha fet una valoració específica i detallada de les
al·legacions presentades per les respectives confraries de pescadors i federacions territorials;
mancança que resulta rellevant, ja que en les al·legacions presentades existeixen aspectes
divergents, basats en els principis de prevenció i cautela, que fan necessària la mesura, en absència
d’un pla de gestió.
La diversitat de propostes a tenir en compte efectuades pels armadors directament, o a través de les
seves confraries o federacions territorials, hauria aconsellat donar un compliment més estricte de
l’article 64.5 de la Llei 26/2010. Ara bé, en aquest cas sobre el qual es dictamina se’n pot
relativitzar la insuficiència, pel fet que les discrepàncies observades afecten sobretot el primer
semestre de l’any, període que no queda inclòs en la regulació projectada. I, per al temps
d’apertura de la veda, operarien els principis ambientals (article 191.2 TFUE)» (FJ VI).
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— Dictamen 1/12 sobre el Projecte d’ordre per la qual es regulen el fitxers que contenen dades de
caràcter personal de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya:
«Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 65 de la Llei 26/2010, l’Assessoria Jurídica del
Departament d’Interior i Relacions Institucionals emet un escrit on es valoren les observacions
formulades en els tràmits anteriors i que han estat incorporades, i informa favorablement sobre la
tramitació i contingut del Projecte normatiu. Tanmateix, no s’identifiquen algunes de les propostes no
incorporades, com ara, per exemple, la d’incloure l’elaboració d’informes d’impacte de gènere en els
usos de dos fitxers, la de modificar el nom de determinats fitxers, la de precisar millor determinades
cessions de dades o la de canviar determinats nivells de seguretat; ni tampoc no es fan palesos els
motius que en fonamenten el rebuig. I això, a pesar que l’article 64.5 de la Llei 26/2010 exigeix que
s’especifiquin en la memòria les raons d’haver desestimat les al·legacions formulades.
Convindria, per tant, esmenar aquesta mancança per tal de poder concloure que el procediment
seguit ha estat totalment correcte des de la perspectiva de la legalitat vigent» (FJ V).

11. Participació ciutadana

Art. 64 de la Llei 13/1989:
«Si una llei ho exigeix o si ho decideix, segons els casos, el Govern o el Conseller competent, la
proposta de disposició general ha d’ésser sotmesa a informació pública o a audiència de les
entitats que, per llei, tenen la representació i la defensa d’interessos de caràcter general o afectats
per la dita disposició.»
Art. 67 de la Llei 26/2010:
«Audiència
1. Els projectes de disposició reglamentària que afecten els drets o interessos legítims dels
ciutadans se sotmeten al tràmit d’audiència de les persones interessades, i es posa a disposició
d’aquestes la documentació preceptiva.
2. Només es pot prescindir del tràmit d’audiència si existeixen raons greus d’interès públic
degudament acreditades.
3. 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.
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4. El tràmit d’audiència es pot instrumentar per qualsevol mitjà que l’instructor o instructora acordi
de manera motivada i per un termini no inferior a quinze dies hàbils. Per raons justificades i
degudament motivades, el termini es pot reduir fins a un mínim de set dies hàbils.
5. El tràmit d’audiència també es pot instrumentar per mitjans electrònics publicant el text del
projecte de disposició reglamentària a la seu electrònica, facilitant una adreça electrònica per a la
presentació d’observacions, suggeriments o al·legacions, i indicant la data límit.
6. El tràmit d’audiència als ciutadans establert per aquest article no és aplicable a les disposicions
que regulen els òrgans, els càrrecs i les autoritats del Govern, ni tampoc a les disposicions
orgàniques de l’Administració de la Generalitat o dels organismes que té adscrits o que en
depenen.»

Art. 68 de la Llei 26/2010:
«Informació pública
1. Els projectes de disposició reglamentària es poden sotmetre a informació pública per un termini
no inferior a quinze dies hàbils, que es pot reduir fins a un mínim de set dies hàbils si raons
degudament motivades així ho justifiquen.
2. El tràmit d’informació pública pot coincidir temporalment amb el d’audiència i s’ha de posar a
disposició de les persones que ho sol·licitin la documentació preceptiva.
3. El tràmit d’informació pública es pot instrumentar per mitjans electrònics, indicant el termini,
publicant el text del projecte de disposició reglamentària a la seu electrònica i presentant les
al·legacions en el registre electrònic corresponent.»

Jurisprudència:
̶

Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 12 de maig de 1999 (Rec. núm. 306/1996): anul·lació de
̶

reial decret per manca d’audiència a col·legi professional.
Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 6 d’octubre de 2005 (Rec. núm. 31/2003): Compila la
doctrina del Tribunal sobre el tràmit d’audiència als interessats en el procediment reglamentari i nega que
s’hagi de donar audiència a una entitat d’afiliació voluntària quan s’ha escoltat el col·legi professional
̶

respectiu.
Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 6 de novembre de 2007 (Rec. núm. 4269/2004): anul·lació
d’una ordre andalusa que regulava el calendari i la jornada escolar en els centres docents per manca
d’audiència als centres privats no concertats, atès que –tot i estar representats per entitats d’afiliació
voluntària– la disposició addicional tercera els afectava expressament:
«Es asimismo constante la jurisprudencia declarando que no han de ser oídas cuantas asociaciones se
constituyan, sino las asociaciones o colegios profesionales que no sean de carácter voluntario y
representen intereses de carácter general o corporativo, por cuanto la preceptividad de la audiencia
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excluye las asociaciones de carácter voluntario. Pero asimismo se ha sostenido que nada impide que
dicha audiencia pueda ser llevada a cabo, si este procedimiento aparece como adecuado en función de
las circunstancias, recabando el informe de una entidad de afiliación voluntaria que agrupe a los
afectados.
Cabe concluir que no es preciso que la Administración otorgue el trámite de audiencia a todas las
asociaciones empresariales que puedan estar interesadas en el contenido de la disposición mas sí a las
que representan los intereses afectados tal cual ha valorado en este caso la Sala de instancia. Y como
afirma la sentencia de instancia no consta se otorgara audiencia a la entidad representante de los
centros de enseñanza privados no concertados ni a ningún centro de tal naturaleza pese a ser
concernidos expresamente por la Disposición Adicional Tercera de la Orden al establecer como
obligatorio para los centros de aquella naturaleza el horario de la jornada escolar que rompe la
autonomía de que gozan en general por lo que, en este caso, si era necesario el respeto del citado
trámite. La audiencia a los sujetos reflejados en la sentencia no sana el trámite al no evidenciarse que
aquellos representen los específicos derechos de los centros de enseñanza privados no concertados»

̶

(FJ 4).
Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a), de 7 de desembre de 2009 (Rec. núm. 957/2008): anul·lació
del decret sobre el Consell Andalús de Salut per manca d’audiència a col·legi professional:
«Constituye doctrina reiterada de esta Sala (por todas las Sentencias de 6 de octubre de 2005, recurso
contencioso administrativo 31/2003, con cita de otras anteriores y la de 6 de noviembre de 2007, recurso
de casación 4269/2004) sostener que tras la Constitución, art. 105 a) CE, el trámite de audiencia está
consagrado como una de las garantías básicas en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
administrativas que afecten a los ciudadanos a través de las organizaciones reconocidas por la Ley.
Es, por tanto, un requisito esencial para la validez del resultado del procedimiento que tiene por objeto no
solo que los interesados hagan valer la defensa de los derechos e intereses que corresponda sino
también facilitar el acierto en la elaboración de la disposición que concierna a la vista de las propuestas
de modificación del texto inicialmente propuesto. El incumplimiento de tal obligatoriedad acarrea la
nulidad de la disposición en cuestión.
Audiencia cuyo significado comporta que las organizaciones representativas, a que se refiere el art. 105
CE , sean escuchadas en el correspondiente trámite de alegaciones mas, como reiteradamente declara
la jurisprudencia, en modo alguno significa que los citados alegatos o sugerencias deban ser asumidos
en todo o en parte.
El citado derecho fue reconocido tempranamente como de aplicación directa por el máximo interprete
constitucional (STC 18/1981, de 8 de junio) aunque en el caso de colectivos profesionales que se
integren en Colegios Oficiales constituidos legalmente para velar por sus intereses profesionales o
económicos resultaba patente ya desde la Ley de Colegios profesionales 2/1974, de 13 de febrero.
Es asimismo constante la jurisprudencia declarando que no han de ser oídas cuantas asociaciones se
constituyan, sino las asociaciones o colegios profesionales que no sean de carácter voluntario y
representen intereses de carácter general o corporativo, por cuanto la preceptividad de la audiencia
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excluye las asociaciones de carácter voluntario. Pero asimismo se ha sostenido que nada impide que
dicha audiencia pueda ser llevada a cabo, si este procedimiento aparece como adecuado en función de
las circunstancias, recabando el informe de una entidad de afiliación voluntaria que agrupe a los
afectados.
Cabe concluir que no es preciso que la Administración otorgue el trámite de audiencia a todas las
asociaciones empresariales que puedan estar interesadas en el contenido de la disposición mas sí a las
que representan los intereses afectados.
Y como afirma la sentencia de instancia no consta se otorgara audiencia a la entidad representante de
los ópticos-optometristas. La audiencia concedida a otros Colegios Profesionales no sana el trámite al no
evidenciarse que aquellos representen los específicos derechos de la corporación demandante en
instancia.
Debe examinarse también si la índole de la disposición aconseja o no la prosecución del trámite de
audiencia ya que es preciso afecte directa y sustancialmente a la organización solicitante del trámite. Así
cuando la disposición organizativa es interna no afectando al ejercicio de la profesión colegiada no es
preciso el citado trámite.
No resulta extrapolable al supuesto de autos la doctrina contenida en la STS de 10 de marzo de 2003,
recurso contencioso administrativo 469/2001, referida a la pretensión de una asociación empresarial de
ser oída cuando ya lo fue el Colegio Nacional que representaba la actividad, ni la STS de 25 de junio de
2003, recurso contencioso administrativo 456/2000, relativa a una entidad constituida voluntariamente al
amparo de las leyes de libertad sindical pues fueron consultados corporaciones profesionales, sindicatos,
confederaciones y Consejo de Consumidores y Usuarios, ni la STS de 19 de junio de 2000, recurso
contencioso administrativo 90/1999 relativa a modificaciones en la elaboración de una disposición de
carácter general con posterioridad al dictamen del Consejo de Estado.
Tampoco es aplicable la esgrimida STS de 17 de noviembre de 2003, recurso de casación 5807/2000
relativa a la potestad de autoorganización del servicio o en el marco de la relación estatutaria de los
médicos ni la ulterior STS de 9 de junio de 2004, recurso de casación 4949/2001 en que se trataba de
una disposición organizativa interna que no rebasa el ámbito de organización administrativa que incida
directa y sustancialmente en los intereses corporativos representados por la organización recurrente en
instancia (Colegio de Médicos).

̶

No prospera el motivo» (FJ 3).
Sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5a)
núm. 216 i 217/2009, de 25 de febrer (Rec. núm. 633 i 638/2006, respectivament): anul·lació dels decrets
364/2006, de 3 d’octubre, de regulació de les condicions de comercialització dels jocs de loteria
organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, i 365/2006, de 3
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la loteria denominada Binjocs, atès que ambdues normes
no se sotmeteren al tràmit d’audiència; deficiència ja assenyalada per la Comissió Jurídica Assessora. A
judici del Tribunal, la convocatòria d’una reunió extraordinària de la Mesa Tècnica del Joc, amb
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posterioritat al dictamen emès per l’òrgan consultiu, no esmenà l’omissió de l’audiència denunciada, en
no poder-se considerar aquell un òrgan que absorbís el conjunt d’interessos en conflicte.

11.1. Importància i funcions de la participació ciutadana

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:

— Dictamen 25/08 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de caixes d’estalvis de Catalunya:
«La participació a través de l’audiència i de la informació pública permet, com es va dir en el Dictamen
193/07, “guanyar una major transparència i participació en l’elaboració de les disposicions generals,
alhora que pot servir també com una mena de garantia addicional per millorar la qualitat de la norma i,
fins i tot, remarcar alguns aspectes sobre la seva oportunitat; tot això amb independència d’enfortir i fer
més efectiu el principi d’eficàcia de la norma”» (FJ V).

— Dictamen 192/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen el sistema d’eleccions, el
caràcter, la composició i el funcionament dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis de
Catalunya:
«A fi de valorar la participació ciutadana i dels interessats en l’elaboració del Projecte sobre el qual es
dictamina, és necessari recordar la naturalesa multifuncional que tenen els tràmits de participació
previstos en l’article 64 de la Llei 13/1989. La doctrina d’aquesta Comissió de forma reiterada ha posat
l’èmfasi en les dues dimensions de la informació pública i de l’audiència als interessats: la
subjectiva, que possibilita la defensa de posicions subjectives o interessos de les persones i
entitats directament afectades per la disposició; i la dimensió objectiva, de garantia addicional de
l’encert, l’oportunitat, la transparència, l’efectivitat i la legitimitat de la disposició general que es
projecta (dictàmens 193/07, 25/08, entre d’altres). En atenció a les funcions que compleix, la incidència
de la participació i dels seus instruments ha de valorar-se des del contingut de la norma que es
projecta i prestant una atenció singular als destinataris dels seus efectes» (FJ V.d).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 254/08
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11.2. Suggeriments de la Comissió Jurídica Assessora sobre la millora de la regulació de
les consultes i la participació

— Dictamen 233/07 sobre la Consulta del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa relativa als
mecanismes i instruments previstos en l’ordenament jurídic per a l’avaluació i la consideració
dels efectes en els sectors econòmics, socials i de les administracions públiques dels projectes
de disposicions normatives:
«Un capítol a part en els estudis d’impacte és l’activitat de consulta i participació. La regulació dels
procediments de participació i consulta és essencial, tant pel que fa a l’instrument elegit com als resultats
del procés i la seva constància. La previsió dels procediments de participació i consulta podria ser oberta.
La transparència s’hauria d’assegurar al llarg de tot el tràmit.
Aquesta Comissió vol cridar l’atenció, d’entrada, sobre la conveniència de valorar una més àmplia
admissió i utilització del procediment d’informació pública o d’altres fórmules d’abast general que les
tecnologies de la informació i comunicació faciliten. L’experiència d’una utilització generalitzada en
l’àmbit urbanístic presenta un balanç positiu.
En el supòsit del tràmit d’audiència als interessats, s’hauria de plantejar de manera que donés àmplia
cobertura, no únicament als directament afectats per ser titulars dels drets i interessos directes, sinó a
tots els concernits. En aquest sentit, s’hauria de motivar la selecció dels consultats. L’audiència s’hauria
d’estendre també a les altres administracions que en poguessin resultar afectades d’alguna manera.
Seria convenient regular el supòsit de coincidència entre sectors afectats i l’existència d’òrgans
consultius i assessors integrats per representants d’aquests.
Els supòsits d’excepció dels procediments de participació o reducció dels terminis previstos haurien de
ser taxats i adoptats també amb motivació expressa pel Govern.
Les aportacions resultants de la consulta i la seva incidència, amb l’acceptació o no d’aquestes -que
caldria motivar-, s’hauria de recollir d’una manera expressa en l’estudi, de manera que es fes transparent
la incidència en la formulació definitiva de la proposta.
D’altra banda, en l’estudi o la memòria s’haurien de recollir els informes de les diverses instàncies, ja que
l’ordenament preveu la intervenció abans de la formulació final de la proposta. S’haurien de fer constar
els elements incorporats, i els que no, a la proposta de la norma, amb la pertinent motivació, ja que
contribueixen a conformar la versió definitiva de la proposta de norma. També s’haurian de recollir els
informes jurídics –tant els interns de l’òrgan promotor com els que eventualment puguin haver emès
experts externs– amb la consideració de la legislació, doctrina i jurisprudència pertinents. Aquests
informes haurien de posar de manifest d’una manera completa la incidència en l’ordenament.
El perfeccionament de la consulta i participació en l’elaboració de les normes, segons les pautes que
s’acaben d’indicar, implica una modificació directa de la Llei catalana 13/1989» (FJ VII).
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11.3. Audiència

11.3.1. Preceptivitat i excepcions
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
Malgrat que del tenor literal de l’art. 64 de la Llei 13/1989 es podia deduir el caràcter
discrecional de l’audiència, la Comissió ha interpretat aquest precepte a la llum de l’art.
105.a) de la Constitució i ha afirmat la preceptivitat d’aquest tràmit, tot i que admet
algunes excepcions que cal motivar:
— Dictamen 227/98 sobre el Projecte de decret sobre procediment de gestió de residus:
«El Projecte ha estat informat pel Consell de Direcció de la Junta de Residus, en el qual s’hi inclou una
representació de les administracions públiques i de diversos sectors econòmics, empresarials i sindicals.
Figuren també a l’expedient observacions i al·legacions formulades per algunes entitats i empreses del
sector dels residus. L’informe jurídic estima que amb les consultes efectuades i la intervenció de la Junta
de Residus es pot considerar satisfet el preceptiu tràmit d’audiència, i cita en aquest sentit el Dictamen
d’aquesta Comissió 253/1995. Tanmateix, hom no pot establir conseqüències de validesa general
respecte de la suficiència d’aquesta manera de procedir, per tal de donar compliment a la finalitat
constitucionalment perseguida (article 105, a CE).
En efecte, el citat Dictamen 253/1995 diu literalment que la interpretació segons la qual la intervenció del
Consell de Direcció de la Junta de Residus satisfà el tràmit d’audiència pot ser vàlida en aquell cas
concret en què es tracta d’aprovar un document, essencialment tècnic -es tractava del Catàleg de
residus-, "però no es pot aplicar a totes les disposicions generals elaborades en el futur pel Departament
de Medi Ambient sense una adequada justificació, perquè aquesta Comissió manté la doctrina que
nega el caràcter discrecional a l’esmentat tràmit d’audiència destinat a assegurar la legalitat i
l’oportunitat de la norma projectada". […]
[A] l’expedient s’incorporen uns escrits amb observacions d’algunes entitats empresarials i empreses
concretes, que han estat informats per l’Administració. No consta però, la documentació elaborada
per l’Administració de la Generalitat convocant el tràmit d’audiència o d’informació pública, ni
s’indica quin és el text sotmès a consulta i si s’ha tingut coneixement de tots els antecedents i
documentació que configura l’expedient. Es difícil establir, així, la suficiència del mateix. Un dels
compareixents, "A." assenyala "el poc temps del qual hem disposat", ensems sol·licita poder
debatre el contingut del Projecte i també es remet a escrits anteriors seus que no figuren a
l’expedient.
Aquesta Comissió Jurídica Assessora, tal i com ha fet en anteriors ocasions i en les seves pròpies
memòries, insisteix novament en la importància que té la correcta i completa tramitació dels projectes de
disposicions de caràcter general, a través del procediment legalment establert, de tal manera que ha
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d’acomplir efectivament la finalitat fonamentadora de l’encert, l’oportunitat i la legalitat del que l’autoritat
ha de decidir; i per tant tots els interessos que hi han de tenir» (FJ III).

— Dictamen 470/98 sobre el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de la loteria
denominada Pica 3, organitzada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat:
«En general, si hom té en compte que el primer document que figura en l’expedient, que, com s’ha dit, és
la memòria, que és datada, sense indicació de dia, el mes de setembre passat, sembla que el tràmit s’ha
produït d’una manera accelerada, fet que ha donat lloc probablement a la inexistència de tràmit
d’audiència dels sectors socials afectats, i fins i tot del d’informació. En aquest sentit, és evident que
l’extensió de l’oferta en matèria de joc afecta les empreses que actuen en el sector, malgrat la situació
privilegiada que té aquella Entitat Autònoma en matèria de loteries, però també -i fins i tot molt
especialment- afecta la societat en general i, per tant, les persones que se senten especialment
inclinades al joc i que tenen les seves organitzacions. Com a mínim, doncs, aquell tràmit d’informació
pública sembla que s’hauria d’haver respectat.
En aquest sentit, aquesta Comissió Jurídica Assessora insisteix en allò que ha estat indicant
repetidament, és a dir, que la discrecionalitat que sobre això sembla deduir-se de l’article 64
d’aquella Llei 13/1989 no és tal. En aquest sentit, hom reitera allò que s’indicà, per exemple, en el
Dictamen 256/1994, de 3 de novembre, en una ocasió similar a la present: és a dir, en informar el text
que fou després el Decret 285/1994, de 4 de novembre, d’aprovació del Reglament de la loteria
denominada SuperJoc.
És a dir, "l’audiència en el procediment d’elaboració de les disposicions administratives està prevista a
l’article 105 de la Constitució, de manera que, com ha declarat aquesta Comissió Jurídica Assessora, el
compliment del tràmit no pot quedar a la lliure discreció del Govern", tot afegint que, "en alguna
circumstància extraordinària pot ser imprescindible mantenir la reserva en l’elaboració d’una
disposició general, per tal d’evitar moviments especulatius o pressions contràries a l’interès
públic; una eventualitat d’aquest tipus exigiria, però, justificació raonada i una acreditació
suficient en l’expedient".
És evident que aquestes circumstàncies no es donen en aquest cas» (FJ II).

— Dictamen 531/98 sobre el Projecte de decret pel qual es limita l’accés dels infants i de
determinats adolescents a les curses de braus i a determinades modalitats de lluita entre
persones:
«És cert que la literalitat de l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, permet presentar com a
potestatiu el tràmit d’informació pública i d’audiència. Malgrat tot, com ha declarat reiteradament
aquesta Comissió Jurídica Assessora, la normalitat ha de ser una altra. És a dir, en l’exercici
d’una bona tècnica d’elaboració de normes, és convenient que el legislador faci tot allò que
estigui al seu abast per conèixer el punt de vista dels sectors socials que han de resultar afectats
per la disposició que hom projecta.
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Només en casos d’urgència, que evidentment no es dóna ara, estaria tècnicament justificada una
actitud diferent. Per tant, un tràmit d’audiència, per exemple, a les federacions esportives més
directament afectades, no hauria d’haver presentat la menor dificultat i, per tant, s’hauria d’haver dut a
terme» (FJ II).

— Dictamen 15/05 sobre el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de salons recreatius i de
joc:
«b) Com s’ha dit –i així resulta de l’antecedent 3–, ha existit el tràmit d’informació pública, atès que s’ha
formulat una única al·legació, i no s’ha produït, en canvi, el tràmit d’audiència.
Com ha observat aquesta Comissió Jurídica Assessora, la lectura de l’article 105, lletra a), de la
Constitució aconsella una lectura adequada i, si es vol, una interpretació restrictiva del criteri
discrecional que, en relació amb el tràmit esmentat, sembla resultar de l’article 64 de la citada Llei
13/1989.
Com s’ha dit en nombrosos dictàmens, l’existència del tràmit ha de ser la regla general i només
en casos molt justificats, per exemple de gran urgència o en aquells en els quals sigui evident
que l’audiència no ha d’aportar cap nou element de judici, es pot entendre l’excepció a aquella
regla. I no sembla que cap d’aquestes situacions es donin en aquest cas.
En aquest sentit, ateses les implicacions que sens dubte la disposició té en l’àmbit local, hauria estat molt
convenient l’audiència de les entitats que agrupen els municipis de Catalunya» (FJ IV).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 19/05
— Dictamen 294/06 sobre el Projecte de decret de regulació de les condicions de comercialització
dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat:
«No consta en l’expedient que la proposta de disposició hagi estat sotmesa a informació pública
ni a audiència de les entitats que tenen la representació i la defensa d’interessos afectats per la norma
que es projecta. Cal recordar que d’una manera reiterada aquesta Comissió Jurídica Assessora ha
afirmat (entre d’altres, els dictàmens 128/03, 386/03, 391/03, 19/05 i 15/05) la naturalesa essencial i el
caràcter preceptiu de la participació dels ciutadans i les associacions afectades. La participació
dels ciutadans, de les organitzacions i de les associacions afectades per la disposició en el procediment
d’elaboració no queda a la lliure disposició o discrecionalitat del Govern o del conseller
corresponent (dictàmens 227/98 i 177/02).
El dret d’audiència admet, com ha assenyalat aquesta Comissió Jurídica Assessora, limitacions
únicament en aquells supòsits concrets en què circumstàncies objectives ho justifiquin
(dictàmens 531/98 i 177/09), i així es faci constar en l’expedient, o en supòsits en què sigui notori i
evident que l’audiència no pot aportar cap nou element de judici al Projecte. Així per exemple,
aquesta Comissió ha recollit en alguns dictàmens (vid. 254/94) que “en alguna circumstància
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extraordinària pot ser imprescindible la reserva en l’elaboració d’una disposició general, per tal d’evitar
moviments especulatius o pressions contràries a l’interès públic”, ara bé “una eventualitat d’aquests
tipus exigiria, però, justificació raonada i una acreditació suficient en l’expedient”. No obstant això, en
aquest procediment no s’acredita la presència de circumstàncies objectives que permetin per raons
d’urgència, d’impossibilitat o d’inconveniència per a l’interès general exceptuar o excusar que es dugui a
terme l’audiència; a això cal afegir l’especial rellevància que té l’audiència en aquest cas concret, ja
que tenint en compte les reformes que es projecten (ampliació dels punts de venda de loteria, venda a
centres comercials, creació de les figures d’operador comercial i agent venedor vinculat o la potenciació
de la utilització de les tecnologies telemàtiques en les activitats de joc) poden quedar afectats els
interessos de les persones i entitats que intervenen en el sector del joc i també els interessos de
les persones i associacions preocupades per no fomentar l’hàbit del joc, la protecció dels menors
d’edat i la prevenció de la ludopatia i la rehabilitació dels ludòpates.
Tampoc no consta en l’expedient que hagi intervingut en el procediment la Mesa Tècnica del Joc.
Aquesta fou creada pel Departament d’Interior i està integrada per l’Administració i per representants
del joc privat, i té entre les seves finalitats la de possibilitar que amb caràcter previ a la presa de
decisions cadascun dels components pugui manifestar les opinions i formular les propostes o canalitzar
els suggeriments que consideri oportuns en funció dels interessos concrets que representa.
Finalment, hi figura un informe de 30 de juny de 2006 de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior
a l’efecte del que preveu l’article 65.1 de la Llei 13/1989. En l’informe no es fa cap consideració sobre el
fet que el text no hagi estat sotmès a informació pública, ni a audiència de les entitats afectades per la
disposició projectada.
De tot això que s’ha exposat es conclou que l’elaboració del Projecte de decret no s’ajusta en la seva
totalitat a les previsions o exigències legals que regulen el procediment d’elaboració de disposicions
de caràcter general, els desajustos dels quals caldria esmenar» (FJ V).

Observacions: la mateixa deficiència procedimental és constatada, pràcticament amb els
mateixos termes i argumentació, en el Dictamen 295/06 sobre el Projecte de decret pel qual
s’aprova el Reglament de la loteria denominada Binjocs –FJ V–, tramitat en paral·lel pel mateix
centre directiu; els paràgrafs transcrits d’ambdós dictàmens serien transcrits pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya per fonamentar l’anul·lació d’ambdós decrets (sentències
216 i 217/2009, de 25 de febrer, respectivament).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictàmens 295/06, 314/06
— Dictamen 309/06 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el procediment d’habilitació
d’entitats d’inspecció tècnica i laboratoris d’assaig previs d’homologació de màquines
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recreatives i d’atzar i d’altres materials de jocs i apostes: Afirma l’oportunitat de l’audiència
malgrat el contingut principalment organitzatiu del decret:
«El Projecte s’ha sotmès a un tràmit d’informació limitat als departaments de la Generalitat, així com a la
unitat central del Gabinet Jurídic, que no ha donat lloc a observacions. Malgrat que el Projecte té una
finalitat molt concreta i es pot considerar de contingut principalment organitzatiu, segurament hi
ha entitats que es poden considerar interessades per l’objecte del decret. Per tant, hauria estat
oportú un tràmit d’audiència d’aquelles empreses que es dediquen a aquest tipus d’activitat i,
molt especialment, del Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de la Generalitat de
Catalunya, ja que té, com s’ha vist, personalitat jurídica independent del Departament al qual està
adscrit» (FJ III).

— Dictamen 324/06 sobre el Projecte de decret pel qual s’assignen al Departament de Salut les
funcions en matèria de salut i sanitàries de les persones privades de llibertat i de menors i joves
internats en centres de justícia juvenil, i s’integren en el sistema sanitari públic els serveis
sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil: Audiència en els reglaments organitzatius:
«Dues consideracions finals respecte del procediment: […]
L’altra és la relativa a la manca d’audiència i d’informació pública. Sobre aquest particular, l’informe
jurídic que consta en l’expedient, tot i recordar el criteri restrictiu que sobre aquest aspecte té la Comissió
Jurídica Assessora, considera que si no s’han obert els tràmits referits és per causa del contingut
fonamentalment organitzatiu del Projecte. Tot i ser certa aquesta qualificació, cal fer alguna consideració
sobre això, precisament per la posició d’aquest òrgan consultiu en relació amb aquest punt.
Efectivament, la informació pública és una via de participació ciutadana en l’elaboració de la norma amb
la finalitat de coadjuvar així a l’encert i a l’oportunitat en l’exercici de les potestats normatives, però, en
aquest cas, la informació pública no resulta rellevant, especialment si es té en compte que l’àmbit de
discrecionalitat en el cas examinat és molt reduït.
Major complexitat pot plantejar el tràmit d’audiència que ha donat lloc a una interpretació
restrictiva de la discrecionalitat prevista en l’article 64 de la Llei 13/1989 ja citada sobre la base de la
previsió constitucional de l’article 105.a). Aquesta Comissió sosté aquest criteri des de la memòria de
l’any 1990 i l’ha reiterat d’una manera constant (entre d’altres, en el Dictamen 19/05). La
transcendència d’aquest tràmit rau en el fet que els afectats per la norma puguin fer valer les
seves posicions i els seus interessos. És des d’aquesta perspectiva des de la qual cal examinar la
rellevància de la manca d’aquest tràmit. En aquest sentit, la poca transcendència del tràmit s’ha de
reservar per a situacions en les quals aquelles afectacions o no existeixin o es tracti de
disposicions merament organitzatives. En aquest cas, el Projecte té bàsicament aquesta
naturalesa, però pel que fa als aspectes que l’ultrapassen són aspectes beneficiosos per a
aquells que tenen la llibertat limitada, ja que amb la norma projectada es culmina el procés
d’integració des del punt de vista sanitari, s’incorporen a tots els efectes i amb total plenitud al Sistema
Nacional de Salut; i pel que fa al personal que presta serveis actualment en el Departament de
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Justícia, es respecten els seus drets, tot això a banda que, com s’ha dit més amunt, la Mesa de
Negociació de l’Administració de la Generalitat ha tingut informació sobre el Projecte» (FJ III).

— Dictamen 26/08 sobre el Projecte de decret de creació, dins l’àmbit competencial i territorial de
Catalunya, del Registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de
prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació:
«a) L’omissió dels tràmits d’informació pública i d’audiència. A l’expedient tramès no consta que s’hagin
obert els tràmits d’informació pública i d’audiència de les entitats representatives d’interessos generals o
afectats per la norma proposada (article 64 de la Llei 13/1989), ni tampoc que se n’hagi justificat
l’omissió. Aquesta Comissió Jurídica Assessora es veu, per tant, en la necessitat de reiterar la doctrina
legal ja establerta sobre la preceptivitat d’aquests tràmits (dictàmens 128/03, 391/03, 19/05, 294/06,
140/07, entre molts altres), els quals no tenen caràcter discrecional per a l’Administració que proposa
la norma (dictàmens 227/98, 177/02 i 280/07). Aquests tràmits, entre altres finalitats, estan destinats, no
només que els interessats facin valer la defensa dels drets i interessos que correspongui, sinó també a
assegurar l’assoliment d’una redacció més acurada dels textos reglamentaris que pot redundar en
benefici de la legalitat i l’oportunitat de la norma projectada (Dictamen 227/98). Per tant, només podran
excepcionar-se quan raons d’urgència o d’interès públic degudament acreditades a l’expedient ho
impedeixin (Dictamen 531/98); o en aquells altres supòsits de reglaments de caràcter estrictament
organitzatiu en què no s’afecti de forma directa la posició jurídica dels ciutadans davant
l’Administració, més enllà de l’afectació que per a l’interès general representa tota mesura orientada a la
millora de l’organització administrativa (Dictamen 158/07).
Cap d’aquests supòsits d’excepcionalitat es dóna plenament en el present cas, perquè si bé, com
s’ha dit, s’al·leguen raons d’urgència per sol·licitar una tramitació abreujada davant la Comissió, tampoc
no s’ha manifestat que sigui aquest el mateix motiu d’haver excepcionat el tràmit d’audiència i
d’informació públiques. I en aquest cas resulta imprescindible motivar les causes de l’omissió d’aquest
tràmit preceptiu, pel fet que la norma projectada depassa amb escreix el concepte de “reglament de
caràcter organitzatiu”. Certament, el transcendent d’aquest Projecte no és tant la creació d’un registre,
sinó la publicitat que es vol assolir amb les dades que s’hi inscriguin, que són precisament sancions molt
greus en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que la seva publicitat, com és fàcil de
comprendre, afecta de forma immediata, directa i rellevant la posició jurídica de les persones físiques i
jurídiques registrades. Fonamentalment, aquest és el contingut substantiu de la norma i la seva finalitat.
En conseqüència, aquesta Comissió entén que, en aquest cas, ni tan sols una justificació expressa de
l’omissió d’aquests tràmits basada en raons d’urgència, raons que, d’altra banda, no s’escapen a
aquesta Comissió, seria suficient per poder ometre’ls, precisament perquè la norma projectada té, entre
altres objectius, el de l’afectació directa d’interessos privats i el de la protecció d’interessos públics.
Tampoc no seria substitutiu d’aquests tràmits, en aquest supòsit concret, el fet que el Projecte
hagi estat informat pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. És cert que aquest
organisme està compost, entre altres, per representants d’organitzacions sindicals i empresarials que
tenen la condició legal de més representatives, i per representants del sector agrari, del sector marítim

101

pesquer i del sector de l’economia social, però això no garanteix que hi hagin participat els
interessos “directament afectats”, tal com exigeix la jurisprudència (entre altres, recentment, la
Sentència del Tribunal Suprem de 6 de novembre de 2007 i la Sentència 1049/2007, de 7 de desembre,
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya), com poden ser representants de treballadors i
d’empreses, de sectors especialment sensibles als riscos laborals; o que hi hagin participat altres sectors
afectats o interessats directament, en aspectes com ara la prevenció dels accidents laborals, finalitat
última del Projecte (en el mateix sentit, vid. el Dictamen 140/07).
És per això que la Comissió considera obligat advertir a l’Administració que l’incompliment dels tràmits
d’audiència i d’informació pública, podria constituir un vici determinant de la nul·litat de ple dret
de la norma (vid. les sentències més recents del Tribunal Suprem de 14 de març i d’11 d’octubre de
2007), per la qual cosa cal complir amb el tràmit preceptiu previst en l’article 64 de la Llei 13/1989 en
les dues modalitats: informació pública i audiència de les entitats representatives d’interessos generals i
dels directament afectats per la norma proposada. L’observació es formula amb caràcter essencial» (FJ
IV).

— Dictamen 121/08 sobre el Projecte de decret pel qual es modifiquen els estatuts del Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), aprovats pel Decret 209/1989, de 3 de juliol: Es justifica
la manca d’audiència i informació pública en aquest cas, atès el caràcter organitzatiu i la manca
d’incidència en tercers; es recull la doctrina general:
«No consta en l’expedient que s’hagi procedit al tràmit d’informació pública o al tràmit d’audiència.
Circumstància que es resol en l’informe de l’Assessoria Jurídica del Departament de Justícia mitjançant
citacions al Dictamen 204/2003 d’aquesta Comissió Jurídica Assessora pel que fa al caràcter o al sentit
aparentment discrecional que l’article 64 de la Llei 13/1989 sembla donar al tràmit d’audiència i
d’informació pública, i adverteix que aquests tràmits s’haurien de respectar en pràcticament totes
les tramitacions de disposicions de caràcter general elaborades per la Generalitat, “d’acord amb la
interpretació d’aquests preceptes en vistes dels articles 9.2, 24 i 105.a) de la Constitució, regulació
aquesta última que permet a la Llei de procediment administratiu la regulació del tràmit d’audiència als
ciutadans o entitats representatives d’interessos generals”.
Els criteris que es poden ponderar per a perfilar la necessitat de la informació pública de l’audiència, així
com dels efectes de no dur-la a terme, són els del caràcter organitzatiu de la disposició en projecte, els
efectes merament interns de la disposició, l’absència d’afectats concrets o hipotètics per la
disposició en projecte, en suma, la naturalesa de l’interès del projecte que es debat (dictàmens 227/06
i 228/06, entre d’altres). La conclusió ha estat sempre que, en funció dels criteris anunciats, la intensitat
de la necessitat de la informació pública del tràmit d’audiència pot ser modulada.
En el cas que s’analitza, una lectura superficial de la intensitat de la modificació podria arribar a la
conclusió precipitada que qualificar un centre existent com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de
l’Administració de la Generalitat, efectua una interpretació restrictiva de les regles de la contractació –per
exclusió– contingudes en el dret sorgit de les institucions europees i, per tant, pot ser contrària a les
llibertats, llibertat de competència, etc., i, en suma, a les obligacions derivades dels tractats.
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No obstant això, una lectura reflexiva i detallada de la modificació que es proposa conclou que la
modificació ha qualificat formalment el CIRE, segons la nova nomenclatura de la legislació de contractes
del sector públic (i, aquesta, per mor del dret comunitari), com a mitjà propi i instrumental per realitzar
determinats negocis, cosa que ja feia, segons la Memòria justificativa –s’insisteix en això– sense dir-se
com es diu ara. Com ja s’ha posat de manifest, en el precepte de la Llei de contractes del sector públic
que amb anterioritat s’ha transcrit íntegrament (article 24.6), la modificació que es proposa està
constatant que es donen els criteris en el CIRE per poder considerar-lo mitjà propi i servei tècnic, sobre
el qual ja es té un control anàleg al que es té sobre els serveis propis o òrgans de la Generalitat i,
simplement cal precisar que, en ser també el CIRE poder adjudicador (a efectes externs), existeix la
impossibilitat de participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels quals és
mitjà propi, llevat que no hi concorri cap licitador. Totes aquestes determinacions porten a afirmar, amb
un marge de seguretat, que la disposició en projecte, per si mateixa, no afecta elements o tercers, és a
dir, amb independència del que ja està contingut en la Llei de contractes del sector públic (articles 3.3.b),
4.1.n) i 24.6).
Així, doncs, sense negar la conveniència de l’audiència i de la informació pública com a regla
general en l’elaboració de les disposicions, aquesta Comissió Jurídica Assessora entén que, en aquest
cas concret, l’extensió i el contingut de la regulació que es preveu, així com la intensitat
organitzativa, permet qualificar l’elaboració del Projecte com a adequada a la legalitat» (FJ VI).

— Dictamen 132/08 sobre el Projecte de decret pel qual es constitueix la Comissió Mixta de
secretaris i secretàries judicials i representants del Departament de Justícia de Catalunya:
«Tot i que el contingut del Projecte sigui de caràcter organitzatiu, la naturalesa mixta de l’òrgan, la
peculiar posició orgànica i funcional dels secretaris judicials, i la conflictivitat competencial que havia
plantejat amb l’Estat el Decret 278/2000 (conflicte positiu de competències 6565-2000 plantejat pel
Govern de l’Estat, que posteriorment el Tribunal Constitucional va considerar desistit per Interlocutòria de
3 de novembre de 2004, després de l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Estat-Generalitat, de
22 de juliol de 2004), han incidit en el fet que s’hagi garantit la participació activa en la tramitació
de tots els òrgans i entitats directament afectats per aquesta disposició. S’ha sol·licitat la
participació del Consell General del Poder Judicial, del Ministeri de Justícia, de la Secretaria de Govern
del Tribunal de Justícia i de les associacions de secretaris judicials (Col·legi Nacional de Secretaris
Judicials, Sindicat de Secretaris Judicials i Unió Progressista de Secretaris Judicials). Únicament el
Col·legi Nacional de Secretaris Judicials no hi presenta al·legacions» (FJ V.b).
«Pel que fa al procediment d’elaboració del Projecte de decret, aquesta Comissió aprecia que s’ha
acomplert amb el que estableix la Llei 13/1989 i que, atesa la naturalesa de la Comissió Mixta que es
pretén crear, s’ha donat participació a tots els òrgans i entitats directament interessats en la matèria»
(FJ V.c).
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— Dictamen 147/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els estatuts del Memorial
Democràtic:
«A l’efecte de valorar la participació ciutadana i dels interessats en l’elaboració del Projecte, és necessari
partir del fet que el contingut és de caràcter organitzatiu i de mera concreció del contingut d’una llei
que, amb notable densitat, regula el règim jurídic, l’organització i els recursos del Memorial Democràtic, i
del fet que no desplega l’estructura administrativa de l’entitat. Tenint en compte això, cal considerar
que la participació ha quedat garantida suficientment amb la informació pública i amb l’audiència a tots
els departaments de la Generalitat de Catalunya. Únicament el Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació formula observacions, en relació amb les actes de la Junta de Govern, que han estat
incorporades» (FJ V).

— Dictamen 176/08 sobre el Projecte de decret de creació del Registre d’empreses sancionades
per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la
seva publicació:
«Malgrat que l’expedient s’ha completat amb els tràmits indicats, seguiria mancant-ne, com s’ha apuntat,
un d’essencial per a aquest cas: el de l’audiència als interessats. Certament, el Projecte s’ha sotmès a
la informació pública; i en ocasions aquesta Comissió ha entès que la celebració del tràmit d’informació
pública fa que no sigui imprescindible el de l’audiència als interessats (així, Dictamen 149/08).
Tanmateix, això no és el que ara succeeix perquè com es va afirmar en el Dictamen 26/08, els tràmits
d’informació pública i d’audiència (i ens referíem a ambdós) “només podran excepcionar-se quan raons
d’urgència o d’interès públic degudament acreditades a l’expedient ho impedeixin (Dictamen 531/98); o
en aquells altres supòsits de reglaments de caràcter organitzatiu en què no afecti de forma directa la
posició jurídica dels ciutadans davant l’Administració, més enllà de l’afectació que per a l’interès general
representa tota mesura orientada a la millora de l’organització administrativa (Dictamen 158/07)”. Ja en el
Dictamen 26/08 es varen exposar les raons per què no es produïa cap d’aquestes excepcions. A elles cal
remetre’s» (FJ IV).

— Dictamen 192/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen el sistema d’eleccions, el
caràcter, la composició i el funcionament dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis de
Catalunya: Importància dels efectes de la norma, observació essencial en no donar-se
audiència a tots els directament interessats:
«El contingut del Projecte sobre el qual es dictamina permet constatar fàcilment que afecta d’una
manera directa les caixes d’estalvis com a entitats i a tots els sectors socials que s’integren en els
seus òrgans de govern, que són els mencionats en l’article 15.2 del Text refós de la Llei de caixes
d’estalvis (corporacions locals, persones impositores, persones o entitats fundadores i altres entitats i
empleats); i afecta també, encara que sigui d’una manera indirecta, les persones usuàries de les
caixes d’estalvis. En consideració als destinataris de la norma i a la naturalesa dels efectes que té
sobre ells, aquesta Comissió ha d’afirmar que en aquest cas –a diferència d’altres casos en què es
considerà suficient la intervenció de la Federació Catalana de Caixes d’estalvis atès que els efectes de la
norma que es projectava, per la seva naturalesa merament organitzativa, s’esgotaven internament–
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s’hauria d’haver donat, no només audiència a les caixes –que es compleix de forma satisfactòria
amb l’audiència donada a la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis–, sinó també als representants
de tots els sectors socials que s’integren en els seus òrgans de govern; i que també, en atenció
als usuaris, s’hauria d’haver sotmès el Projecte al tràmit d’informació pública. Per tant, no sotmetre el
Projecte al tràmit d’audiència de tots els interessats directament es considera un vici de legalitat.
Aquesta observació es formula amb caràcter d’essencial» (FJ V.d).

— Dictamen 204/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la cartera de serveis socials
2008-2009 de Catalunya:
«En relació amb la participació no institucionalitzada, i tenint en compte la voluntat que té el legislador de
la Llei de serveis socials de fomentar, com es diu en el preàmbul i en l’article 5 de la Llei, la participació
ciutadana, de les associacions i entitats d’iniciativa social dels sectors afectats, i les associacions i les
federacions d’usuaris, hauria estat necessari estendre l’audiència a entitats afectades pel Projecte de
decret que no estiguessin representades als òrgans públics de participació o bé que s’hagués sotmès
el Projecte al tràmit d’informació pública llevat que en l’expedient s’acredités la suficiència i
compliment d’aquella representació» (FJ V.c).

— Dictamen 228/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els àmbits funcionals en
l’Administració de la Generalitat de Catalunya: Aquí la preceptivitat es limita a l’audiència, i
aquesta es considera acomplerta en haver-se donat audiència material als sindicats:
«No existeix el tràmit d’audiència, ni d’informació pública. La Comissió ha insistit reiteradament en la
naturalesa essencial i el caràcter preceptiu del tràmit d’audiència. La participació dels ciutadans,
de les organitzacions i de les associacions afectades per la disposició en el procediment
d’elaboració no queda a la lliure disposició o discrecionalitat del Govern o del conseller
corresponent. Ara bé, també és cert que en determinats supòsits es pot excepcionar el tràmit referit per
raons molt singulars que han d’acreditar-se a l’expedient (entre altres dictàmens, 228/06, 309/06 i
324/06). En aquest cas, tot i que no es diu expressament en l’expedient, es podria entendre acomplert
per l’anomenat tràmit sindical, en què les organitzacions sindicals n’han expressat l’opinió sobre el
Projecte, la qual consta en l’expedient» (FJ III).

— Dictamen 240/08 sobre el Projecte de decret sobre la utilització del número d’identitat
professional en determinades peces dels uniformes de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra: Com en altres ocasions s’afirma que la informació pública és també preceptiva:
«Tampoc no consta en l’expedient que s’hagin obert els tràmits d’informació pública i d’audiència de les
entitats representatives d’interessos generals o afectats per la norma proposada (article 64 de la Llei
13/1989), ni tan sols que se n’hagi justificat l’omissió. Aquesta Comissió Jurídica Assessora es veu, per
tant, en la necessitat de reiterar la doctrina legal ja establerta sobre la preceptivitat d’aquests tràmits
(dictàmens 128/03, 391/03, 19/05, 294/06, 140/07, entre molts altres), els quals no tenen caràcter
discrecional per a l’Administració que proposa la norma (dictàmens 227/98, 177/02 i 280/07). Per tant,
només podran excepcionar-se quan raons d’urgència o d’interès públic degudament acreditades
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en l’expedient ho impedeixin (Dictamen 531/98); o en aquells altres supòsits de reglaments de
caràcter organitzatiu en què no afecti d’una manera directa la posició jurídica dels ciutadans
davant l’Administració, més enllà de l’afectació que per a l’interès general representa tota mesura
orientada a la millora de l’organització administrativa (Dictamen 158/07). Aquest darrer és, en part, el cas
del present Projecte de decret, que presenta certa naturalesa organitzativa (condicions externes de
l’uniforme) i que, a més, no introdueix cap nova regulació, sinó que es limita a estendre una norma ja
existent a nous supòsits de fet. Malgrat això, la incidència que també té el Projecte en l’exercici de
drets de la ciutadania (dret a identificar els components d’un cos policial); recomanava, almenys, i
en la mesura que els sindicats policials ja estan representats en el Consell de la Policia-Mossos
d’Esquadra (articles 54 i 55 de la Llei 10/1994) i han pogut defensar posicions pròpies, que s’hagués
obert el tràmit d’informació pública, per tal de donar la possibilitat a la ciutadania de participar en
l’elaboració d’una norma que incideix en l’abast de la garantia dels seus drets» (FJ V).

— Dictamen 254/08 sobre el Projecte de decret de creació i regulació de l’Observatori del Treball:
Doctrina general i excepcions a l’excepció: Manca d’audiència a les entitats que passaran a
formar part de l’Observatori:
«El Projecte no ha estat sotmès als tràmits d’audiència i informació pública segons exigeix l’article 64 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat. En relació amb el compliment d’aquests tràmits, la doctrina de la Comissió és matisada,
especialment en aquells casos en què la regulació proposada presenta un alt component organitzatiu,
com ara és el cas, la qual cosa pot fer pensar en una manca d’efectes directes ad extra que pot
justificar la manca dels tràmits de participació, ja sigui de la ciutadania, ja sigui dels sectors més
directament afectats pel contingut de la regulació. En l’expedient es justifica aquesta manera de procedir
per la manca d’incidència directa en la posició jurídica dels ciutadans davant de l’Administració, tal com
es va indicar en el Dictamen 158/08. Tanmateix, aquest òrgan consultiu ha modulat aquesta orientació
atenent el contingut material que en cada cas presenta la regulació projectada que poden requerir
aquests tràmits. En aquest cas, especialment, el tràmit d’audiència a les entitats i als sectors
socials i econòmics directament afectats per la regulació. Aquesta consideració deriva del fet que,
tot i que les funcions assignades a l’Observatori són de caràcter tècnic i instrumental en relació amb la
presa de determinacions en altres àmbits de decisió, no és menys cert que en la composició es preveu
integrar sectors socials i econòmics (organitzacions empresarials i sindicals) i representants de
l’Administració local que compleixen unes funcions reconegudes legalment en matèria de treball, amb la
qual cosa no se’ls pot considerar aliens a la regulació projectada. En aquest sentit, aquesta Comissió ha
posat èmfasi reiteradament en les dues dimensions de la informació pública i de l’audiència als
interessats: la subjectiva, que possibilita la defensa de posicions subjectives o dels interessos de les
persones i de les entitats directament afectades per la disposició; i la dimensió objectiva, de garantia
addicional de l’encert, l’oportunitat, la transparència, l’efectivitat i la legitimitat de la disposició general que
es projecta (Dictamen 192/08, entre d’altres). El paper que correspon a aquests agents en matèria de
treball i relacions laborals fa que, en aquest cas, sigui especialment adequada l’audiència. Així mateix, el
contingut del Decret presenta l’Observatori com un òrgan assessor del Consell de Relacions Laborals,
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organisme que tampoc no ha estat consultat sobre el contingut de la regulació projectada per tal de
valorar la incidència que el nou òrgan pot tenir en l’exercici de les seves funcions.
El Projecte de decret ha estat objecte de dictamen pel Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya (CTESC). Es podria entendre que la intervenció del referit Consell, atesa la seva composició,
satisfaria en part, en aquest cas concret, la necessitat d’audiència, tot i que potser no abasta la totalitat
de les entitats i organitzacions afectades per la norma» (FJ IV).

— Dictamen 282/08 sobre el Projecte de decret de regulació de la situació administrativa especial
de segona activitat en el Cos de Mossos d’Esquadra:
«No s’ha realitzat el tràmit d’informació pública ni d’audiència, tal com exigeix l’article 64 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre. Tanmateix, el caràcter organitzatiu de la matèria i l’estricta finalitat de
regular una situació més beneficiosa per a un col·lectiu de funcionaris permeten considerar que la
participació s’ha acomplert suficientment amb la intervenció del Consell de la Policia-Mossos
d’Esquadra» (FJ III)

— Dictamen 101/11 sobre el Projecte d’ordre per la qual es declaren zones de producció de
mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats al litoral de Catalunya:
«El text de la disposició no ha estat sotmès a tràmit d’audiència de les possibles entitats interessades ni
a informació pública. En aquest sentit, cal reiterar la doctrina establerta sobre la preceptivitat
d’aquests tràmits, que no tenen caràcter discrecional per l’Administració que proposa la
disposició. Això no obstant, aquesta Comissió Jurídica Assessora ha modulat aquesta
preceptivitat en alguna ocasió en la qual, sempre atenent la naturalesa i els destinataris de la
norma, quedés garantit que, a través de mitjans indirectes, poguessin expressar-se les entitats i
els agents interessats, com ara és el cas, ja que el Projecte ha estat objecte d’informe pel Consell
de Pesca i Afers Marítims. La composició del Consell, regulat pel Decret 336/2006, de 5 de
setembre, garanteix que els principals destinataris de la norma han pogut expressar a través
d’aquest els seus interessos, atès que el Consell compta amb la representació de diversos
departaments del Govern de la Generalitat, de les confraries de pescadors, de les associacions de
cooperatives pesqueres, de les associacions d’armadors, de les associacions d’aqüicultors, de les
organitzacions sindicals més representatives, de les associacions de comerciants minoristes i majoristes
del sector de la pesca i de les empreses de distribució. En la reunió conjunta de les comissions
d’aqüicultura, de comercialització i de pesca del Consell de Pesca i Afers Marítims, celebrada el
29 de març, s’informà favorablement sobre el Projecte d’ordre, sense que consti en l’acta que els
assistents presentessin observacions sobre el contingut de l’Ordre que es projecta» (FJ V).
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Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
La Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació
normativa ha afegit el 6è apartat a l’article 67 de la Llei 26/2010, que exclou l’audiència
dels ciutadans en el cas dels reglaments organitzatius, seguint l’exemple de la Llei estatal
del Govern:
— Dictamen 281/11 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els estatuts de l’Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural: en l’expedient es dóna audiència als sindicats en el cas d’un
reglament organitzatiu que afecta el personal:
«En relació amb l’audiència, cal assenyalar que consta en l’expedient que, com que les disposicions
transitòries del Projecte afecten les condicions de treball del personal que s’ha de transferir a
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural des del departament o des de les entitats adscrites,
aquest se sotmet a consulta sindical» (FJ V).

Observacions: aquest dictamen és anterior a la introducció de l’apartat 6è a l’article 67 de la
Llei 26/2010.
— Dictamen 246/12 sobre el Projecte de decret d’organització, estructura i funcionament de
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat:
«El Projecte no s’ha sotmès al tràmit d’audiència, cosa que es justifica a la Memòria general en virtut del
previst en l’article 67.6 de la Llei 26/2010 (l’apartat 6 és una addició de la Llei 10/2011, de 29 de
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa), atesa la naturalesa del Projecte, de
caràcter organitzatiu i d’ordre intern, que no té incidència en la ciutadania, ni afecta els drets o interessos
directes dels ciutadans. Pels mateixos motius tampoc no s’ha sotmès a informació pública. Val a dir,
sobre això, que, a la vista del contingut del Projecte normatiu, aquest no és exclusivament de
naturalesa organitzativa, atès que regula aspectes de règim jurídic de l’Entitat, com per exemple el
règim econòmic (article 16), la contractació (article 17), o el personal (article 19). Aquestes modificacions,
que van més enllà d’allò merament organitzatiu, posen de manifest l’omissió del tràmit d’audiència. Ara
bé, en aquest cas concret, en la mesura que aquesta omissió no causi indefensió, no tindria
efectes invalidants en la norma» (FJ III).

11.3.2. Abast subjectiu de l’audiència
Dels dictàmens transcrits en l’apartat anterior es desprèn que s’ha de donar audiència a
tots els interessats que resultin directament afectats per la norma en tramitació, sense que
es restringeixi el deure de citació a les entitats «reconegudes per la llei» (les de pertinença
obligatòria, segons la interpretació més restrictiva del Tribunal Suprem). Per saber si una
entitat es veu o no afectada cal examinar els seus estatuts. En tot cas s’ha de motivar
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l’abast de l’audiència practicada i, en particular, si no es consulten més persones perquè
ja es tenen tots els punts de vista.
— Dictamen 196/98 sobre el Projecte de decret sobre apartaments turístics:
«Ha estat donada audiència a una dotzena d’entitats i organitzacions professionals i empresarials
vinculades amb el sector, moltes de les quals han formulat observacions de certa entitat. En relació amb
la participació dels interessos afectats, l’expedient posa de manifest, d’una banda, que no tots
ells han estat cridats al procediment, ans al contrari, diverses organitzacions empresarials, amb
interessos contraposats, reclamen els sigui tramès el Projecte per a fer observacions; i d’altra
banda, la participació fa palesa una àmplia gamma de problemes i qüestions que presenta el Projecte,
molt més enllà de la simplificació administrativa, que atenen a l’oportunitat i legalitat de les mesures
proposades. Tanmateix les múltiples observacions formulades no han estat objecte d’informe ni consta
que hagin estat sotmeses a una presa en consideració de cara a la redacció definitiva del Projecte.
Aquesta Comissió Jurídica Assessora fa present que la correcta elaboració de les disposicions de
caràcter general requereix un escrupolós compliment -no merament formal- de tots aquests tràmits
que porten a formar adequadament la voluntat de l’Administració i servir així amb la màxima
objectivitat els interessos generals (article 103.1 CE)» (FJ III).

11.3.3. Excés en el nombre d’entitats a les quals es dóna audiència
— Dictamen 281/06 sobre el Projecte d’ordre per garantir la informació i la protecció dels drets de
les persones consumidores i usuàries en el procés d’implantació de la televisió digital terrestre:
«[S]’adverteix que en el tràmit d’audiència s’ha fet arribar la disposició projectada per correu certificat a
un seguit d’associacions (entre d’altres, a "S. M. de S.", a la "C. E. B., c. d. p. b. d’ú. C.", a l’"A. d’I. d. B. i
C. d’E. d. C.", a l’"A. C. d. l’H.", a l’"A. d’U. d’A. d’E. n. o. de G. i P.", al "C. A. de la M." o a l’"A. M. p. l.
D.") que no compleixen cap dels requisits establerts a l’article 64 de la Llei 13/1989 per participar en
aquest moment del procediment: ésser una entitat que per llei tingui la representació i la defensa
d’interessos de caràcter general o ésser una entitat que estigui afectada per la disposició projectada. És
evident que cap de les entitats esmentades compleix amb un d’aquests dos requisits perquè ni són
entitats que representin o defensin interessos de caràcter general, ni llur finalitat associativa té a
veure amb l’objecte de la norma sobre la qual dictaminem. En el marc general del que és el
compliment d’aquest tràmit participatiu, en si mateix positiu, es podria apreciar que s’ha produït, però,
una certa sobreactivitat administrativa, que no és innòcua respecte als principis que han de regir
l’actuació administrativa, en la mesura pugui haver generat un cost econòmic evitable si el tràmit
s’hagués acomplert en els termes que la Llei estableix.
Probablement hauria resultat més apropiat a les finalitats de la Llei, en el present supòsit, que
s’hagués ponderat l’oportunitat que la proposta s’hagués sotmès al tràmit d’informació pública
que també preveu l’article 64. Certament, es tracta d’un tràmit que està especialment indicat per a
aquelles propostes normatives que potencialment afecten un ampli nombre de persones, com pot
ser el col·lectiu, i ara és el cas, dels consumidors i usuaris» (FJ V).
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11.3.4. Possibilitat de canalitzar indirectament l’audiència a través d’òrgans col·legiats
(participació orgànica)
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
La Comissió admet aquesta canalització, però sobre la base d’una apreciació casuística,
que requereix motivació. Cal que l’òrgan col·legiat representi tots els sectors afectats (que
reflecteixi la «pluralitat d’interessos en joc») i que l’informe sigui emès per l’òrgan que els
integri a tots (i no, per exemple, per comissions permanents on no hi siguin tots).
— Dictamen 227/98 sobre el Projecte de decret sobre procediment de gestió de residus:
«El Projecte ha estat informat pel Consell de Direcció de la Junta de Residus, en el qual s’hi inclou
una representació de les administracions públiques i de diversos sectors econòmics, empresarials i
sindicals. Figuren també a l’expedient observacions i al·legacions formulades per algunes entitats i
empreses del sector dels residus. L’informe jurídic estima que amb les consultes efectuades i la
intervenció de la Junta de Residus es pot considerar satisfet el preceptiu tràmit d’audiència, i cita
en aquest sentit el Dictamen d’aquesta Comissió 253/1995. Tanmateix, hom no pot establir
conseqüències de validesa general respecte de la suficiència d’aquesta manera de procedir, per
tal de donar compliment a la finalitat constitucionalment perseguida (article 105, a CE).
En efecte, el citat Dictamen 253/1995 diu literalment que la interpretació segons la qual la
intervenció del Consell de Direcció de la Junta de Residus satisfà el tràmit d’audiència pot ser
vàlida en aquell cas concret en què es tracta d’aprovar un document, essencialment tècnic -es
tractava del Catàleg de residus-, "però no es pot aplicar a totes les disposicions generals
elaborades en el futur pel Departament de Medi Ambient sense una adequada justificació, perquè
aquesta Comissió manté la doctrina que nega el caràcter discrecional a l’esmentat tràmit
d’audiència destinat a assegurar la legalitat i l’oportunitat de la norma projectada". I al seu
Dictamen 37/1994, aquesta Comissió Jurídica Assessora havia ja establert que aquest tipus d’intervenció
del Consell de Direcció de la Junta de Residus fóra més aviat "un procediment informal, atès que la
intervenció en el procediment reglamentari no es troba entre les competències del Consell de Direcció
regulades a l’article 58 de la Llei 6/1993".
I certament, a la vista del contingut de l’acta incorporada a l’expedient, és del tot evident la poca
eficàcia participativa que ofereix la intervenció de l’esmentat òrgan de direcció, i que no permet
assolir la finalitat prevista a l’ordenament d’aportar els suficients elements de judici respecte dels
interessos afectats per la norma que es projecta. Es fa necessari, doncs, donar efectiu
compliment al tràmit previst a l’article 64 de la Llei 13/1989» (FJ III).

— Dictamen 26/08 sobre el Projecte de decret de creació, dins l’àmbit competencial i territorial de
Catalunya, del Registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de
prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació: en l’FJ IV nega que en
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el cas concret la participació del CTESC supleixi la manca d’audiència (fragments transcrits
supra a l’apartat 11.3.1).
— Dictamen 68/08 sobre el Projecte de decret de regulació de les competències de la Generalitat
de Catalunya en matèria de mediació en assegurances i reassegurances privades: ho admet
en el cas concret:
«Quant al tràmit d’audiència de les entitats que per llei tenen la representació i la defensa d’interessos de
caràcter general o afectats per la disposició, no hi consta que el Projecte hagi estat sotmès a consulta
dels col·legis de mediadors d’assegurances ni al seu Consell General d’una forma directa. La Comissió
considera que, en aquest cas, el tràmit d’audiència al sector professional afectat resta acomplert
amb la consulta al Consell Consultiu de l’Assegurança Privada, en el qual s’integra una
representació del Consell de Col·legis de Mediadors Titulats de Catalunya (a qui substitueix amb les
mateixes atribucions el Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya) i de les altres
organitzacions o associacions professionals de la mediació en assegurances privades. El caràcter
representatiu d’aquesta organització professional, en l’àmbit de Catalunya, deriva de l’article 15 del
Decret 347/1995, de 28 de desembre, d’assumpció de competències sobre mediació en l’assegurança
privada, amb la qual cosa es considera que la forma en què s’ha articulat l’audiència és correcta.
L’expedient incorpora l’informe favorable del Consell Consultiu de l’Assegurança Privada i adjunta les
observacions que formula un dels seus membres» (FJ IV).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 69/08
— Dictamen 204/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la cartera de serveis socials
2008-2009 de Catalunya: Estableix, a més, l’obligació de motivació:
«En relació amb la participació no institucionalitzada, i tenint en compte la voluntat que té el legislador de
la Llei de serveis socials de fomentar, com es diu en el preàmbul i en l’article 5 de la Llei, la participació
ciutadana, de les associacions i entitats d’iniciativa social dels sectors afectats, i les associacions i les
federacions d’usuaris, hauria estat necessari estendre l’audiència a entitats afectades pel Projecte de
decret que no estiguessin representades als òrgans públics de participació o bé que s’hagués sotmès el
Projecte al tràmit d’informació pública llevat que en l’expedient s’acredités la suficiència i
compliment d’aquella representació» (FJ Vc).

— Dictamen 235/08 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 339/2006, de 5 de
setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció:
«Cal destacar també que en la tramitació del Projecte s’ha obert el tràmit d’informació pública, sense que
s’hagin produït al·legacions; però no s’ha obert el d’audiència de les possibles entitats interessades. En
aquest sentit, cal reiterar la doctrina establerta sobre la preceptivitat d’aquest tràmit (dictàmens 128/03,
19/05, 294/06, 140/07 i 26/08, entre molts altres), el qual no té caràcter discrecional per a l’Administració
que proposa la norma (dictàmens 227/98, 177/02, 280/07 i 26/08). Això no obstant, aquesta Comissió
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ha modulat aquesta preceptivitat en alguna ocasió quan, per exemple, la participació s’ha produït
per canals indirectes (dictàmens 147/08, 68/08, 25/08 i 324/06), com ara és el cas, en el qual el
Projecte ha estat objecte d’informe, com s’ha dit, pel Consell General de Serveis Socials. Aquest
òrgan, que està format per membres de l’Administració de la Generalitat i de les entitats locals, però
també per representants de les entitats i dels usuaris en l’àmbit de l’acció social, és el que ha permès
visualitzar el compliment de la preceptivitat de la participació ciutadana, en la mesura que ha ofert
la possibilitat que els agents socials que en formen part hagin pogut fer valer la defensa dels
drets i interessos que els correspon» (FJ V).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 101/11 (transcrit a l’apartat 11.3.1; en aquest cas tampoc no s’havia obert el
tràmit d’informació pública)
— Dictamen 34/09 sobre el Projecte de decret mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els
procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats: ho admet en el cas concret:
«S’ha obert el tràmit d’informació pública, tot i que, segons consta en l’expedient, no s’han formulat
al·legacions. En canvi, no s’ha obert, pròpiament, el tràmit d’audiència, atès que el text no ha estat
tramès a les entitats que consten en el Registre d’entitats de medi ambient i sostenibilitat. Això no
obstant, s’ha produït una àmplia participació orgànica a través de la consulta als membres del Consell
per a la prevenció i la gestió dels residus a Catalunya i del Consell de Direcció de l’Agència de Residus
de Catalunya, on es troben representats les entitats i els interessos afectats per la norma projectada, els
quals van formular observacions (que consten en l’expedient), que han estat degudament valorades. Així
mateix, també han emès informe preceptiu el Consell de Treball Econòmic i Social i la Comissió de
Govern Local de Catalunya. És per això que aquesta Comissió Jurídica Assessora entén que, en el
present cas, la participació ciutadana a través dels òrgans col·legiats anteriors ha permès que
hagi quedat reflectida en l’expedient la pluralitat d’interessos en joc, finalitat principal del tràmit
d’audiència tenint en compte a més que es tracta d’una norma essencialment tècnica (en el
mateix sentit, Dictamen 338/96)» (FJ V.c).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictàmens 87/11, 170/11

11.3.5. Un tràmit d’audiència ampli pot permetre prescindir de la participació orgànica
Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 264/11 sobre el Projecte de decret de modificació del Reglament de la loteria
denominada Binjocs, aprovat pel Decret 99/2010, de 27 de juliol:
«En relació amb la participació, cal deixar constància que no ha estat convocada la Taula Tècnica del
Joc –creada el 26 de març de 2005 per Acord del Departament d’Interior i els representants del sector
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del joc, i entre les funcions de la qual hi ha conèixer dels projectes normatius elaborats per la Generalitat
relacionats amb el joc–. Malgrat això, tal com aquesta Comissió va assenyalar en els dictàmens
41/08, 241/09, 39/10 i 40/10, cal considerar que l’ampli tràmit d’audiència, en què han pogut
participar tots els signants de l’acord de creació de la Taula Tècnica del Joc, juntament amb la
informació pública, permeten considerar que els interessos dels diversos sectors empresarials i
socials relacionats amb el joc s’han pogut fer valer oportunament» (FJ V).

11.4. Informació pública

11.4.1. Escassa significació real en molts procediments
Amb molta freqüència els tràmits d’informació pública promoguts per la Generalitat durant el
procediment d’elaboració de reglaments no donen lloc a al·legacions i tenen, per tant, una
significació real escassa.
Els Dictàmens 148/08 i 149/08 assenyalen, en aquest sentit –i en els mateixos termes–, que la
manca d’al·legacions «ha de donar lloc a la reflexió de l’Administració activa i també d’aquesta
Comissió» (FJ IV).

11.4.2. Caràcter preceptiu o facultatiu del tràmit
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 137/04 sobre el Projecte de decret pel qual es crea i s’estableix el funcionament del
Registre d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya:
«[E]l Projecte de decret no se sotmeté a informació pública. És cert que la pràctica totalitat de les
indústries agràries o alimentàries a les quals pot afectar el Projecte de decret estan representades en
una o en diverses de les entitats a les quals es consultà en el tràmit d’audiència; tanmateix, la manca
generalitzada de resposta feia més palesa encara la conveniència d’ampliar al màxim els canals
de participació a través, precisament, de la informació pública» (FJ IV).

— Dictamen 112/05 sobre el Projecte de decret de declaració de la Zona d’Actuació Urgent Sant
Llorenç del Munt-Cingles de Bertí:
«L’expedient se sotmeté a un ampli tràmit d’audiència i de consulta, tal com queda reflectit en els
antecedents. Tanmateix, cal observar que, a banda del fet que aquests tràmits es realitzaren sense que
les entitats consultades disposessin de tota la documentació legalment exigida, no es produí cap tràmit
d’informació pública malgrat que la declaració de Zona d’Actuació Urgent afecta una pluralitat de
titulars de terrenys els interessos dels quals poden no estar directament representats per les
institucions i entitats consultades. És cert que, com observa l’Assessoria Jurídica del Departament de
Medi Ambient i Habitatge, aquesta mancança també s’observava en d’altres decrets de contingut similar i
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aquesta Comissió Jurídica “no ha formulat observacions de caràcter essencial”. Això no obstant, no és
menys cert que en aquests dictàmens es reiterà, sense excepció, la necessitat d’aquest tràmit
d’informació pública, “més necessària en aquest cas, ja que el Projecte afecta directament a les
persones titulars dels terrenys afectats que, fins i tot, segons disposa l’article 44.3 de la Llei forestal, en
cas que no acceptin el conveni que els proposi l’Administració poden ser objecte d’expropiació d’ús o de
propietat” (Dictamen 176/03). En aquest mateix sentit es manifestà el Dictamen 106/03, emès respecte
d’un projecte de contingut similar, en el qual es deia “aquesta Comissió Jurídica Assessora ha de
seguir insistint en la conveniència de facilitar la participació del ciutadà en el procés d’elaboració
de les normes, malgrat que això pugui significar una dilació del tràmit”. No és necessari que les
observacions

formulades

per

aquesta

Comissió

tinguin

caràcter

d’essencials

perquè

l’Administració activa les hagi de tenir en compte» (FJ IV).

— Dictamen 240/05 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme:
«S’han dut a terme els tràmits d’audiència i d’informació pública legalment previstos en l’article 64 de la
ja esmentada Llei 13/1989, tant respecte de diversos col·lectius afectats, com mitjançant la publicació al
DOGC de l’edicte corresponent, la qual cosa s’ajusta al criteri d’aquesta Comissió en el sentit que,
malgrat que l’elaboració d’un text refós no implica una tasca creadora, sinó merament tècnica,
aquest caràcter tècnic no és obstacle perquè s’observin aquests tràmits, orientats a atorgar als
interessats una més gran participació en el procediment» (FJ III).

— Dictamen 328/05 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya: S’afirma la conveniència de sotmetre
un projecte de decret legislatiu a informació pública:
«Pel que fa al tràmit d’informació pública o audiència previst en l’article 64 de la Llei 13/1989, l’informe de
l’Assessoria Jurídica del Departament assenyala que no és de necessària observança en aquest
procediment, atès que un text refós no comporta cap modificació legislativa que reguli nous aspectes
amb transcendència externa de l’Administració. Aquesta Comissió, però, considera que hauria estat
aconsellable un tràmit d’informació pública, atès l’abast funcional de la refosa i la transcendència
de la matèria a la qual es refereixen les normes objecte de refosa en el tràfic jurídic i econòmic.
Tot això d’acord amb el criteri d’aquesta Comissió, que s’ha pronunciat en el sentit que, malgrat que
l’elaboració d’un text refós no implica una tasca creadora, sinó merament tècnica, aquest caràcter
tècnic no és obstacle per observar aquests tràmits orientats a atorgar als interessats una més
gran participació en el procediment (vid. Dictamen 240/05)» (FJ IV).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictàmens 225/06 i 146/08
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— Dictamen 227/06 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de les empreses
prestadores de serveis i representació de les persones consumidores i usuàries davant
l’Administració pública en la tramitació i execució de procediments sancionadors:
«S’han formulat consultes a l’Ajuntament i a la Diputació de Barcelona i a totes les entitats que figuren
inscrites al Registre d’organitzacions de consumidors, i als col·legis professionals de Catalunya.
A l’expedient s’han incorporat les corresponents còpies de les comunicacions trameses, en compliment
de l’article 64 de la Llei 13/1989, a cinquanta-set col·legis professionals i entitats i associacions de
consumidors i usuaris de Catalunya, que acompanyen l’esborrany de la norma projectada. […]
No consta que el Projecte s’hagi sotmès a informació pública, ni que durant la instrucció s’hagi
valorat l’oportunitat de dur a terme aquest tràmit, tenint en compte que, en regular-se la imposició
d’obligacions i sancions a d’altres col·lectius que poden ser diferents dels que estan sotmesos a
col·legiació, als quals s’ha donat audiència, pot haver-hi una pluralitat d’interessos afectats per la
norma en projecte que l’Administració hauria d’haver tingut en compte» (FJ IV).

— Dictamen 324/06 sobre el Projecte de decret pel qual s’assignen al Departament de Salut les
funcions en matèria de salut i sanitàries de les persones privades de llibertat i de menors i joves
internats en centres de justícia juvenil, i s’integren en el sistema sanitari públic els serveis
sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil:
«Dues consideracions finals respecte del procediment: […]
L’altra és la relativa a la manca d’audiència i d’informació pública. Sobre aquest particular, l’informe
jurídic que consta en l’expedient, tot i recordar el criteri restrictiu que sobre aquest aspecte té la Comissió
Jurídica Assessora, considera que si no s’han obert els tràmits referits és per causa del contingut
fonamentalment organitzatiu del Projecte. Tot i ser certa aquesta qualificació, cal fer alguna consideració
sobre això, precisament per la posició d’aquest òrgan consultiu en relació amb aquest punt.
Efectivament, la informació pública és una via de participació ciutadana en l’elaboració de la
norma amb la finalitat de coadjuvar així a l’encert i a l’oportunitat en l’exercici de les potestats
normatives, però, en aquest cas, la informació pública no resulta rellevant, especialment si es té
en compte que l’àmbit de discrecionalitat en el cas examinat és molt reduït.
Major complexitat pot plantejar el tràmit d’audiència […]» (FJ III).

— Dictamen 25/08 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de caixes d’estalvis de Catalunya:
«Aquesta Comissió valora molt positivament que s’hagi donat audiència a la Federació Catalana de
Caixes d’Estalvis en la mesura que són aquestes les principals destinatàries de la norma, a diferència del
que s’havia fet en el procediment efectuat en el Dictamen 398/06. Això permet recordar el caràcter
preceptiu dels tràmits d’informació pública i d’audiència als interessats en els procediments
d’elaboració dels decrets legislatius (dictàmens 458/02, 117/03, 328/05, 398/06 i 193/07, entre
d’altres). L’article 64 de la Llei 13/1989 afecta, doncs, tant els reglaments administratius com els decrets
legislatius, ja continguin aquests textos articulats o textos refosos. En aquest sentit, la Comissió ha
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d’entendre que l’Administració ja ha ponderat l’existència, o no, d’altres possibles interessos afectats
diferents que podrien ser objecte de l’esmentat tràmit» (FJ V).

— Dictamen 26/08 sobre el Projecte de decret de creació, dins l’àmbit competencial i territorial de
Catalunya, del Registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de
prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació: S’estén la preceptivitat i
en general totes les consideracions sobre la participació ciutadana (finalitats, excepcions
admissibles, vici de nul·litat) tant a l’audiència com a la informació pública, sense fer cap
distinció entre un i altre tràmit (fragments transcrits a l’apartat 11.3.1).
— Dictamen 205/08 sobre el Projecte d’ordre de creació i modificació de la regulació de fitxers que
contenen dades de caràcter personal gestionats per l’Institut Català de les Dones: S’estableix la
preceptivitat en els casos de fitxers, atesa la incidència en drets fonamentals, i s’obliga a
practicar el tràmit d’informació pública:
«No hi ha hagut, tampoc, tràmit d’audiència ni tràmit d’informació pública, tot i que el centre directiu havia
preparat un esborrany d’edicte per dur a terme la informació pública esmentada. En aquest sentit, es
constata que la major part d’ordres que han creat, modificat o suprimit fitxers han estat sotmeses,
almenys, a aquest darrer tràmit. I això, perquè el vessant organitzatiu del Projecte, i de la major part
dels fitxers que es creen, podria permetre obviar l’audiència de les entitats representatives afectades
per la matèria. Però el Projecte també té una forta projecció sobre els drets fonamentals de les
persones i regula una matèria amb possibilitat d’obrir escletxes, d’una manera difusa, en la
garantia d’aquests drets. És per això que hauria hagut de tenir lloc, almenys, el tràmit
d’informació pública, tal com s’afirma, entre d’altres, en els dictàmens 13/03, 30/03 i 94/03, on
s’insisteix en la necessitat d’una interpretació estricta de l’aparent permissivitat de l’article 64 de la
Llei 13/1989 en casos com el que ara ens ocupa [...] es considera que cal obrir el tràmit
d’informació pública. I si de resultes de l’anterior s’introduïssin modificacions de caràcter
substantiu en el text de la norma projectada, s’hauria de tornar a sol·licitar el dictamen preceptiu
d’aquesta Comissió Jurídica Assessora» (FJ V).

Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 176/11 sobre el Projecte d’ordre pel qual s’estableix la quota màxima diària de
captura de sonso per l’any: Sembla pressuposar que es tracta d’un tràmit preceptiu, però
exceptuable en determinats casos:
«El text de la disposició no ha estat sotmès al tràmit d’informació pública, la qual cosa, en aquest
cas i en vista del contingut del projecte i de les consultes formulades, no planteja específiques
objeccions d’entitat insuperable» (FJ VI).
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— Dictamen 281/11 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els estatuts de l’Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural:
«En la memòria general es justifica el fet que no s’obre el tràmit potestatiu d’informació pública, ja
que es tracta d’una norma materialment organitzativa que no afecta els drets i interessos directes
de la ciutadania» (FJ V).

— Dictamen 276/12 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els estatuts de la Institució de
les Lletres Catalanes:
«En la memòria general es justifica el fet que no s’obre el tràmit potestatiu d’informació pública perquè es
considera que es tracta d’una norma materialment organitzativa que no afecta els drets i interessos
directes de la ciutadania. I, en relació amb l’audiència, de la lectura de l’expedient s’observa que va estar
conferida a determinades entitats que ja consten en els antecedents, bàsicament entitats que tenen
representació a la Junta i al Consell Assessor, tal com preveia la memòria general. Analitzades aquestes
dues decisions adoptades per l’Administració, la Comissió, a la llum del contingut del Projecte i
també atenent als concrets destinataris a qui va estar garantida l’audiència, vol assenyalar que
l’opció per a proveir d’un tràmit d’informació pública no hauria estat en cap cas ni sobrera ni
inoportuna, i més si es té en compte el redactat especialment genèric que es localitza en l’article 9.c) i
d) de la Llei 20/1987, de 12 de novembre (“associacions d’escriptors”, “d’altres entitats culturals del
sector de les lletres”, “sector editorial i del llibre”, “dels mitjans de comunicació”, “d’altres sectors culturals
rellevants per a la difusió de les lletres”)» (FJ V).

11.5. Relació entre l’audiència i la informació pública

11.5.1. La informació pública com a tràmit substitutiu de l’audiència
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 15/05 sobre el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de salons recreatius i de
joc:
«b) Com s’ha dit –i així resulta de l’antecedent 3–, ha existit el tràmit d’informació pública, atès que
s’ha formulat una única al·legació, i no s’ha produït, en canvi, el tràmit d’audiència.
Com ha observat aquesta Comissió Jurídica Assessora, la lectura de l’article 105, lletra a), de la
Constitució aconsella una lectura adequada i, si es vol, una interpretació restrictiva del criteri
discrecional que, en relació amb el tràmit esmentat, sembla resultar de l’article 64 de la citada Llei
13/1989.
Com s’ha dit en nombrosos dictàmens, l’existència del tràmit ha de ser la regla general i només
en casos molt justificats, per exemple de gran urgència o en aquells en els quals sigui evident
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que l’audiència no ha d’aportar cap nou element de judici, es pot entendre l’excepció a aquella
regla. I no sembla que cap d’aquestes situacions es donin en aquest cas.
En aquest sentit, ateses les implicacions que sens dubte la disposició té en l’àmbit local, hauria estat molt
convenient l’audiència de les entitats que agrupen els municipis de Catalunya» (FJ IV).

— Dictamen 41/08 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març,
d’aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzades a Catalunya i dels criteris aplicables a la
seva planificació i del Reglament de salons recreatius i de joc aprovat pel Decret 22/2005, de
22 de febrer:
«Encara que seria desitjable que l’Administració hagués estès l’audiència a d’altres entitats amb
interessos afectats, cal afegir, però, que la informació pública ha complert una funció reparadora i ha
permès que algunes entitats afectades, ja fos en defensa d’interessos empresarials o associacions
relacionades amb la ludopatia, hi hagin pogut presentar al·legacions» (FJ V).

— Dictamen 149/08 sobre el Projecte d’ordre per la qual es determina el procediment i els
documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria:
«S’ha de remarcar que s’ha dut a terme el tràmit d’informació pública, la qual cosa fa que no sigui
imprescindible el tràmit d’audiència als interessats. Tanmateix, durant el tràmit d’informació pública
esmentat no s’ha presentat cap al·legació, i això ha de donar lloc a la reflexió de l’Administració
activa i també d’aquesta Comissió» (FJ IV)

— Dictamen 176/08 sobre el Projecte de decret de creació del Registre d’empreses sancionades
per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la
seva publicació:
«Malgrat que l’expedient s’ha completat amb els tràmits indicats, seguiria mancant-ne, com s’ha apuntat,
un d’essencial per a aquest cas: el de l’audiència als interessats. Certament, el Projecte s’ha sotmès a la
informació pública; i en ocasions aquesta Comissió ha entès que la celebració del tràmit
d’informació pública fa que no sigui imprescindible el de l’audiència als interessats (així,
Dictamen 149/08). Tanmateix, això no és el que ara succeeix perquè com es va afirmar en el
Dictamen 26/08, els tràmits d’informació pública i d’audiència (i ens referíem a ambdós) “només podran
excepcionar-se quan raons d’urgència o d’interès públic degudament acreditades a l’expedient ho
impedeixin (Dictamen 531/98); o en aquells altres supòsits de reglaments de caràcter organitzatiu en què
no afecti de forma directa la posició jurídica dels ciutadans davant l’Administració, més enllà de
l’afectació que per a l’interès general representa tota mesura orientada a la millora de l’organització
administrativa (Dictamen 158/07)”. Ja en el Dictamen 26/08 es varen exposar les raons per què no es
produïa cap d’aquestes excepcions. A elles cal remetre’s» (FJ IV).
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— Dictamen 235/08 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 339/2006, de 5 de
setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció:
«Cal destacar també que en la tramitació del Projecte s’ha obert el tràmit d’informació pública, sense
que s’hagin produït al·legacions; però no s’ha obert el d’audiència de les possibles entitats
interessades. En aquest sentit, cal reiterar la doctrina establerta sobre la perceptivitat d’aquest
tràmit (dictàmens 128/03, 19/05, 294/06, 140/07 i 26/08, entre molts altres), el qual no té caràcter
discrecional per a l’Administració que proposa la norma (dictàmens 227/98, 177/02, 280/07 i 26/08). Això
no obstant, aquesta Comissió ha modulat aquesta preceptivitat en alguna ocasió quan, per exemple, la
participació s’ha produït per canals indirectes (dictàmens 147/08, 68/08, 25/08 i 324/06), com ara és el
cas, en el qual el Projecte ha estat objecte d’informe, com s’ha dit, pel Consell General de Serveis
Socials. Aquest òrgan, que està format per membres de l’Administració de la Generalitat i de les entitats
locals, però també per representants de les entitats i dels usuaris en l’àmbit de l’acció social, és el que ha
permès visualitzar el compliment de la preceptivitat de la participació ciutadana, en la mesura que ha
ofert la possibilitat que els agents socials que en formen part hagin pogut fer valer la defensa dels drets i
interessos que els correspon» (FJ V).

— Dictamen 304/08 sobre el Projecte de Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatges amb
protecció oficial de Barcelona:
«El Projecte va ser exposat al públic –per edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
4 de juny– i es va donar audiència a un conjunt d’entitats i instàncies que consten en una relació
detallada, sense que se’n justifiqui la inclusió o l’exclusió d’unes o altres. També s’esmenten les
aportacions realitzades en el curs d’una sessió del Consell d’Habitatge Social. En tot cas, en haver-se
sotmès el Projecte a informació pública, es pot considerar coberta la possibilitat de participació»

(FJ V).
Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 236/11 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre
successions i donacions: Admet la substitució en el cas concret, en no haver-hi destinataris
específics del tràmit d’audiència:
«Quant als tràmits d’audiència i informació pública, la memòria general considera dispensable el primer, i
indica que la participació dels ciutadans resta garantida, en aquest cas, mitjançant el tràmit d’informació
pública. La Comissió considera que, en aquest cas, queda justificada aquesta forma de procedir
atès que, com bé s’assenyala, el Projecte de decret s’adreça a la ciutadania en general, sense que
pel seu contingut específic es puguin identificar entitats reconegudes per llei representatives
d’interessos i amb finalitats que guardin una “relació directa amb l’objecte de la disposició
reglamentària”, tal com exigeix l’article 67.3 de la Llei 26/2010» (FJ IV).
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11.5.2. La informació pública pot ser més apropiada que l’audiència en el cas de les
normes que afectin potencialment un ampli nombre de persones
— Dictamen 281/06 sobre el Projecte d’ordre per garantir la informació i la protecció dels drets de
les persones consumidores i usuàries en el procés d’implantació de la televisió digital terrestre:
«[S]’adverteix que en el tràmit d’audiència s’ha fet arribar la disposició projectada per correu certificat a
un seguit d’associacions (entre d’altres, a "S. M. de S.", a la "C. E. B., c. d. p. b. d’ú. C.", a l’"A. d’I. d. B. i
C. d’E. d. C.", a l’"A. C. d. l’H.", a l’"A. d’U. d’A. d’E. n. o. de G. i P.", al "C. A. de la M." o a l’"A. M. p. l.
D.") que no compleixen cap dels requisits establerts a l’article 64 de la Llei 13/1989 per participar en
aquest moment del procediment: ésser una entitat que per llei tingui la representació i la defensa
d’interessos de caràcter general o ésser una entitat que estigui afectada per la disposició projectada. És
evident que cap de les entitats esmentades compleix amb un d’aquests dos requisits perquè ni són
entitats que representin o defensin interessos de caràcter general, ni llur finalitat associativa té a
veure amb l’objecte de la norma sobre la qual dictaminem. En el marc general del que és el
compliment d’aquest tràmit participatiu, en si mateix positiu, es podria apreciar que s’ha produït, però,
una certa sobreactivitat administrativa, que no és innòcua respecte als principis que han de regir
l’actuació administrativa, en la mesura pugui haver generat un cost econòmic evitable si el tràmit
s’hagués acomplert en els termes que la Llei estableix.
Probablement hauria resultat més apropiat a les finalitats de la Llei, en el present supòsit, que
s’hagués ponderat l’oportunitat que la proposta s’hagués sotmès al tràmit d’informació pública
que també preveu l’article 64. Certament, es tracta d’un tràmit que està especialment indicat per a
aquelles propostes normatives que potencialment afecten un ampli nombre de persones, com pot
ser el col·lectiu, i ara és el cas, dels consumidors i usuaris» (FJ V).

11.5.3. Possibilitat de consultar els interessats comunicant-los l’existència del tràmit
d’informació pública, sense obrir un tràmit d’audiència diferenciat
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 59/12 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
sobre les condicions i procediment de la comunicació prèvia per a la prestació de serveis de
comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric:
«El Projecte s’ha sotmès al tràmit d’informació pública i a consulta de les entitats esmentades en els
antecedents. La tècnica seguida per a la consulta és comunicar als interessats l’existència de
l’Edicte d’informació pública i el termini per a formular-hi al·legacions, sense que es tracti d’un
tràmit d’audiència diferenciat. La Comissió considera que la solució adoptada és correcta» (FJ III).
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11.6. Relació entre audiència i informes
L’audiència serveix normalment per a canalitzar la participació ciutadana, però també
serveix sovint per a canalitzar la participació institucional no formalitzada (aquella que no
està prevista en un procediment concret ni revesteix la forma d’informe).
11.6.1. Inclusió de tots dos en alguna ocasió dins la categoria comuna participació;
diferenciació entre la participació institucional i la participació no institucionalitzada
— Dictamen 204/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la cartera de serveis socials
2008-2009 de Catalunya: FJ V.b i V.c, respectivament.

11.7. Relació dels tràmits participatius continguts en la legislació general de procediment
amb els previstos en normes sectorials

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 33/08 sobre el Projecte d’ordre per la qual es creen fitxers que contenen dades de
caràcter personal tractades pel Consorci de l’Observatori del Paisatge: S’afirma la coincidència
substancial entre l’audiència i la informació pública previstes en la Llei 13/1989 amb les
contingudes en la Llei 27/2006, de transposició del Conveni d’Aarhus:
«Finalment, respecte dels tràmits d’audiència i informació pública, dins del procediment d’elaboració, pot
dir-se que la regulació general aplicable al Projecte d’ordre coincideix, a més, amb allò que preveu
la Llei 27/2006, de 18 de juliol, reguladora dels drets d’accés a la informació, de participació pública i
d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, que incorpora les directives 2003/4/CE i 2003/35/CE»
(FJ III).
«En tractar-se el Projecte d’ordre en qüestió d’una matèria directament relacionada amb la creació de
fitxers, però indirectament també amb el medi ambient i la informació ambiental, aquesta Comissió
Jurídica Assessora, tal com ha posat de manifest en el fonament jurídic III d’aquest Dictamen, entén que
la referida audiència i informació pública coincideixen amb allò que preveuen les directives 2003/4/CE i
2003/35/CE, transposades per la Llei 27/2006, ja esmentada» (FJ V).
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11.8. Tràmits participatius diversos de l’audiència i la informació pública escrites
tradicionals

11.8.1. El procediment de concertació sectorial
— Dictamen 202/06 sobre el Projecte de decret sobre l’estàndard i la millora en l’eficiència en l’ús
de l’aigua, a l’efecte de determinar el cànon de l’aigua:
«IV. Abans d’entrar a enjudiciar el sistema seguit i el procediment arbitrat per a l’elaboració del Projecte
de decret que s’analitza, resultaria convenient referir-se a la naturalesa o al procediment de
concertació sectorial aplicat en la seva elaboració. La raó de l’anterior rau en el fet que la utilització
de procediments de concertació no imprimeix al reglament un procediment singular d’elaboració, però sí
acaba per singularitzar el procediment. No es tracta d’un procediment especial, però sí d’una
especialitat en el procediment.
Com posa de manifest l’exposició de motius del text en projecte, i en menor mesura la memòria
justificativa, amb ell es pretén reforçar el caràcter ambiental del cànon de l’aigua i millorar-ne el caràcter
equitatiu, i pel fet que es tracta d’un impost, basar-lo en principis d’igualtat i capacitat econòmica. Dit en
d’altres termes, es tracta de premiar el menor consum de l’aigua, privilegiant el menor consum dins
d’iguals processos o sectors de producció o activitats industrials. És evident que el productor que desitgi
d’una manera voluntària dirigir la seva activitat envers l’ús sostenible de l’aigua, reflectint-se tot això en el
seu procés de producció i, naturalment, en la tributació, pot conèixer, informar i assessorar, o fins i tot
proposar tècniques mitjançant les quals es pugui aconseguir l’ús eficient i sostenible desitjat; en
conseqüència, també pot proposar a l’Administració negociar, dialogar, en suma, participar en l’elecció
de la tècnica més idònia.
Aquest procés, en el qual regna la negociació i la transacció entre els diferents interessos en joc,
socials, econòmics, polítics o territorials, s’ha anomenat administració negociada o administració
participada, sense que el procediment per arribar al consens hagi de ser un procediment
formalitzat prèviament. Com és conegut, es tracta d’una penetració del privat en el públic, d’una
imbricació entre el públic i el privat. Per la resta, aquest procediment, salvant les formes, és el que estan
utilitzant les instàncies europees per arribar al consens entre els diferents sectors implicats en la
producció dels projectes que s’han de tramitar com a normes a nivell europeu. El resultat acostuma a
ser d’augment de l’acceptació per part dels destinataris, millor enteniment de la disposició, i
major apropament a la realitat, ja que, per molts mitjans de què disposi l’Administració, és evident que
majors resulten ser encara aquells coneixements que puguin aportar els mateixos destinataris de la
norma. El resultat és, també, el de la participació dels particulars en el que s’anomena la general
direcció, pròpia en totes les disposicions de naturalesa reglamentària.
La intervenció dels sectors interessats i la seva participació en el procés legislatiu, per dir-ho d’alguna
manera, no elimina la participació formalitzada en el procés legislatiu reservada a entitats,
associacions, col·legis, consells, comissions, etc. que ja la tenen reservada i estatuïda. Concloent,
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es tracta de cridar al procés legislatiu per a la seva intervenció, especialment pel que fa al contingut, a
tots els ara anomenats agents, operadors, o destinataris en el procés. Sense necessitat d’equipararho a la participació dels particulars en l’exercici de funcions administratives, sí que es pot parlar de la
participació dels particulars en els sectors respectius en l’exercici de la construcció de funcions
administratives» (FJ IV).

11.9. Termini atorgat per als tràmits participatius

11.9.1. Necessitat de fixar clarament el termini disponible per a formular observacions
Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 186/11 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol,
de la renda mínima d’inserció:
«[E]l Projecte ha estat sotmès a audiència de les entitats interessades, que es troben enumerades en els
antecedents d’aquest Dictamen, i no consta que es presentessin observacions en aquest tràmit. En
relació amb el termini atorgat a les entitats, aquesta Comissió Jurídica Assessora ha d’indicar que és
necessari fixar d’una manera clara el termini que es dóna per a formular-hi observacions i indicar
la data mínima, com estableixen els apartats 4 i 5 de l’article 67 de la Llei 26/2010, per evitar
delimitar el termini amb fórmules genèriques i indeterminades com l’emprada en aquesta
tramitació: “a la major brevetat possible, atesa la urgència de la tramitació del projecte”» (FJ V).

11.10. Necessitat d’indicar als participants en els tràmits d’audiència i d’informació
pública que tenen a la seva disposició la documentació preceptiva

Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 264/11 sobre el Projecte de decret de modificació del Reglament de la loteria
denominada Binjocs, aprovat pel Decret 99/2010, de 27 de juliol:
«[C]al subratllar que, ja que la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, en regular l’audiència i la informació pública, estableix que s’ha
de posar la documentació preceptiva a disposició dels qui participen en el tràmit d’audiència (art.
67.1) o dels qui ho sol·licitin en el tràmit d’informació pública (art. 68.2), s’hauria d’esmentar
aquesta circumstància en els escrits adreçats als participants en l’audiència i en l’edicte pel qual
se sotmet a informació pública el Projecte» (FJ V).
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11.11. Valoració de les aportacions efectuades en els tràmits de participació
Després de l’entrada en vigor de la Llei 26/2010 cal elaborar una memòria de les
observacions i al·legacions presentades (sobre això, vegeu l’apartat 10).
11.11.1.

Necessitat d’indicar les persones i grups a qui s’ha donat audiència, de valorar

individualment les aportacions efectuades i de motivar les raons que han portat a
acceptar-les o rebutjar-les
— Dictamen 196/98 sobre el Projecte de decret sobre apartaments turístics:
«Ha estat donada audiència a una dotzena d’entitats i organitzacions professionals i empresarials
vinculades amb el sector, moltes de les quals han formulat observacions de certa entitat. En relació amb
la participació dels interessos afectats, l’expedient posa de manifest, d’una banda, que no tots ells han
estat cridats al procediment, ans al contrari, diverses organitzacions empresarials, amb interessos
contraposats, reclamen els sigui tramès el Projecte per a fer observacions; i d’altra banda, la
participació fa palesa una àmplia gamma de problemes i qüestions que presenta el Projecte, molt
més enllà de la simplificació administrativa, que atenen a l’oportunitat i legalitat de les mesures
proposades. Tanmateix les múltiples observacions formulades no han estat objecte d’informe ni
consta que hagin estat sotmeses a una presa en consideració de cara a la redacció definitiva del
Projecte.
Aquesta Comissió Jurídica Assessora fa present que la correcta elaboració de les disposicions de
caràcter general requereix un escrupolós compliment -no merament formal- de tots aquests tràmits
que porten a formar adequadament la voluntat de l’Administració i servir així amb la màxima
objectivitat els interessos generals (article 103.1 CE)» (FJ III).

— Dictamen 482/01 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el procediment aplicable per a
efectuar els reconeixements periòdics de les instal·lacions de producció, transformació,
transport i distribució d’energia elèctrica:
«Tot i així, és possible apreciar quines són les principals qüestions que s’han suscitat al llarg de la
tramitació, en especial en el tràmit d’informació pública i audiència a diverses entitats interessades,
qüestions sobre les quals no es pronuncia l’informe jurídic emès amb caràcter preceptiu pels
serveis jurídics del Departament» (FJ III).

— Dictamen 500/01 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del
subministrament elèctric:
«Tot i així, és possible apreciar quines són les principals qüestions que s’han suscitat al llarg de la
tramitació, en especial el tràmit d’informació pública i audiència a diverses entitats interessades, les
quals han formulat serioses al·legacions, prou ben fonamentades, que requereixen una atenció
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per part de l’Administració més rigorosa que no pas la que s’hi dona en dos paràgrafs, al punt 7.2
de la documentació.
Sobre les qüestions suscitades, no es pronuncia l’informe jurídic que han d’emetre amb caràcter
preceptiu els serveis jurídics del Departament, el qual es limita pràcticament a reproduir la “justificació
de la disposició” –que és una simple explicació, com s’ha dit– que ja consta a la memòria» (FJ III).

— Dictamen 545/01 sobre el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 17/2000, de 29 de
desembre, d’equipaments comercials:
«En canvi, s’ha donat audiència a una pluralitat d’entitats i organitzacions representatives dels interessos
afectats, i l’Administració ha donat resposta a les múltiples al·legacions formulades, de forma que
es posa de manifest una activitat d’apreciació i de ponderació de les diverses qüestions
suscitades ajustada a allò que és exigible a l’exercici de la potestat reglamentària» (FJ III).

— Dictamen 59/03 sobre el Projecte de decret sobre autoritzacions de transport públic de
mercaderies per carretera a Catalunya:
«Amb caràcter general, totes les entitats intervinents, llevat d’una, manifesten la seva oposició al
Projecte, i formulen tant objeccions globals sobre la base de la manca d’estudis que justifiquin
l’adequació de la mesura i els efectes econòmics que produirà en el sector com objeccions especifiques
a l’articulat, proposant modificacions diverses en la regulació projectada, que atenen tant a l’àmbit de la
norma com al seu contingut, afectant al nucli mateix de la regulació, que és l’exigència d’una nova
targeta o autorització autonòmica i la regulació de la capacitació professional per als transportistes
inclosos en el seu àmbit d’aplicació.
L’informe de la Direcció General sobre les al·legacions, que incorpora un quadre amb la resposta
concreta que es dóna a cada una, conclou que no s’accepta cap al·legació, “bé perquè es refereixen a
qüestions que no són objecte de regulació al projecte, bé perquè la regulació establerta al decret
respecta les competències de la Generalitat en la matèria”.
Aquesta Comissió Jurídica Assessora, a la vista de l’entitat de les al·legacions i de la resposta
donada, entén que és possible exigir a l’Administració un major esforç de ponderació i valoració
que permeti estimar acomplerta l’exigència de raonabilitat en la conducta administrativa, com a
fonament de les seves decisions.
La mera titularitat de la competència per regular una matèria és un pressupost necessari, però no és
justificació suficient de la regulació concreta que en cada cas es projecti en un o altre sentit; de manera
que no basta al·legar la competència per entendre que s’ha ponderat suficientment l’adequació de
la regulació proposada a l’interès general, en relació amb les concretes al·legacions i objeccions
formulades» (FJ III).
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— Dictamen 108/08 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya sobre les obligacions de difusió i finançament d’obres audiovisuals europees i en
matèria de reserva d’espai a programadors independents:
«Consten igualment en l’expedient les cartes dirigides en el tràmit d’audiència, que s’han anotat en
l’antecedent 5. En aquest tràmit es van presentar al·legacions, que han estat valorades en un detallat
informe de l’Àrea Jurídica, on consta l’autor de l’al·legació, el contingut, i la justificació de la seva
admissió o no-admissió» (FJ V).

— Dictamen 113/08 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica l’annex del Decret 202/1985,
de 15 de juliol, de creació de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública:
«S’ha de destacar també la intensa participació en el procediment d’elaboració d’aquest Projecte. Per
una banda, s’ha fet una consulta prèvia a tots els centres per acreditar la veracitat de les dades que
consten en el Registre. També s’ha fet la informació pública i l’audiència de les nombroses entitats
interessades, aspectes que es concreten en els antecedents 5 i 6 d’aquest Dictamen. En relació amb
les al·legacions s’ha de dir que han estat valorades per l’Àrea de Serveis i Qualitat del Departament de
Salut, que en justifica també l’admissió o no» (FJ V).

— Dictamen 132/08 sobre el Projecte de decret pel qual es constitueix la Comissió Mixta de
secretaris i secretàries judicials i representants del Departament de Justícia de Catalunya:
«Aquesta Comissió Jurídica Assessora ha de destacar que la Secretaria General impulsora del Projecte
fa un minuciós seguiment de la totalitat de les al·legacions presentades a l’articulat i en aquesta
valoració, d’una manera suficientment raonada, justifica l’acceptació, o no, de les propostes
presentades» (FJ V.b).

— Dictamen 227/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla rector d’ús i gestió de
l’Àrea Protegida de les Illes Medes:
«El procediment d’elaboració d’aquesta norma mostra que hi ha hagut informació pública, audiència als
interessats, consulta a les administracions públiques i informes. La proposta ha estat sotmesa durant 30
dies a informació pública. En aquest tràmit presenten al·legacions els centres que actualment gestionen
les activitats d’immersió. També consta a l’expedient que es dóna audiència a les entitats locals
afectades, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i
a òrgans de la Generalitat i de l’Estat que es podien considerar afectats en relació amb la matèria que es
regula. També hi intervé el Consell de Protecció de la Natura. Les al·legacions que s’efectuen en
aquests tràmits han estat valorades pel Servei de Parcs, i hi consta, d’una manera raonada,
l’acceptació o el rebuig de cadascuna d’elles» (FJ V).

— Dictamen 283/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els cursos de formació en
benestar animal:
«En relació amb la participació en el procediment cal assenyalar que s’han obert els canals adequats
per tal de garantir la intervenció dels ciutadans i dels interessats. Les al·legacions que s’han presentat
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en el tràmit d’informació pública i d’audiència han estat totes elles valorades i acceptades, o
rebutjades motivadament. Aquestes observacions tenien un caire merament tècnic, i no s’han
presentat, per tant, objeccions substantives al contingut del Projecte. Una part d’aquestes s’incorpora al
text del Projecte (article 2.1 i apartats 1.4 i 3 de l’annex) i es diu que gran part de les restants
s’incorporaran en el moment en què es desenvolupin els cursos de formació» (FJ V).

— Dictamen 304/08 sobre el Projecte de Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatges amb
protecció oficial de Barcelona:
«Respecte

de

totes

les

aportacions

rebudes,

consta

un

Informe

que

les

considera

individualitzadament i expressa quines accepta i quines rebutja, amb les corresponents raons per
a fer-ho. Es considera que s’ha culminat correctament el procediment de participació» (FJ V).

— Dictamen 2/11 sobre el Projecte de decret d’ordenació general de la formació professional
inicial:
«En relació amb el procediment descrit s’observa que, malgrat que el Projecte ha estat sotmès al tràmit
d’audiència a les entitats assenyalades, no consta en l’expedient quin ha estat el resultat d’aquest tràmit.
Tanmateix, si s’hi haguessin evacuat al·legacions caldria que fossin incorporades a l’expedient»
(FJ V).

— Dictamen 207/11 sobre el Projecte d’ordre per la qual es crea el fitxer comú de la inspecció
tècnica dels edificis d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:
«El Projecte ha estat objecte dels tràmits d’audiència i d’informació pública, en els quals l’Associació
Catalana de Municipis i l’Oficina de Promoció i Gestió de l’Habitatge de la Diputació de Barcelona han
formulat al·legacions (el document no està signat; s’assenyala aquesta mancança que caldrà esmenar).
Així mateix, ha estat sotmès a l’informe de l’Institut Català de les Dones i de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades. I també ha estat objecte d’informe pel Consell Assessor de l’Habitatge (d’acord amb
l’article 9.2 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de l’habitatge).
Les observacions efectuades al llarg de la tramitació per aquests òrgans i els que consten en els
antecedents d’aquest Dictamen han estat majorment valorades en l’informe que s’inclou en l’expedient,
malgrat que algunes de les no valorades han estat directament ateses en successives versions del
Projecte d’ordre sense passar per aquesta fase prèvia de valoració, la qual cosa no facilita que
l’òrgan que ha d’aprovar la norma conegui amb prou fonament de causa els motius que porten a
aquest resultat» (FJ V).

Observacions: Tramitat sota la vigència de la Llei 13/1989.
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12. Informe jurídic de la unitat departamental o central del Gabinet Jurídic

Art. 65.1 de la Llei 13/1989:
«Les propostes de disposició general han d’ésser sotmeses a informe dels serveis jurídics del
Departament corresponent.»

Art. 65 de la Llei 26/2010:
«Informes jurídics
1. Els projectes de disposicions reglamentàries s’han de sotmetre a informe jurídic de la unitat
departamental corresponent o de la central, del Gabinet Jurídic de la Generalitat.
2. L’informe jurídic s’ha d’emetre en el termini de quinze dies.»

12.1. Contingut valoratiu, importància i utilitat

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 500/01 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament del
subministrament elèctric:
«Sobre les qüestions suscitades, no es pronuncia l’informe jurídic que han d’emetre amb caràcter
preceptiu els serveis jurídics del Departament, el qual es limita pràcticament a reproduir la
“justificació de la disposició” –que és una simple explicació, com s’ha dit– que ja consta a la
memòria» (FJ III).

— Dictamen 300/03 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen les condicions per a
l’exercici del busseig professional a Catalunya:
«L’expedient inclou l’informe jurídic preceptiu, de contingut merament descriptiu, que ha estat emès
conjuntament pel responsable de Normativa i Registres i per l’advocada de la Generalitat. Aquesta
circumstància obliga un cop més a aquesta Comissió Jurídica Assessora a fer avinent la
necessitat que aquests informes superin el nivell de la simple exposició del contingut i entrin en
l’anàlisi jurídica que eventualment es derivi de la proposta» (FJ IV).

— Dictamen 53/04 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment administratiu per
a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió:
«L’informe jurídic és merament descriptiu dels antecedents i la competència, l’estructura i el contingut
de la norma, i del tràmit d’informació pública i audiència, sense que efectuï cap tipus de consideració
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substantiva i valorativa malgrat les rellevants qüestions jurídiques que s’han plantejat al llarg de
la tramitació, com tot seguit es veurà» (FJ IV).

— Dictamen 137/04 sobre el Projecte de decret pel qual es crea i s’estableix el funcionament del
Registre d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya:
«Finalment, l’Assessoria Jurídica del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca emeté un breu
informe jurídic en què no s’efectua cap anàlisi ni valoració tecnicojurídica del contingut i la forma
del Projecte de decret, ni se n’examina la constitucionalitat, estatutarietat o legalitat. Es limita a
sintetitzar la tramitació de la disposició, a descriure el contingut del Projecte i a afirmar, sense cap
raonament justificatiu, que el decret projectat és jurídicament correcte i adaptat al marc competencial i
normatiu existent. L’informe de validació del Gabinet Jurídic de la Generalitat també es limita a
subscriure íntegrament l’informe que s’acaba d’esmentar. Com ha reiterat aquesta Comissió Jurídica
Assessora, cal corregir aquesta pràctica i donar als informes jurídics el contingut d’anàlisi i
valoració tecnicojurídiques que la legislació exigeix» (FJ IV).

— Dictamen 44/05 sobre el Projecte de decret de creació del Registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya:
«El 10 de desembre de 2004 n’informà favorablement el Ple de l’esmentada Junta i el 28 de desembre el
cap de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances, malgrat que en aquest informe es
limità a resumir els antecedents, del marc jurídic, de la tramitació i del contingut de l’articulat i a
concloure, sense entrar en valoracions des d’una perspectiva jurídica substantiva, sistemàtica i
formal, que el Projecte "s’adapta al marc normatiu en què s’insereix". Tan sols formalment es pot
considerar satisfeta l’exigència legal de l’article 65.1 de la Llei 18/1989» (FJ IV).

— Dictamen 227/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla rector d’ús i gestió de
l’Àrea Protegida de les Illes Medes:
«En compliment d’allò que estableix l’article 65 de la Llei 13/1989, consta a l’expedient l’informe de
l’Assessoria Jurídica del Departament, on es fa una descripció minuciosa del procediment
d’elaboració seguit i de l’articulat del Projecte, i inclou, en un i altre cas, propostes dirigides al Servei
de Parcs per a la millora formal i substantiva del Projecte. Aquesta Comissió ha de destacar la
participació important que hi té l’Assessoria Jurídica des de l’inici del procediment, que es
constata amb la presència a l’expedient de diversos informes jurídics, i el fructífer diàleg entre
l’Assessoria Jurídica i el Servei de Parcs, responsable de l’elaboració del Projecte» (FJ V).

— Dictamen 370/09 sobre el Projecte de decret dels requisits dels arxius del Sistema d’Arxius de
Catalunya, del procediment d’integració i del Registre d’arxius de Catalunya:
«L’informe de l’Assessoria Jurídica del Departament, amb data 18 de maig de 2009, mereix dos
comentaris. El primer, per a assenyalar que s’elabora en una data, el 18 de maig de 2009, en què encara
no ha finalitzat l’aportació de documents i informes en el procediment, la qual cosa n’hauria aconsellat
l’actualització. La segona, per a indicar que es realitza una anàlisi del procediment, però que no es
valora el contingut del Projecte, i s’argumenta que l’Assessoria ha col·laborat en tot el procediment i
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que les seves esmenes jurídiques ja han estat introduïdes. Tot i això, seria millor que tota aquesta
actuació quedés reflectida, precisament, en l’informe jurídic. En aquest sentit, aquesta Comissió
s’ha pronunciat en diverses ocasions (entre d’altres el Dictamen 270/05) en relació amb la
completesa i contingut dels informes jurídics, els quals –així es va recollir a la Memòria
d’activitats de 2005 d’aquesta Comissió– “han de contenir un judici de síntesi de tota l’actuació
administrativa practicada i una valoració jurídica del fons de l’assumpte que es planteja en
l’expedient, sense que es pugui limitar a efectuar un mer resum del contingut de la disposició
projectada”» (FJ V).

— Dictamen 351/10 sobre el Projecte de decret d’estructura dels òrgans centrals de l’ens públic
del Servei Català de la Salut:
«En l’expedient, consten tres informes jurídics de l’advocada en cap de l’Assessoria del Departament.
Tot i que en l’últim indica que “en vista del contingut” s’emet un informe favorable, no consta en cap
dels tres una valoració tecnicojurídica expressa del contingut del Projecte» (FJ V).

12.2. Impossibilitat de substitució per l’informe de l’assessoria jurídica d’una entitat pública
instrumental

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 178/08 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 210/1993, de 27 de
juliol, d’aprovació dels Estatuts de l’ens d’abastament d’aigua, «Aigües Ter Llobregat» (ATLL),
creat per la Llei 4/1990, de 9 de març, d’ordenació de l’abastament d’aigua a l’àrea de
Barcelona:
«En l’expedient consta un informe jurídic elaborat per la Divisió d’Assessoria Jurídica de l’Agència
Catalana de l’Aigua. En canvi, manca l’informe dels serveis jurídics del departament al qual està adscrit
l’ens d’abastament.
L’article 65.1 de la Llei 13/1989 disposa que les propostes de disposició general han de ser sotmeses a
informe dels serveis jurídics del Departament. D’altra banda, l’article 4, lletra m), de la Llei 7/1996, de 5
de juliol, de l’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat, i l’article 19 del
Reglament aprovat pel Decret 57/2002, de 19 de febrer, disposen que totes les disposicions sobre les
quals ha de dictaminar la Comissió Jurídica Assessora han de ser sotmeses a l’assessorament en dret
d’algun funcionari del cos d’advocats de la Generalitat.
En aquest marc, l’article 8.a) dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret
125/1999, de 4 de maig, preveu l’existència d’una divisió jurídica que entre altres coses assessora en
dret els òrgans de govern de l’Agència, elabora informes jurídics i elabora propostes de disposició
general. En relació amb l’abast dels règim específic d’assessorament jurídic de l’Agència Catalana de
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l’Aigua, en el Dictamen 270/05 (en un supòsit de responsabilitat patrimonial), es va advertir sobre la
plena aplicació de la previsió de la lletra m) de l’article 4 de la Llei 7/1996. D’altra banda, s’han de
recordar els termes literals de l’article 65.1 de la Llei 13/1989, sobre la necessitat d’informe dels serveis
jurídics del departament corresponent en la tramitació de projectes de disposicions generals.
Precisament, les característiques dels procediments d’elaboració de les normes reglamentàries,
l’atribució de la potestat reglamentària al Govern, la proposta de la disposició general la formula el titular
del departament (article 12 de la Llei 13/1989) i una interpretació sistemàtica d’aquesta darrera Llei
porten a no admetre una excepció en el cas de les entitats públiques, encara que tinguin regulats
els seus serveis jurídics.
Així, doncs, no es pot considerar acomplert el tràmit de l’article 65.1 de la Llei 13/1989, amb
l’informe dels serveis de l’Agència Catalana de l’Aigua» (FJ V).

Doctrina posterior:
⇒ En el Dictamen 49/11 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de
comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de
Jocs i Apostes de la Generalitat, el procediment també és iniciat i impulsat per un ens
instrumental de la Generalitat (l’EAJA, seguint allò que estableix l’article 4 del Decret
296/1996, d’organització i funcionament d’aquesta entitat), però l’informe jurídic l’emet
l’advocada en cap de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació (Antecedents).

12.3. Substitució per l’informe de l’assessoria jurídica de les autoritats independents

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
En els dictàmens sobre el CAC i l’ACPD (vegeu també supra) no es qüestiona el fet que
l’informe provingui de l’assessoria jurídica de l’autoritat independent i no de la del
departament. Sembla que es tracta d’una de les especialitats pròpies dels seus
procediments normatius, inherent a la seva independència.
— Dictamen 40/08 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
relativa als projectes de modificació de l’estructura accionarial o empresarial dels prestadors
privats de serveis de comunicació audiovisual:
«El text definitiu del Projecte d’instrucció fou aprovat per Acord del Ple del CAC de 24 d’octubre de 2007
sense que consti l’informe jurídic exigit per l’article 32.3 de l’Estatut orgànic del CAC. En aquest
cas, en derivar les modificacions respecte del projecte inicial de les al·legacions formulades en el tràmit
d’informació pública i en haver estat valorades aquestes de forma específica, la mancança esmentada
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no afecta de forma essencial la regularitat del procediment, tot i que la Comissió insisteix en la
necessitat d’observar aquest tràmit procedimental» (FJ V).

12.4. Necessitat d’actualització de l’informe a la darrera versió del projecte

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 205/08 sobre el Projecte d’ordre de creació i modificació de la regulació de fitxers que
contenen dades de caràcter personal gestionats per l’Institut Català de les Dones:
«L’advocat en cap de la Unitat Departamental del Gabinet Jurídic del Departament d’Acció Social i
Ciutadania emet l’informe en data 1 d’agost de 2007 i, per tant, només s’hi té en compte la primera versió
del Projecte d’ordre. La segona versió, formulada després de l’Informe de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades, no ha rebut l’informe preceptiu de l’Assessoria Jurídica del Departament (art. 65.1
de la Llei 13/1989). Tot i que no consta en l’expedient la data en què es realitzà la segona versió del
Projecte, sembla que sí que existeix un informe posterior de l’Àrea d’Organització i Sistemes d’Informació
Ciutadana (el darrer document de l’expedient, de data 10 d’abril de 2008), emès a petició del mateix
advocat en cap de l’Assessoria Jurídica. En aquest informe es fan encara algunes propostes de
modificació de la segona versió del Projecte que no han estat valorades convenientment.
En conseqüència, l’informe de l’Assessoria Jurídica pot tenir un caràcter prematur en no tenir present
tota la tramitació realitzada» (FJ V).

— Dictamen 282/08 sobre el Projecte de decret de regulació de la situació administrativa especial
de segona activitat en el Cos de Mossos d’Esquadra:
«L’informe jurídic no està fet en relació amb l’última versió del Projecte. La poca magnitud de les últimes
variacions resta importància a la irregularitat i no constitueix un obstacle a la intervenció de la Comissió,
però, la regla adequada és que, en els casos en què hi hagi noves versions, l’informe jurídic final ha
de tenir les ampliacions corresponents» (FJ III).

— Dictamen 370/09 sobre el Projecte de decret dels requisits dels arxius del Sistema d’Arxius de
Catalunya, del procediment d’integració i del Registre d’arxius de Catalunya:
«L’informe de l’Assessoria Jurídica del Departament, amb data 18 de maig de 2009, mereix dos
comentaris. El primer, per a assenyalar que s’elabora en una data, el 18 de maig de 2009, en què encara
no ha finalitzat l’aportació de documents i informes en el procediment, la qual cosa n’hauria aconsellat
l’actualització […]» (FJ V).

132

13. Consulta interdepartamental

Introduïda per l’art. 66 de la Llei 26/2010.

Art. 66 de la Llei 26/2010:
«Consulta interdepartamental
1. Si l’aprovació de la disposició reglamentària correspon al Govern, la iniciativa s’ha de posar en
coneixement dels diferents departaments perquè formulin, si escau, les observacions que
considerin convenients prèviament als tràmits d’audiència i d’informació pública.
2. El tràmit de consulta interdepartamental s’instrumenta per mitjans electrònics.»

13.1. La conveniència d’incorporar a l’expedient una referència circumstanciada del tràmit i
del seu resultat en ares a la completesa d’aquell

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 211/10 sobre el Projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle
de l’educació infantil:
«Finalment, en relació amb l’audiència interdepartamental, s’ha d’indicar que consta en l’expedient la
celebració del tràmit a través del fòrum de l’aplicació SIGOV, que en aquest tràmit s’han formulat
observacions i que aquestes han estat valorades, però no consta en l’expedient un document que
reflecteixi l’òrgan i el contingut literal de cadascuna de les observacions que es plantegen. Aquesta
Comissió recorda (entre d’altres, Dictamen 192/10) que, en les actuacions que es tramiten a través
del fòrum de l’aplicació SIGOV, el més adequat fóra que l’instructor de l’expedient incorporés una
referència circumstanciada del tràmit i del seu resultat. Així mateix, la Comissió Jurídica Assessora
ha reiterat en diverses ocasions, per tal de poder fer una valoració correcta i completa del Projecte
(dictàmens 280/07, 287/07, 22/09 i 62/09), la necessitat d’enviar els expedients complets, és a dir, amb la
documentació referent a tots els tràmits practicats» (FJ V).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 54/11
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Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 236/11 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre
successions i donacions:
«Segons es desprèn de l’expedient, la disposició que es projecta ha estat sotmesa al tràmit de consulta
interdepartamental mitjançant el SIGOV. Tanmateix, aquest tràmit no ha quedat reflectit a l’expedient. La
Comissió fa avinent que en relació amb aquest tràmit fóra convenient que l’instructor incorporés
a l’expedient una referència circumstanciada del tràmit i del seu resultat (Dictamen 211/10)» (FJ
IV).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictàmens 60/12 i 74/12 (a tots dos: “hauria estat convenient en ares a la completesa de
l’expedient”), 276/12, 300/12 (“hauria hagut d’incorporar”)
— Dictamen 74/12 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Sistema integrat de dades
d’explotacions agràries de Catalunya:
«En l’expedient no queda circumstanciat el tràmit SIGOV previst preceptivament en l’article 66 de la Llei
26/2010, ni que s’hagi efectuat, ni el resultat d’aquest. Podria deduir-se la realització del certificat del
secretari del Govern quan deixa constància que ha quedat vista la iniciativa SIG11AAM1349. Si fos així,
hauria estat convenient, en ares a la completesa de l’expedient, que l’instructor hagués incorporat una
referència circumstanciada d’aquest tràmit i del seu resultat (dictàmens 211/10, 181/10, 275/10 i 236/11).
I, si no s’hagués realitzat, s’estaria davant d’una omissió procedimental» (FJ IV).

14. Intervenció del Consell Tècnic

Art. 65.3 de la Llei 13/1989:
«Un cop emès l’informe a què es refereix l’apartat 1, i amb conformitat prèvia del Conseller, els
avantprojectes de disposicions generals han d’ésser sotmesos al Consell Tècnic, d’acord amb el
que estableix l’article 17.»

La Llei 26/2010 ja no hi fa referència, però la seva intervenció en el procediment
d’elaboració d’avantprojectes de llei, de decrets legislatius i de decrets del Govern segueix
essent preceptiva en virtut del reglament que el regula (actualment, article 8 del Decret
413/2011, de 13 de desembre, del Reglament del Consell Tècnic del Govern):
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Art. 8 del Decret 413/2011, de 13 de desembre, del Reglament del Consell Tècnic del Govern:
«Atribucions
8.1. El Consell Tècnic examina i delibera en relació amb les qüestions següents:
a) Els avantprojectes de llei, amb caràcter previ a la seva aprovació per part del Govern com a
projectes de llei.
b) Els projectes de disposicions normatives que hagin de ser sotmesos a l’aprovació del Govern,
tret dels projectes de decret llei.»

14.1. Naturalesa de la intervenció i forma de certificació de l’acord adoptat

Doctrina anterior al Decret 413/2011:
L’art. 8.1 de l’anterior Decret 128/2005 regulador del Consell Tècnic qualificava d’“informe”
(preceptiu) la intervenció d’aquest òrgan en el procediment d’elaboració de reglaments. La
Comissió, en dictaminar sobre aquest projecte de decret, va assenyalar que aquesta
qualificació encaixava malament amb la concepció legal del Consell Tècnic com a òrgan
deliberant de suport:
— Dictamen 145/05 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del Consell
Tècnic:
«e) L’article 8.1 del Projecte de decret estableix que s’han de sotmetre a “l’informe” preceptiu del Consell
Tècnic, els projectes de disposicions normatives que s’hagin de sotmetre a l’aprovació del Govern; els
avantprojectes de llei, amb caràcter previ a la seva aprovació pel Govern com a projectes de llei; les
propostes d’acord que han de ser aprovades pel Govern, etc. D’acord amb la seva naturalesa jurídica,
expressada en l’article 1 del Projecte de decret, el Consell Tècnic exerceix funcions de caràcter
deliberant, a conseqüència de l’exercici de les seves atribucions legals, que són definides per l’article
17.1 de la Llei 13/1989 com d’estudi i anàlisi de disposicions i acords que ha d’aprovar el Govern. La
utilització de les expressions “informe”, així com de l’obligació “d’informar” obliga –tanmateix– a
recordar que en la seva elaboració caldria tenir en compte els requisits que es deriven del règim
jurídic dels informes establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (articles 82 i 83). Aquests
requisits són preceptius en els informes, però no ho són en l’activitat de deliberació dels òrgans
administratius, com és el cas del Consell Tècnic» (FJ V).
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Sota la vigència d’aquest decret la Comissió al·ludia al document sorgit de la reunió del
Consell Tècnic amb formulacions diverses. Per exemple:
— Dictamen 3/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Mapa sanitari, sociosanitari i de
salut pública:
«L’expedient es tanca amb el document emès per la Secretaria del Consell Tècnic, el qual certifica que
el Projecte ha estat objecte d’informe per aquest òrgan» (FJ V).

— Dictamen 25/08 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de caixes d’estalvis de Catalunya:
«En la sessió del Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya celebrada el 13 de novembre de 2007 es
va informar sobre el Projecte, amb caràcter previ a la petició de dictamen a la Comissió Jurídica
Assessora» (FJ V).

— Dictamen 41/08 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març,
d’aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzades a Catalunya i dels criteris aplicables a la
seva planificació i del Reglament de salons recreatius i de joc aprovat pel Decret 22/2005, de
22 de febrer:
«Finalment, consta en l’expedient la certificació que el secretari general del Departament va
informar sobre el Projecte al Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya, a la sessió celebrada el
dia 15 de gener de 2008, prèviament a la sol·licitud de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora» (FJ
V).

— Dictamen 43/08 sobre el Projecte de decret de regulació del fons que estableix un sistema de
compensacions econòmiques a favor de determinats càrrecs electes locals:
«El Projecte de decret definitiu fou sotmès al Consell Tècnic, en la sessió de 18 de desembre de 2007,
que en va emetre l’informe corresponent» (FJ V).

— Dictamen 65/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge,
micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els
establiments on es realitzen aquestes pràctiques:
«L’expedient es tanca amb el document emès per la secretària del Consell Tècnic, el qual certifica que
el Projecte ha estat informat per aquest òrgan» (FJ V).

— Dictamen 67/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de l’entitat de dret públic Centre d’Atenció i Gestió de Trucades
d’Urgència 112 Catalunya:
«Consta a l’expedient la certificació que el Projecte, d’acord amb el que estableix l’article 65.3 de la Llei
13/1989, va ser informat pel secretari general del Departament d’Interior en la sessió celebrada el 29
de gener de 2008 pel Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya, deixant constància de les
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modificacions que haurien d’incorporar-se al Projecte com a conseqüència dels informes de la Direcció
General de Contractació Pública i del de Modernització de l’Administració» (FJ V).

— Dictamen 89/08 sobre el Projecte de decret de mesures per a l’eliminació de tràmits i la
simplificació de procediments per a facilitar l’activitat econòmica:
«La secretària del Govern certificà que el Projecte fou sotmès a la consideració del Consell Tècnic
en la sessió de 5 de febrer de 2008» (FJ III).

— Dictamen 113/08 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica l’annex del Decret 202/1985,
de 15 de juliol, de creació de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública:
«Per últim, el secretari general del Departament de Salut va informar sobre el Projecte de decret en
la sessió del Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya celebrada el 12 de febrer de 2008» (FJ V).

— Dictamen 121/08 sobre el Projecte de decret pel qual es modifiquen els estatuts del Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), aprovats pel Decret 209/1989, de 3 de juliol:
«Com es fa constar en els antecedents, s’ha certificat que, en la sessió del Consell Tècnic celebrat el
15 d’abril de 2008, s’informà sobre el Projecte de decret i s’adjuntà l’Acta de la sessió en l’expedient»
(FJ VI).

— Dictamen 146/08 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya:
«La documentació que integra l’expedient inclou un informe favorable de l’Assessoria Jurídica, el
certificat que acredita que el Projecte fou informat favorablement pel Consell Tècnic en la sessió
de data 22 d’abril de 2008 i una nota del director general de Tributs sobre els canvis introduïts en el text
de la disposició després de l’informe de dit Consell» (FJ IV).

— Dictamen 30/09 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’atenció podològica de les
persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropaties cròniques, com a prestació
complementària a les prestacions comunes del Sistema Nacional de Salut:
«Hi consta també un certificat de la secretària del Govern pel qual s’acredita que, en la sessió de 16 de
setembre de 2008, la secretària general del Departament de Salut va informar sobre el Projecte
esmentat amb caràcter previ a la sol·licitud de dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social.
Aquest aspecte cal completar-lo amb el contingut de l’article 8.1.a) del Decret 128/2005, de 21 de juny,
que aprova el Reglament d’aquest Consell Tècnic, que estableix que “en el cas de les disposicions que
hagin de ser dictaminades per la Comissió Jurídica Assessora, el Consell Tècnic ha d’informar amb
caràcter previ a la sol·licitud del dictamen”. Per tant, hauria estat convenient tenir-ho present, ja que el
sentit de la norma reguladora pretén que sigui el Consell el que n’informi, encara que sigui
suficient aquest mer pronunciament; és a dir, que no és necessari emetre un informe amb
fonaments i motivació, però sí que és convenient que hi hagi un pronunciament sobre el Projecte
de disposició general objecte d’informe» (FJ III).
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Doctrina reiterada a:
⇒ Dictàmens 34/09, 35/09

El nou Decret 413/2011 regulador del Consell Tècnic ha suprimit la referència al caràcter
d’“informe preceptiu” de la seva intervenció en el procediment normatiu continguda en
l’art. 8.1 de l’anterior Decret 128/2005. Així s’explica en el dictamen de la Comissió sobre
el Projecte de decret 413/2011:
— Dictamen 246/11 sobre el Projecte de decret del Reglament del Consell Tècnic del Govern:
«6) Article 7.3: L’article 7 és el dedicat a concretar les atribucions que corresponen al Consell Tècnic en
el desenvolupament de la seva funció institucional d’òrgan col·legiat de suport al Govern de la
Generalitat. Aquest és un dels preceptes que té una important dimensió innovadora respecte a la
regulació vigent. Les principals novetats són les dues següents:
a) S’elimina la referència al caràcter d’informes preceptius respecte dels del Consell Tècnic, amb
la qual cosa es reforça la caracterització d’aquest consell com a òrgan que desenvolupa funcions
d’anàlisi i d’estudi d’afers que ha de conèixer posteriorment el Govern de la Generalitat. La innovació que
es projecta no planteja problemes de legalitat; és més, com ja indicà la Comissió Jurídica Assessora
en el Dictamen 145/05, la presència d’aquests informes preceptius encaixa malament amb la
concepció legal del Consell Tècnic com a òrgan deliberant de suport. De fet, en l’expedient consta
que tal modificació es fa seguint la doctrina d’aquesta Comissió Jurídica Assessora. L’eliminació
de la referència al caràcter d’informe preceptiu, doncs, ha de tenir com a conseqüència que
l’activitat del Consell Tècnic es concentri en l’anàlisi i deliberació de la iniciativa, i la constància
d’això és l’objecte de la certificació que lliuri el Consell Tècnic del Govern» (FJ VI.6.a).

— Dictamen 60/12 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Registre de plantacions
fruiteres de Catalunya: Exemple de la nova formulació per a al·ludir a la intervenció del Consell
Tècnic:
«Clou l’expedient el certificat del secretari del Consell Tècnic segons el qual en la sessió de 10 de
gener de 2012 va quedar vista la iniciativa del Projecte de decret pel qual es regula el Registre de
plantacions fruiteres de Catalunya» (FJ V).

Amb una formulació idèntica o similar:
⇒ Dictàmens 73/12, 74/12

138

— Dictamen 61/12 sobre el Projecte de decret de modificació del Reglament de la loteria Lotto
6/49 i de les seves variants, aprovat pel Decret 119/2009, de 28 de juliol: Manté encara la
formulació anterior:
«L’expedient es clou amb la certificació del secretari del Govern que indica que el Projecte de decret va
ser informat favorablement en la sessió d’aquest òrgan de data 14 de febrer amb caràcter previ a la
sol·licitud de dictamen a aquesta Comissió Jurídica Assessora» (FJ IV).

14.2. Manca d’intervenció del Consell Tècnic

— Dictamen 37/06 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix una moratòria per a la
tramitació de noves sol·licituds per a la implantació de parcs eòlics a la Comunitat Autònoma de
Catalunya:
«No figura en canvi el certificat del secretari del Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya. D’acord
amb l’article 8.1.a) del Decret 128/2005, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Reglament del Consell
Tècnic, aquest ha d’informar prèviament a la remissió, a la Comissió i posteriorment ha d’informar només
en relació amb els aspectes abordats en el dictamen. La manca de l’informe previ s’ha d’entendre
que s’esmenarà amb l’informe a posteriori. Certament, en aquest segon informe les possibilitats
del Consell Tècnic estan limitades, però ateses les característiques del Projecte i d’aquest
informe, la limitació no té una transcendència pràctica, en aquest cas. Una altra cosa seria que
s’afegissin nous temes a la regulació, però això canviaria completament el sentit de la norma i
exigiria una nova tramitació» (FJ III).

— Dictamen 220/06 sobre el Projecte de decret sobre jornada i horaris de treball del personal
funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat:
«[N]o s’ha produït el tràmit del Consell Tècnic. Certament, el Projecte hi haurà de passar amb el nostre
dictamen, però en aquesta segona oportunitat no pot fer altres aportacions que les que es derivin del
mateix dictamen. Pel caràcter pactat de la norma és molt probable que no es facin altres
alteracions, en tot cas la Comissió ha d’advertir que si es realitzen seria necessari un nou informe
de la Comissió. Altrament, el pas juntament amb el nostre dictamen pel Consell Tècnic i la
posterior aprovació pel Govern produeixen la sanació de l’eventual vici procedimental» (FJ III).

— Dictamen 251/06 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Centre de control lleter de
Catalunya i es designa el Laboratori autonòmic del control lleter oficial:
«Cal fer una observació en relació amb la preceptivitat de l’informe del Consell Tècnic: no consta en
l’expedient (com en altres casos, per exemple, l’assenyalat al Dictamen 220/06) que s’hagi efectuat
aquest tràmit, que és preceptiu i previ al dictamen d’aquesta Comissió segons l’article 8.1.a) del Decret
128/2005, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Reglament del Consell Tècnic. Consegüentment, i segons
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aquesta mateixa normativa, el Projecte ha de tornar a informe del Consell, si bé la intervenció ho
serà només pel que fa als aspectes tractats en aquest Dictamen» (FJ III).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 281/06
— Dictamen 163/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments del batxillerat: En relació amb la introducció de modificacions no informades per
l’assessoria jurídica del departament ni pel Consell Tècnic:
«Ara bé, en dates 12 i 17 de juny de 2008, és a dir, aproximadament un mes més tard que aquesta
Comissió hagués registrat l’entrada del present expedient, tingueren entrada sengles escrits del
conseller d’Educació en què es proposava un canvi de redactat de la disposició addicional quarta
del Projecte de decret a proposta del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i
s’afirmava que es tractava “d’un canvi de forma que no afecta el fons de la regulació”. Aquest no és el
parer d’aquesta Comissió, perquè, tot i que es tracta de modificacions de redacció sobre les quals, per
via interpretativa, podria concloure’s que no suposen una modificació substancial del text original, el que
és cert és que en cap cas es tracta de mers “canvis de forma”: se substitueix “[…] La determinació
del currículum de l’ensenyament de la religió catòlica i de les diferents confessions religioses […]” per
“[…] La determinació del currículum de l’ensenyament de les diferents confessions religioses […]”. I se
substitueix “[…] és competència, respectivament de la jerarquia eclesiàstica i de les corresponents
autoritats religioses […]” per “[…] és competència de les corresponents autoritats religioses […]”. Des
d’aquesta perspectiva, és important constatar que aquesta modificació de la disposició addicional
quarta del Projecte de decret ni ha estat valorada pel servei jurídic del Departament, o almenys no hi
consta, ni ha estat informada pel Consell Tècnic. Tanmateix, aquesta manera de procedir no
s’ajusta exactament a allò que disposa l’article 65 de la Llei 13/1989 esmentada» (FJ V).

14.3. Supòsits en què la intervenció del Consell Tècnic no resulta preceptiva
Art. 8 del Decret 413/2011, de 13 de desembre, del Reglament del Consell Tècnic del Govern:
«Atribucions
[…]
8.3. No obstant el que disposen els apartats anteriors, quan es produeixin circumstàncies
excepcionals que així ho aconsellin es poden proposar a l’ordre del dia del Govern assumptes que
no hagin estat examinats prèviament pel Consell Tècnic, amb el coneixement previ de la
presidència d’aquest òrgan i l’informe del Departament competent en matèria d’economia i
finances si la proposta té incidència en relació amb les finances públiques.»
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El nou Decret 413/2011 permet exceptuar en determinats casos la intervenció del Consell
Tècnic en el procediment d’elaboració de normes. Arran del dictamen emès per la
Comissió sobre el projecte de decret, aquesta manca d’intervenció només és permesa
«quan es produeixin circumstàncies excepcionals que així ho aconsellin»:
— Dictamen 246/11 sobre el Projecte de decret del Reglament del Consell Tècnic del Govern:
«6) Article 7.3: L’article 7 és el dedicat a concretar les atribucions que corresponen al Consell Tècnic en
el desenvolupament de la seva funció institucional d’òrgan col·legiat de suport al Govern de la
Generalitat. Aquest és un dels preceptes que té una important dimensió innovadora respecte a la
regulació vigent. Les principals novetats són les dues següents:
[…]
b) Una de les novetats més significatives de la regulació que es projecta es conté en l’article 7.3. En
aquest apartat s’inclou la possibilitat que “quan es produeixin circumstàncies que així ho aconsellin"
puguin ser proposats a l’ordre del dia del Govern de la Generalitat assumptes, inclosos entre ells els
projectes de disposicions generals, sense l’examen previ del Consell Tècnic. A aquesta previsió general
s’afegeix un paràgraf on s’estableix que tal mesura pot aplicar-se als avantprojectes de llei i als projectes
de disposició que hagin de ser objecte de dictamen per la Comissió Jurídica Assessora.
[…] Aquesta Comissió Jurídica Assessora considera que la regulació que es projecta, atès el pressupòsit
amb què pot actuar, podria afavorir que es desenvolupessin pràctiques que prescindissin de l’anàlisi i
deliberació dels projectes pel Consell Tècnic i amb això es degradi la seva funció d’òrgan col·legiat
de suport al Govern, i es provoqui, a més, que el Govern hagi de desenvolupar tasques de
naturalesa tecnicojurídica que compliria d’una manera més satisfactòria si actués un cop realitzat
l’examen previ del Projecte per part del Consell Tècnic i del dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora. D’altra banda, es pot considerar que la voluntat de la Llei tal com es pot deduir de la
lletra e) de l’article 14.3 és que els projectes de decret elaborats pels departaments han de ser
coneguts pel Consell Tècnic. Amb la finalitat d’evitar els riscos indicats i garantir la posició institucional
del Consell Tècnic, aquesta Comissió aconsella dotar de major rigor el pressupòsit habilitant del primer
paràgraf de l’article 4.3 i suggereix que es complementi l’expressió “circumstàncies que així ho
aconsellin” amb la indicació que hi ha de concórrer un factor d’urgència o d’excepcionalitat» (FJ
VI.6.b).
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15. Participació dels ens locals

Art. 70 de la Llei 26/2010:
«Intervenció de les entitats que integren l’Administració local
L’òrgan responsable de la tramitació d’un projecte de disposició reglamentària ha d’adoptar les
mesures necessàries per a fer possible la participació de les entitats locals de Catalunya en el
procediment d’elaboració quan el projecte de disposició reglamentària les afecti de manera
específica.»

15.1. Participació a través de la Comissió de Govern Local i del tràmit d’audiència

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 183/05 sobre el Projecte de decret de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana:
«Pel que fa al tràmit d’audiència, s’observa que algunes de les consultes tampoc no s’han dut a terme
fins a la finalització de tota la tramitació. Així, les efectuades a diversos departaments de la Generalitat i
al Gabinet Jurídic, i especialment, la submissió a informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya, i
no consta en l’expedient que cap d’ells s’hi hagi pronunciat.
En aquest sentit, s’ha de recordar novament la importància de la intervenció de la Comissió de
Govern Local, la qual respon a unes funcions i unes finalitats de naturalesa totalment diversa a la
que correspon a les al·legacions que poden formular les associacions d’ens locals en el tràmit
d’audiència. Per aquest motiu, l’Administració ha de sol·licitar el seu parer amb l’antelació
suficient per fer-ne efectiva la intervenció, de manera que aquest òrgan consultiu pugui tenir en
compte aquest informe a l’hora d’emetre el seu Dictamen. Per tant, aquesta llacuna hauria de
quedar coberta pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, promotor d’aquesta disposició general.
Ara bé, si com a conseqüència d’aquest informe, desconegut fins ara per aquesta Comissió
Jurídica Assessora, no es deduís cap modificació essencial en el contingut dispositiu del
Projecte de decret, no caldria, llavors, que aquest darrer fos remès un altre cop a la Comissió» (FJ
V).

Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 116/11 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 129/2010, de 21 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya:
«La Comissió de Govern Local ha canalitzat la intervenció en el procediment de les entitats que integren
l’Administració local» (FJ V).
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— Dictamen 161/11 sobre el Projecte de decret de la Comissió de Cooperació Local de
Catalunya:
«La participació de les entitats que integren l’Administració local, requerida per l’article 70 de la Llei
26/2010, s’ha canalitzat, d’una banda, mitjançant l’audiència donada a les diputacions i a les
organitzacions associatives de les entitats locals, que no presentaren al·legacions; i, d’una altra,
a través de l’informe de la Comissió de Govern Local, òrgan permanent de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat i les administracions locals» (FJ V).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 186/11

15.2. Possibilitat de substituir la participació a través de la Comissió de Govern Local per
la canalitzada a través del Consell Escolar

Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 257/11 sobre el Projecte d’ordre per la qual s’especifica la superfície mínima de
determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l’educació primària, l’educació
secundària o els ensenyaments artístics: S’admet en el cas concret atès el caràcter tècnic de la
norma:
«d) […] En aquest expedient s’ha donat satisfacció participativa en el tràmit d’audiència als interessos
privats (amb els problemes procedimentals exposats). Però en el tràmit de participació orgànica, on
s’hauria pogut donar satisfacció als interessos dels ens locals, només ha estat consultat el Consell
Escolar, i se n’han exclòs ens que en l’àmbit de l’ensenyament han estat usualment escoltats, com ara la
Comissió Mixta del Departament d’Educació i les Entitats Municipalistes o la Comissió de Govern Local.
L’informe jurídic final que s’inclou en l’expedient justifica aquesta omissió en el fet que no s’afecten
competències dels ens locals d’acord amb els articles 84.2.g) EAC i 159 de la Llei 12/2009.
Aquesta Comissió Jurídica entén que, per tal de determinar si s’ha satisfet la participació dels ens locals
en l’elaboració d’aquest Projecte d’ordre, cal tenir en consideració diversos factors, com ara el
caràcter de la norma projectada, l’afectació o no de les competències locals en aquest àmbit, i la
possibilitat real d’haver pogut defensar els interessos particulars a través de la participació
orgànica.
Com s’ha dit anteriorment, el Projecte d’ordre té un caràcter eminentment tècnic i instrumental, no
substantiu, i, si bé afecta els ens locals com a destinataris (com a titulars de centres docents, per
exemple), no interfereix, en canvi, en l’exercici de llurs competències reconegudes en els articles 84.2.g)
de l’EAC i 159 de la Llei 12/2009. Es constata, a més, que l’interès dels ens locals com a destinataris de
la norma ha tingut la possibilitat de ser defensat a través el Consell Escolar. Així, consta en l’expedient
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que, en la sessió en què aquest òrgan informà sobre el Projecte d’ordre, assistiren dos representants de
l’Administració local dels sis previstos: un de la Federació de Municipis de Catalunya i un altre de
l’Associació Catalana de Municipis. Resulta, per tant, que la seva participació, en aquest cas
concret, a través del Consell Escolar, ha permès que la pluralitat d’interessos en joc i la seva
defensa quedés reflectida en l’expedient (en el mateix sentit, dictàmens 68/08 i 241/08), tenint en
compte, a més, que la norma projectada té un caràcter eminentment tècnic i que no afecta
l’exercici de competències locals. Cal concloure, en conseqüència, que, malgrat que la Comissió
Mixta del Departament d’Educació i les Entitats Municipalistes i la Comissió de Govern Local no
han estat escoltades, la participació dels ens locals en l’elaboració del Projecte normatiu s’ha
satisfet correctament» (FJ V).

16. Participació del Parlament en el procediment reglamentari

Prevista només per lleis sectorials com, d’una manera destacada, la Llei 7/2006, de 31 de
maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals:

16.1. Moment de realitzar el tràmit i abast de la intervenció parlamentària

— Dictamen 54/11 sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals
de Catalunya:
«V. Pel que fa el procediment, s’han de tenir en compte les especialitats que estableix l’article 37 de la
Llei 7/2006.
Aquest article regula els requisits dels col·legis. En l’apartat 1 estableix que només poden quedar
subjectes a col·legiació les professions que requereixen títol universitari oficial i en les quals, a més,
concorrin motius d’interès públic que ho justifiquin i una especial rellevància social i econòmica de les
funcions inherents a la professió. En l’apartat 2 estableix les finalitats que determinen l’existència
d’interès públic i d’especial rellevància social. En l’apartat 3 estableix que els col·legis es creen per
decret del Govern i que, a més dels requisits dels apartats 1 i 2, s’han de complir els altres que estableix,
que seran considerats més endavant.
És d’especial importància la competència que s’atorga al Parlament perquè apreciï si es dóna el requisit
d’interès públic i especial rellevància social de les professions. En els dictàmens 249/10 i 250/10 aquesta
Comissió va afirmar que aquest tràmit era necessari també en el cas que ja existís un col·legi estatal. En
aquests dos casos, però, la Comissió va considerar que es podia esmenar l’omissió. En el cas present
l’Administració activa parteix de la necessitat del tràmit parlamentari dins del procediment d’elaboració
del decret, però planteja que la proposta al Parlament s’ha de fer un cop aprovat provisionalment pel
Govern el projecte de decret (després, per tant, del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i del
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tràmit del Consell Tècnic). I apreciada pel Parlament la viabilitat de la proposta, el projecte s’ha de
sotmetre novament al Consell Tècnic i al Govern per a l’aprovació definitiva.
Certament l’article 37.5 de la Llei 7/2006 no estableix en quin moment del procediment
administratiu s’ha de produir el tràmit parlamentari. Correspon a l’Administració activa valorar el
moment procedimental més oportú d’acord amb la funcionalitat d’aquest tal com l’estableix la llei.
L’evolució de l’iter procedimental de la Llei 7/2006 ens indica l’abast i la significació de la intervenció
parlamentària en el procediment administratiu. El llavors article 35.4 del text aprovat en Comissió deia:
“Abans de l’aprovació per decret de la creació d’un col·legi professional, el Govern n’ha d’enviar al
Parlament la proposta. La creació d’un col·legi professional pel Govern només es pot dur a terme si el
Parlament emet un pronunciament favorable al contingut de la proposta, d’acord amb els requisits i les
consideracions establerts en aquest article.” En aquesta versió, el Parlament es pronunciava sobre la
totalitat dels elements de la proposta de creació del col·legi. Però la versió aprovada pel Ple, que és la
llei vigent, com ja hem vist, limita la intervenció del Parlament a apreciar els requisits de l’article 37.2. Cal
remarcar que el canvi de criteri es produí després d’un dictamen del Consell Consultiu crític amb la
solució adoptada, però que incidia especialment en el problema de la reserva de llei. El Consell Consultiu
remarcava, però, que la intervenció parlamentària podia plantejar problemes de seguretat jurídica per la
seva aproximació material a una llei sense tenir aquesta condició formal. El Consell Consultiu trobava
encaix legal a l’actuació parlamentària en l’“impuls i control de l’acció política i de govern”.
En el supòsit precedent de creació dels col·legis d’Enginyers Tècnics i Perits de Telecomunicació de
Catalunya i d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya, es va enviar al Parlament el Projecte de
decret. La resolució parlamentària es limita, tanmateix, a dir: “El Parlament de Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 37.5 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals, considera que en la professió d’enginyer tècnic i perit de telecomunicació hi
concorren els requisits d’interès públic i d’especial rellevància social i econòmica a què fa referència
l’article 37.2 de la dita llei.” El Parlament limita el seu pronunciament a allò que estableix la Llei i no
entra en la valoració dels altres elements continguts en el Projecte de decret governamental.
En coherència amb els dictàmens 249/10 i 250/10, la Comissió no objecta que es pugui enviar el
Projecte al Parlament amb posterioritat al dictamen de la Comissió. Tanmateix, si com a
conseqüència de la intervenció parlamentària el Govern decidís canviar substancialment el
contingut de la norma, seria necessari un nou pronunciament de la Comissió Jurídica Assessora»
(FJ V).
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17. Sobre els informes, en general

17.1. Necessitat de sol·licitar els informes preceptius omesos

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 482/01 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el procediment aplicable per
efectuar els reconeixements periòdics de les instal·lacions de producció, transformació,
transport i distribució d’energia elèctrica:
«En altres dictàmens, aquesta Comissió Jurídica Assessora ha assenyalat que la manca d’informe
sobre l’impacte de gènere suposa una deficiència que cal esmenar, en el benentès que si,
demanat aquest, no canvia la situació actual no és necessari sol·licitar nou informe a la Comissió
Jurídica Assessora» (FJ III).

— Dictamen 170/11 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix l’uniforme, l’equipament, els
distintius, els elements d’acreditació i la imatge corporativa del Cos d’Agents Rurals:
«d) D’acord amb el previst en l’article 7.3.a) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública (“Són funcions específiques de la Comissió Tècnica de la Funció Pública: a)
Emetre informe en relació amb les normes i les disposicions de caràcter general en matèria de
personal”), i, tal com assenyalen l’informe jurídic preliminar i l’informe jurídic final, la Comissió Tècnica
de la Funció Pública hauria hagut d’emetre informe preceptiu respecte del text projectat. Si
l’informe no s’hagués emès, caldria sol·licitar-lo en tractar-se d’un informe preceptiu, la manca
del qual pot comprometre la legalitat de la tramitació» (FJ V).

Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 53/12 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen les condicions per a l’exercici
del busseig professional a Catalunya:
«En relació amb els informes, aquesta Comissió Jurídica Assessora ha de formular una observació sobre
la necessitat de sol·licitar l’informe preceptiu del departament competent en matèria d’educació
que exigeix l’article 104.1 de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, que estableix
que “el Govern, a proposta del departament competent en matèria de pesca i acció marítimes i amb
l’informe previ del departament competent en matèria d’educació, ha de regular les titulacions i els
requisits de capacitació exigibles per a exercir el busseig professional i el govern d’embarcacions en
aigües continentals”. Per tant, en compliment d’allò previst per la llei, l’informe s’ha de sol·licitar i,
un cop emès, l’òrgan administratiu corresponent l’ha de valorar, i, si d’aquest informe i valoració
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posterior es derivessin modificacions substancials en el Projecte, caldria sotmetre novament el
text del nou Projecte a dictamen d’aquesta Comissió» (FJ V).

17.2. Necessitat de tornar a demanar l’informe preceptiu quan s’introdueixin modificacions
importants en el projecte al llarg de la seva tramitació

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 170/11 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix l’uniforme, l’equipament, els
distintius, els elements d’acreditació i la imatge corporativa del Cos d’Agents Rurals:
«Tenint en compte, doncs, que el contingut del Projecte de decret afecta les condicions de treball, ja que
regula elements que permeten complir les funcions encomanades als agents rurals; que aquestes
condicions s’han vist modificades al llarg de les versions successives del Projecte de decret (les més
rellevants són els nous annexos 4 i 5, sobre uniformitat i equipament), i que el Comitè de Seguretat i
Salut Laboral del Cos d’Agents Rurals és l’òrgan de participació i de negociació de les condicions de
treball en aquest àmbit (preàmbul del Pacte esmentat), aquesta Comissió Jurídica Assessora entén
que les circumstàncies descrites farien necessària una nova consulta a aquest òrgan sempre que
les modificacions (fonamentalment dels annexos 4 i 5 del Projecte) introduïdes al llarg de la
tramitació fossin realment innovadores respecte dels uniformes i equipaments fins ara existents i
regulats fins al moment per instrucció interna, i sempre que les modificacions no haguessin estat
discutides en el si d’aquest òrgan (aquesta Comissió no disposa d’aquesta informació, atès que, com
es dirà, no es troben en l’expedient les actes de les reunions del Comitè, llevat d’una). Aquesta
observació es veu reforçada pel fet, com després es dirà, que en la tramitació del present Projecte
no s’ha obert un tràmit d’audiència» (FJ V).

17.3. Possibilitat de continuar la tramitació quan l’òrgan competent no emeti l’informe i
aquest no sigui determinant

(Vegeu també l’apartat corresponent sobre l’informe d’impacte de gènere: 9.1)
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 88/05 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 103/2000, de 6 de març,
pel qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua:
«S’ha sol·licitat l’informe preceptiu sobre l’impacte de gènere a l’Institut Català de la Dona, però no
consta que s’hagi contestat. Tot i així, l’Administració té l’obligació de demanar-lo, atès que es tracta
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d’un informe preceptiu, però la càrrega d’emetre’l depèn de l’òrgan que ha d’informar
preceptivament. Per tant, si se li ha concedit el termini legalment establert per emetre’l sense que
s’hagi evacuat, no hi ha cap objecció al fet que prossegueixi la tramitació, tal com ho estableix
l’article 83.3 de la LRJPAC» (FJ II).

— Dictamen 46/06 sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Junta Arbitral de Contractes
d’Integració:
«També s’ha sol·licitat a l’Institut Català de les Dones, per ofici del secretari general del Departament el
14 d’octubre de 2005, l’informe sobre l’impacte de gènere. No consta en l’expedient que aquest informe
hagi estat emès. En aquest punt, la Comissió Jurídica Assessora recorda que l’Administració té
l’obligació de demanar aquest informe, atès que es tracta d’un informe preceptiu, però la càrrega
d’emetre’l depèn de l’òrgan que n’ha d’informar preceptivament. Per tant, si s’ha concedit el termini
legalment establert, sense que s’hagi evacuat, no hi ha cap objecció al fet que prossegueixi la
tramitació, tal com estableix l’article 83.3 de la LRJPAC (Dictamen 88/2005), ja que l’informe de
l’Institut Català de les Dones no és determinant i permet prosseguir la tramitació del Decret» (FJ
V).

— Dictamen 26/08 sobre el Projecte de decret de creació, dins l’àmbit competencial i territorial de
Catalunya, del Registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de
prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació:
«No consta en l’expedient que l’informe de la Comissió de Coordinació Interdepartamental de
Gestió i de Tecnologies de la Informació hagi estat emès. Aquest informe s’ha sol·licitat amb caràcter
preceptiu per ofici de 12 de juliol de 2007, “en compliment de l’article 18 del Decret 324/2001, de 4 de
desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l’Administració de la Generalitat de Catalunya a
través d’Internet, en relació amb l’article 85.c), segon paràgraf, del Decret 85/2002, de 19 de febrer, de
creació de la Comissió de Coordinació Interdepartamental de Gestió i de Tecnologies de la Informació i
Comunicació” (Decret que, malgrat tot, té només cinc articles). Fonamentat en aquests termes,
s’escapen a aquesta Comissió els motius pels quals s’ha considerat sol·licitar a aquest
organisme dictamen preceptiu per a aquest cas concret, perquè ni segons la normativa esmentada té
atribuïda aquesta facultat ni la matèria objecte del Projecte sembla que recaigui en llur àmbit d’actuació.
És més, coetàniament a l’emissió d’aquell ofici es publicà el Decret 146/2007, de 3 de juliol, pel qual es
crea la Comissió de Coordinació Corporativa, el qual deroga l’esmentat Decret 85/2002 de creació de la
Comissió de Coordinació Interdepartamental de Gestió i de Tecnologies de la Informació. Potser és
aquest el motiu pel qual la dita Comissió, ara inexistent, no ha pogut emetre un dictamen que, d’acord
amb el que exposa la mateixa Administració, tampoc no hauria hagut de dictaminat preceptivament.
Sigui com sigui, i segons el que preveu l’article 83.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquesta
manca d’informe no pot paralitzar l’expedient, en la mesura que ha transcorregut el termini de deu
dies que tenia aquell organisme per evacuar-lo i que aquest no és determinant per resoldre el
procediment (dictàmens 88/05 i 239/05)» (FJ IV).
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— Dictamen 90/08 sobre el Projecte de decret de creació del Registre d’empreses acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció:
«En l’expedient s’acredita que s’han sol·licitat informes a l’Institut Català de les Dones –la data de sortida
de la sol·licitud és de 4 de març de 2008– i a l’Agència Catalana de Protecció de Dades –la data
d’entrada de la sol·licitud en aquesta Agència va ser el 5 de març de 2008–, però no hi consta que
s’emetessin els informes preceptius corresponents. En aquest punt, la Comissió Jurídica Assessora ha
de fer observar que existeix l’obligació de demanar aquests informes, atès que es tracta d’informes
preceptius, però la càrrega d’emetre’ls depèn de l’òrgan que n’ha d’informar preceptivament. Per
tant, si s’ha concedit el termini establert legalment, com succeeix en aquest cas, sense que s’hagin
evacuat, no hi ha cap objecció al fet que continuï la tramitació, tal com estableix l’article 83.3 de la
Llei 30/1992, ja que els informes d’aquests organismes no són determinants i es pot seguir la
tramitació del decret» (FJ V).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 186/11 (sota la vigència de la Llei 26/2010)

17.4. Necessitat de comptar amb el text íntegre de l’informe o almenys de l’acta de la
sessió en allò que afecta el projecte de norma debatut i insuficiència de la mera
certificació de l’acord adoptat

̶

Jurisprudència:
Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 12 de maig de 1999 (Rec. núm. 306/1996):
«Pero siguiendo con el estudio de los defectos procedimentales es de apreciar ahora, como también lo
hicimos en las Sentencias de 5 y 9 del corriente año, la falta o defecto procedimental consistente en
que no se incorpora al expediente como era preceptivo según el anterior Real Decreto 797/1995, de 19
de mayo, el informe del Consejo General de Formación Profesional. A este efecto debe destacarse que
dicho informe suponía un trámite que no puede eludirse ni obviarse mediante la incorporación al
expediente de un acta de la sesión del Consejo, pues esto es cosa distinta de que el informe se
emitiera de modo efectivo» (FJ 4).

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 224/04 sobre el Projecte de decret pel qual es regula la capacitat sancionadora en
matèria d’ordenació del comerç:
«D’altra banda, no sembla suficient incorporar només el certificat de l’acord que assenyala que la
Comissió de Govern local ha informat favorablement sobre el Projecte, i menys el de la sessió del
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Consell Assessor del Comerç, en què només es diu que en l’ordre del dia de la sessió esmentada hi
figurava el debat del Projecte en qüestió. Com aquesta Comissió Jurídica Assessora ha indicat en altres
ocasions, l’exigència legal de sotmetre el projecte a l’informe d’un determinat organisme “no es pot obviar
mitjançant la incorporació a l’expedient d’una acta de la sessió d’aquest organisme, ja que això és
diferent del fet que l’informe s’hagi emès de manera efectiva”, segons destaca també el Tribunal
Suprem, entre d’altres, en la Sentència de 12 de maig de 1999» (FJ IV).

— Dictamen 195/05 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de regulació del
procediment d’elaboració i tramitació dels plans territorials parcials:
«El Projecte en qüestió ha estat objecte d’informe per part del Gabinet Jurídic de la Generalitat, de
l’Institut Català de la Dona i de la Comissió de Govern Local de Catalunya. Quant a aquest darrer, però,
cal reiterar l’observació d’aquesta Comissió Jurídica Assessora sobre el fet que no és suficient
incorporar un certificat que resumeixi el sentit final de l’informe, sinó que cal que consti el text
íntegre de la sessió en què es debaté el Projecte de norma en allò que l’afecta, amb la finalitat de
poder conèixer el sentit de les observacions que s’hi formularen» (FJ IV).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen citat a molts de posteriors
— Dictamen 204/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la cartera de serveis socials
2008-2009 de Catalunya:
«La participació del Consell General de Serveis Socials està prevista en l’article 25.4 i en la disposició
transitòria sisena de la Llei de serveis socials. Es dedueix de l’expedient que la seva participació i
implicació ha estat destacada; no obstant això, no s’incorporen a l’expedient de forma directa i íntegra les
nombroses observacions que plantegen les entitats que formen part d’aquest Consell General.
Certament a l’expedient s’inclou una referència a aquestes observacions i a la seva valoració per la
Secretaria General i les unitats directives implicades, cosa que és positiva, però, com reiteradament ha
dit aquesta Comissió, l’expedient ha d’incorporar íntegrament les observacions i esmenes fetes per les
entitats (Dictàmens 26/08, 89/08, entre d’altres). Malgrat tot, la intervenció del Consell General de
Serveis Socials no ha culminat en l’elaboració d’un informe pròpiament dit i, en aquest sentit, cal
destacar que a l’expedient únicament consta una certificació que en el Ple del Consell s’ha
informat sobre el Projecte, però no hi consta l’informe de l’òrgan col·legiat com a tal. S’ha de
recordar que la disposició transitòria sisena de la Llei 12/2007 estableix que el Consell General,
amb la composició i regulació vigents, “ha d’emetre un informe sobre la Cartera de serveis
socials 2008-2009”. El tràmit d’informació efectuat pel Consell, prèviament al moment en què les
entitats que componen aquest òrgan presentessin observacions, no pot considerar-se que
satisfaci plenament les exigències que estableix la disposició transitòria sisena citada» [...]
«L’única constància en l’expedient de la participació de la Comissió de Govern Local és una certificació
que en la sessió celebrada el 28 de maig de 2008 va informar favorablement sobre el Projecte per tal que
tirés endavant la tramitació i deixà constància, també, que l’acord s’adoptava per consens entre els
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representants de l’Administració de la Generalitat i de les organitzacions associatives de les entitats
locals catalanes presents a la sessió. Aquesta Comissió ha de reiterar que l’acreditació de la
intervenció de la Comissió de Govern Local no pot quedar limitada al contingut d’aquesta
certificació, ja que no permet conèixer si han existit observacions, ni el sentit d’aquestes, i ni tan
sols permet saber les associacions d’entitats locals presents a la sessió. Cal que hi consti,
almenys, el contingut de l’acta de la sessió en què es debat el Projecte de norma en allò que
l’afecta, segons ja va assenyalar la Sentència del Tribunal Suprem de 12 de maig de 1999» (FJ V)

— Dictamen 215/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic del personal
funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya:
«El Projecte ha estat informat favorablement per la Comissió de Govern local, però es recull a l’expedient
només la certificació de l’acord, sense que es coneguin les opinions expressades en el si de la Comissió
mitjançant l’aportació de l’informe o el text íntegre de l’acta de la sessió en allò que afecta el
projecte de norma debatut, tal i com és exigible ja des de la Sentència del Tribunal Suprem de 12
de maig de 1999 i la doctrina d’aquesta Comissió (per exemple, el Dictamen 195/05), i així ho ha fet
l’Administració en altres ocasions» (FJ III).

— Dictamen 235/08 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 339/2006, de 5 de
setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció:
«El Projecte ha estat informat favorablement per la Comissió de Govern local, però es recull a
l’expedient només la certificació de l’acord, sense que es coneguin les opinions expressades en
el si de la Comissió mitjançant l’aportació de l’informe o el text íntegre de l’acta de la sessió en
allò que afecta el projecte de norma debatut, tal i com és exigible ja des de la Sentència del
Tribunal Suprem de 12 de maig de 1999 i la doctrina d’aquesta Comissió (per exemple, el
Dictamen 195/05), i així ho ha fet l’Administració en altres ocasions, en els termes recollits en
l’article 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, I això és així perquè, encara que en aquest cas
se certifiqui que l’acord s’ha adoptat per consens, la finalitat del procediment no és tant conèixer
la majoria per la qual s’adopta l’acord com donar a conèixer al Govern, que ha d’aprovar la norma,
el debat previ que hagi tingut lloc, per tal que estigui en la millor condició per adoptar la solució
que requereixi l’interès general. La mateixa observació cal formular en relació amb el certificat de
la secretària del Consell General de Serveis Socials on només es deixa constància que el Projecte
de decret ha estat objecte d’informe. I amb més raó en aquest darrer cas, atès que la intervenció
d’aquest òrgan és determinant per tal d’entendre satisfet el tràmit de participació ciutadana (art.
105 CE), tal com es veurà a continuació» (FJ V)

— Dictamen 240/08 sobre el Projecte de decret sobre la utilització del número d’identitat
professional en determinades peces dels uniformes de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra:
«L’Informe preceptiu del Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra també és favorable, però en
l’expedient no consta res més que un certificat del secretari d’aquest organisme, en el qual s’indica que,
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en la sessió del Consell esmentat del dia 18 de juny de 2008, s’informà sobre el Projecte de decret i que
el text presentat va ser aprovat per assentiment dels membres assistents. Tanmateix, pel que fa a
aquesta certificació, cal reiterar l’observació d’aquesta Comissió Jurídica Assessora sobre el fet
que no és suficient incorporar un certificat que resumeixi el sentit final de l’informe, sinó que cal
que hi consti el text íntegre de la sessió en què es debaté el Projecte de norma en allò que
l’afecta, amb la finalitat de poder conèixer si s’hi formularen observacions i quin sentit tenien (Dictamen
195/05). En aquest sentit s’ha pronunciat recentment la Comissió al Dictamen 215/08, en el qual es posà
de manifest que “es recull a l’expedient només la certificació de l’acord, sense que es coneguin les
opinions expressades en el si de la Comissió mitjançant l’aportació de l’informe o el text íntegre de l’acta
de la sessió en allò que afecta el projecte de norma debatut, tal i com és exigible ja des de la Sentència
del Tribunal Suprem de 12 de maig de 1999 i la doctrina d’aquesta Comissió (per exemple, el Dictamen
195/05)”. I això, encara que en aquest cas se certifiqui que l’acord s’ha adoptat per assentiment dels
membres assistents, ja que la finalitat del procediment no és tant conèixer la majoria per la qual
s’adopta l’acord com que el Govern –òrgan que ha d’adoptar la norma– tingui ple coneixement del
fonament de les diverses posicions i del debat previ que ha tingut lloc» (FJ V).

— Dictamen 282/08 sobre el Projecte de decret de regulació de la situació administrativa especial
de segona activitat en el Cos de Mossos d’Esquadra:
«En la certificació de la reunió del Consell [de la Policia-Mossos d’Esquadra] es diu simplement que el
Projecte va ésser aprovat per assentiment. Aquesta simple constatació no seria suficient per saber les
aportacions dels participants. La Comissió ha declarat que el coneixement de la intervenció d’un òrgan
en el procediment “no pot quedar limitada al contingut d’aquesta certificació, ja que no permet conèixer si
han existit observacions, ni el sentit d’aquestes” (Dictamen 204/08). I això és així perquè, encara que en
aquest cas se certifiqui que l’acord s’ha adoptat per assentiment, la finalitat del procediment no és tant
conèixer la manera per la qual s’adopta l’acord com donar a conèixer al Govern, que ha d’aprovar
la norma, el debat previ que hagi tingut lloc, per tal que estigui en la millor condició per adoptar la
solució que requereixi l’interès general (Dictamen 240/08). En el present cas, però, la irregularitat és
afeblida per l’adjunció de l’Acord de 22 d’abril de 2008 entre el Departament i els sindicats, que permet
conèixer les posicions dels sindicats firmants de l’Acord» (FJ III).

— Dictamen 135/09 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 21/2006, de 14 de
febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis:
«La Comissió de Govern Local ha informat favorablement sobre el Projecte normatiu, segons s’acredita
mitjançant certificació. No s’aporta, però, l’acta de la sessió corresponent, cosa que permetria conèixer
els aspectes tractats, aportació que ja es va considerar pertinent en els dictàmens de la Comissió
Jurídica Assessora 215/08 i 235/08, entre d’altres» (FJ 4).

— Dictamen 159/10 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures:
«Examinat i valorat l’íter procedimental de la tramitació del Projecte de decret, aquesta Comissió Jurídica
Assessora observa que falta la signatura en alguns documents per part de l’òrgan emissor i que les
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certificacions, com la de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i de la Comissió de Govern Local,
no van acompanyades de l’acta de la reunió corresponent, apartant-se del que aquesta Comissió
Jurídica Assessora ha assenyalat respecte de la necessitat d’acompanyar les certificacions amb
les actes corresponents» (FJ V).

— Dictamen 385/10 sobre el Projecte de decret de la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts
Visuals de Catalunya:
«Si bé s’incorpora el certificat segons el qual la Comissió de Govern Local ha informat sobre el present
Projecte de decret, no s’aporta, en canvi, l’acta de la sessió en què es debaté. Aquesta Comissió
observa, a més, que aquesta mancança es produeix molt sovint en relació amb aquest organisme.
En aquest sentit, tal com ha establert aquest Comissió Jurídica Assessora en els dictàmens 227/04,
195/05 i, més recentment, 135/09, 197/09, 206/09 i 328/10, i des de la Sentència del Tribunal Suprem de
12 de maig de 1999, no sembla suficient incorporar només el certificat de l’acord en el qual s’assenyala
que l’organisme corresponent ha informat favorablement sobre el Projecte, ni fins i tot en aquells casos
en què s’assenyala que l’acord s’ha adoptat per consens, com ara és el cas. I això és així perquè la
finalitat del procediment no és tant la de conèixer la majoria per la qual s’adopta l’acord com la de donar
a conèixer al Govern, que és qui ha d’aprovar la norma, el debat previ que ha tingut lloc, per tal que
estigui en la millor condició per a adoptar la solució que requereixi l’interès general» (FJ V).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictàmens 276/10, 326/10, 328/10, 358/10, 372/10, 138/11, 170/11 (encara sota la
vigència de la Llei 13/1989)
— Dictamen 398/10 sobre el Projecte de decret de creació del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic:
«Cal destacar que, amb caràcter posterior a la remissió inicial de l’expedient a la Comissió, aquest s’ha
completat amb les actes de la Comissió Tècnica de la Funció Pública i de la Comissió de Govern Local,
que no informà favorablement sobre el Projecte. En especial, s’ha acomplert la previsió de la disposició
addicional quarta punt cinquè de la Llei 26/2009, que requereix l’informe previ de les entitats
representatives dels ens locals, el qual ha estat desfavorable. La inclusió d’aquestes actes a
l’expedient permet conèixer el sentit dels debats en aquests òrgans i significa una pràctica
correcta defensada per la Comissió (dictàmens 159/10, 268/10, 276/10 i 328/10)» (FJ III).

Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010: Es reitera la doctrina precedent:
— Dictamen 116/11 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 129/2010, de 21 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya:
«La Comissió de Govern Local ha canalitzat la intervenció en el procediment de les entitats que integren
l’Administració local. En l’expedient consta únicament la certificació que la Comissió va informar
favorablement sobre el text del Projecte en la reunió del dia 29 d’abril de 2011, i que l’acord va ser
adoptat per consens entre els representants de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions
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associatives de les entitats locals. Pel que fa a aquesta certificació, aquesta Comissió Jurídica Assessora
ha de reiterar que és insuficient, i que, per tal de considerar acomplerta satisfactòriament la funció
d’informe que la llei atribueix a la Comissió de Govern Local, cal aportar l’informe o el text íntegre
de l’acta de la sessió, en la qual es recullin els assistents i les opinions expressades en relació
amb el projecte de norma debatut, com ha mantingut d’una manera reiterada aquesta Comissió
Jurídica Assessora en els dictàmens 195/05, 240/08, 135/09 o 330/09. El mateix succeeix amb la
intervenció del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions: consta a
l’expedient la certificació, però no s’hi adjunta l’acta de la sessió en la qual es va debatre» (FJ V).

Doctrina continguda ja a:
⇒ Dictàmens 4/10, 180/10, 372/10, 63/11
— Dictamen 161/11 sobre el Projecte de decret de la Comissió de Cooperació Local de
Catalunya:
«[A] l’expedient consta la certificació que acredita que la Comissió [de Govern Local] va informar
favorablement sobre el Projecte de decret en la sessió de 29 d’abril de 2011, i que l’acord s’adoptà per
consens entre els representants de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions associatives de les
entitats locals. Pel que fa a aquesta certificació, aquesta Comissió Jurídica ha de reiterar que és
insuficient i que, per tal de considerar complerta de manera satisfactòria la funció d’informe que
la llei atribueix a la Comissió de Govern Local, cal aportar la referència concreta dels assistents a
les reunions, dels participants en les deliberacions i, si escau, de les opinions i vots expressats»
(FJ V).

— Dictamen 186/11 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol,
de la renda mínima d’inserció:
«Atès que no s’ha adjuntat l’acta de la referida sessió, no consta a l’expedient que les associacions hi
fessin observacions. Cal recordar, una vegada més, la importància que s’adjuntin les actes de les
sessions de la referida Comissió [de Govern Local], ja que amb aquestes el Govern, a l’hora de
prendre la decisió corresponent, pot conèixer amb major precisió i tenir més elements de judici
en relació amb els aspectes debatuts en les referides sessions de la Comissió de Govern Local,
tal com ho ha fet notar aquesta Comissió Jurídica Assessora en molt dictàmens, entre d’altres els
197/09, 372/10 i 385/10. […]
També s’ha sol·licitat l’informe del Consell de Serveis Socials, el qual ha emès certificat en data 1 d’agost
en el sentit que el Projecte va ser objecte d’informe en la sessió de 29 de juliol de 2011. A l’expedient no
consta l’acta d’aquesta sessió, amb la qual cosa no es pot deduir ni el contingut del debat dut a
terme ni tan sols el sentit, favorable, o no, de l’informe. En aquest sentit, cal fer la mateixa
observació, i donar-la per reproduïda, que la realitzada en paràgrafs anteriors amb motiu de la manca de
l’acta de la Comissió de Govern Local» (FJ V).
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— Dictamen 273/11 sobre el Projecte de decret relatiu al Sistema d’assessorament agrari de
Catalunya: S’assenyala que convindria esmenar-ne el defecte:
«b) Incorporació de certificacions i actes. En l’informe en què es justifica la urgència de la tramitació del
Projecte (pàg. 98) s’indica que el text del Projecte de Decret fou sotmès a consulta de la Comissió
Coordinadora d’Assessorament Agrari (prevista en l’article 12 del Decret 392/2006). Tanmateix, a
l’expedient no s’incorpora cap certificació dels acords adoptats en el si d’aquest òrgan col·legiat, ni les
actes de les sessions en què es va debatre el text del Projecte.
D’acord amb reiterada doctrina d’aquesta Comissió (entre d’altres, dictàmens 227/04, 195/05,
135/09, 197/09 i 206/09) en aquests casos cal incorporar a l’expedient tant el certificat d’acords
com les actes. I això és així perquè la finalitat del procediment és la de posar en coneixement del
Govern, que és qui ha d’aprovar la norma, el debat previ que hagi tingut lloc i la majoria per la
qual s’adopta l’acord, per tal que estigui en la millor condició per a prendre la solució que
requereixi l’interès general. Convé, per tant, completar l’expedient en aquest sentit» (FJ V).

17.5. Conveniència que l’informe sigui emès pel Ple de l’òrgan i no per la Comissió
Permanent

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 123/98 sobre el Projecte de decret sobre la participació en els serveis socials:
«Cal fer, finalment, una observació sobre l’informe emès pel Consell General de Serveis Socials, que
té lloc per acord de la seva Comissió Permanent. El Reglament del Consell, que es conté en el Decret
153/1997, de 25 de juny, preveu en efecte, en l’article 5, lletra a), que una de les seves funcions és
l’emissió d’informes sobre avantprojectes de llei i sobre disposicions reglamentàries de caràcter general
en matèria de serveis socials.
El Reglament no fa una distribució de funcions entre el Ple i la Comissió Permanent, però preveu, en
l’article 7, que aquesta tindrà lloc en el Reglament de règim intern. En no indicar-se en la certificació
que figura en l’expedient que efectivament existeix delegació reglamentària en la Comissió
Permanent, cal partir de la base que la competència correspon al Ple. I fins i tot aquest hauria de
ser el marc convenient, atesa la composició de la Comissió Permanent, que, en més de la meitat
dels seus membres, és integrada o per càrrecs del Departament o per persones designades pel
seu titular» (FJ II).

— Dictamen 531/98 sobre el Projecte de decret pel qual es limita l’accés dels infants i de
determinats adolescents a les curses de braus i a determinades modalitats de lluita entre
persones:
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«[E]n relació amb l’informe d’aquella Comissió Permanent del Consell Assessor d’Espectacles i Activitats
Recreatives, no cal plantejar-se la qüestió de si l’àmbit adequat per emetre’l era una comissió o el ple.
Examinat el text de la seva creació, és a dir, el Decret 200/1991, d’1 d’octubre, més exactament el seu
article 3, és evident que l’esmentada comissió permanent és, en realitat, el nivell màxim d’aquest
organisme i, de fet, el ple al qual es refereix l’article 8 del Decret citat» (FJ II).

17.6. Necessitat de valorar expressament les propostes i de motivar-ne la inclusió o el
rebuig

(Vegeu també els apartats 9.2 –informe d’impacte de gènere–, 10 –memòria de les
observacions i al·legacions– i 11.11 –valoració de les aportacions efectuades en els
tràmits de participació–.)

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 204/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la cartera de serveis socials
2008-2009 de Catalunya:
«El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya emet un informe molt minuciós sobre el text i els
annexos del Decret. Aquesta Comissió ha de criticar que no consti a l’expedient la valoració
necessària de les observacions que fa aquest òrgan estatutari. L’única referència que apareix
s’inclou en l’Informe jurídic per limitar-se a dir que recull una de les seixanta-dues al·legacions que conté
l’Informe del Consell. Aquesta Comissió Jurídica Assessora ha de reiterar que les observacions han
de ser objecte de consideració per l’òrgan competent, singularment quan s’emeten en un
dictamen legalment preceptiu (Dictamen 329/05). Com ha assenyalat la doctrina dels diversos
òrgans consultius, en l’exercici de la discrecionalitat pròpia de la potestat reglamentària
l’Administració és lliure de seguir o no seguir aquestes propostes o suggeriments; llibertat que
no es veu afectada ni disminueix pel fet de motivar o exterioritzar les raons que expliquen
l’acceptació d’unes i el rebuig d’altres. Aquesta tasca de reflexió racional sobre les qüestions
plantejades constitueix un important instrument per a evitar l’eventual arbitrarietat d’una norma,
proscrita per l’article 9.3 de la Constitució espanyola (entre altres, vid. Dictamen del Consell
d’Estat de 6 de febrer de 1997).
L’Institut Català de les Dones fa una anàlisi terminològica del text articulat i unes observacions generals
dirigides a enfortir les garanties dels drets prestacionals de les dones. Les observacions que afecten el
llenguatge androcèntric són recollides, però s’ha de criticar que en l’expedient no consti la valoració
exigible de cadascuna de les observacions efectuades per aquest òrgan. L’única referència es
troba en l’Informe jurídic, on s’afirma, sense cap altre tipus de valoració, que han estat recollits
els suggeriments terminològics de l’Institut Català de les Dones» (FJ V).
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— Dictamen 205/08 sobre el Projecte d’ordre de creació i modificació de la regulació de fitxers que
contenen dades de caràcter personal gestionats per l’Institut Català de les Dones:
«L’Agència Catalana de Protecció de Dades ha emès l’informe preceptiu corresponent amb nombroses
observacions. Tot i que després d’aquest informe s’ha redactat una segona versió del Projecte d’ordre,
en l’expedient no consta una valoració per part dels serveis jurídics corresponents en la qual
s’exposin quines observacions de les formulades per l’Agència s’incorporen al Projecte i quines
no, ni tampoc no se n’ha motivat, en cada cas, la decisió. Aquesta valoració que ara manca és
singularment rellevant quan les propostes s’emeten, com és el cas, en un dictamen preceptiu
legalment (per exemple, dictàmens 36/06, 101/06, en relació amb la manca de valoració de l’informe
emès per l’Institut Català de les Dones)» (FJ V).

— Dictamen 254/08 sobre el Projecte de decret de creació i regulació de l’Observatori del Treball:
«En relació amb aquests informes, la Comissió insisteix en la necessitat de valorar expressament les
propostes formulades a fi de justificar-ne la incorporació o el rebuig, la qual cosa no hi consta. El
compliment d’aquesta exigència és especialment rellevant en relació amb els dictàmens preceptius
legalment, com ara és el cas, especialment, quant al dictamen del CTESC i de l’Institut Català de les
Dones» (FJ IV).

17.7. Necessitat que la sol·licitud d’informe o d’al·legacions vagi acompanyada no només
del projecte de disposició, sinó també, com a mínim, de la memòria

(Vegeu també els apartats 4.2 i 7.2 sobre el moment de realitzar la memòria general i
l’informe d’impacte econòmic i social.)

— Dictamen 132/08 sobre el Projecte de decret pel qual es constitueix la Comissió Mixta de
secretaris i secretàries judicials i representants del Departament de Justícia de Catalunya: En
aquest cas sembla que la memòria ja havia estat elaborada, però no es va remetre:
«També vol indicar, tal com s’ha posat de manifest en altres dictàmens, com ara el 383/02 i el 157/05,
entre d’altres, i coincidint amb una observació del Consell General del Poder Judicial, que la sol·licitud
d’informe o d’al·legacions ha d’anar acompanyada no només del Projecte de disposició, sinó que
aquest, al seu torn, ha d’anar acompanyat, com a mínim, de la memòria a què fa referència l’article
63 de la Llei 13/1989, per tal de permetre als òrgans i les entitats que participen en aquest tràmit un
millor coneixement dels antecedents, les normes afectades, els criteris que han guiat l’elaboració o la
incidència normativa, política i econòmica que pugui tenir la norma» (FJ V.b).
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18. Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora

Article 8 de la Llei 5/2005:
«Dictàmens preceptius
[…]
2. Correspon a la Comissió Jurídica Assessora dictaminar preceptivament sobre els projectes
següents:
[…]
b) Els projectes de reglaments o de disposicions de caràcter general que es dictin per a desplegar
les lleis o el dret comunitari i llurs modificacions.»

Article 9 de la Llei 5/2005:
«Funció consultiva
1. Correspon a la Comissió Jurídica Assessora dictaminar sobre els supòsits següents si l’òrgan
competent els sotmet a la seva consideració:
a) Els avantprojectes de llei i els projectes de reglaments i de disposicions de caràcter general que
no inclou l’article 8.2.b.»

Article 69 de la Llei 26/2010:
«Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora
Els projectes de disposicions reglamentàries que es dictin per a desplegar les lleis o el dret
europeu i llurs modificacions s’han de sotmetre amb caràcter preceptiu al dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora.»

Jurisprudència:
̶

Sentències del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 9 de juliol de 1993 i d’1 d’abril de 1995: s’afirma el caràcter
preceptiu del dictamen dels òrgans consultius en el cas de normes organitzatives.
̶

Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 12 de maig de 1999 (Rec. núm. 306/1996): anul·lació d’un
̶

reial decret per manca de dictamen del Consell d’Estat.
Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 22 de desembre de 2006 (Rec. núm. 70/2003): El dictamen
del Consell d’Estat no és preceptiu durant el procediment d’aprovació del Reial decret 179/03, de 14 de
febrer, pel qual s’aprova la norma de qualitat del iogurt, perquè aquesta norma eleva de rang una ordre
anterior sobre la qual sí que s’havia dictaminat oportunament; per tant, no és necessari el dictamen quan
es tracta de modificar el rang d’una norma que no comporti estar en presència d’una ordenació diferent.
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La Sentència, a més, conté el resum de la doctrina de la Sala en relació amb l’exigència del dictamen del
Consell d’Estat en l’elaboració de disposicions de caràcter general i amb els supòsits en què no s’exigeix.
̶

Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 12 de desembre de 2007 (Rec. núm. 1427/2005): anul·lació
del Decret 13/2003, d’11 de febrer, pel qual es regulava el Consell de Cambres Oficials de Comerç i
Indústria d’Extremadura, en no haver-se sol·licitat el dictamen del Consell Consultiu d’Extremadura.

̶

Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 27 de maig de 2008 (Rec. núm. 2686/2004): anul·lació del
Decret 109/2000, de 29 de maig, pel qual s’establia un règim de protecció per a la conservació del
xoriguer petit i s’aprovava el Pla de conservació del seu hàbitat, en considerar-se que constitueix una
autèntica norma reglamentària i que, com a tal, s’hauria d’haver tramitat el procediment d’elaboració de
disposicions de caràcter general, inclòs el dictamen corresponent de la Comissió Jurídica Assessora del
Govern d’Aragó.

̶

Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 4 de novembre de 2008 (Rec. núm. 191/2007): anul·lació del
Reial decret 399/2007, de 23 de març, que aprovava el Protocol d’Intervenció de la Unitat Militar
d’Emergència, per manca de l’informe de la Comissió Nacional de Protecció Civil, que el Tribunal
considera preceptiu, per manca d’audiència a les comunitats autònomes, i per manca de dictamen del
Consell d’Estat, en entendre que la norma impugnada no era un reglament organitzatiu sinó executiu,
tant de la Llei orgànica 5/2005, de defensa nacional, com de la Llei 2/85, de protecció civil.

̶

Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 17 de juliol de 2009 (Rec. núm. 1031/2007): anul·lació del
Decret 394/2000, de 26 de setembre, sobre la plantilla orgànica, les funcions i les retribucions del Cos
Superior Facultatiu d’Institucions Sanitàries de la Junta d’Andalusia, en l’especialitat de farmàcia, per no
haver-se demanat el dictamen del Consell Consultiu d’Andalusia, preceptiu per tractar-se d’un reglament
executiu, en incidir directament en l’estatus de la funció pública i innovar pel que fa al règim jurídic dels
funcionaris.
̶

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 4a)
de 3 de novembre de 1993: anul·la el Decret 26/1991, de 18 de febrer, que regulà per primera vegada el
règim jurídic, l’estructura i l’organització del Servei Català de la Salut, per manca del tràmit d’audiència i
del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. Citada i transcrita parcialment als dictàmens 89/94,
̶

437/00 i 262/05, sobre els successius projectes de decret del Servei Català de la Salut.
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5a)
núm. 179/2007, de 8 de març (Rec. núm. 1006/2003): anul·la una ordre en matèria de consum per la
manca del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.
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18.1. Preceptivitat del dictamen de la Comissió

18.1.1. Concepte de reglament executiu: inclusió dels reglaments organitzatius
Segons doctrina reiterada de la Comissió, els reglaments organitzatius poden tenir la
consideració de reglaments executius a l’efecte de requerir-ne el dictamen preceptiu:
— Dictamen 54/04 sobre el Projecte de decret d’adaptació de la composició de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya a la nova organització dels
departaments de l’Administració de la Generalitat:
«En els informes jurídics que figuren en l’expedient s’ha suscitat la pertinença de sol·licitar el dictamen
d’aquesta Comissió Jurídica Assessora, extrem al qual convé prestar-hi atenció amb caràcter preferent.
Encertadament, s’assenyala en aquests informes que cal sol·licitar el dictamen, en tractar-se d’una
modificació d’una normativa prèviament informada per la Comissió, com ho és el Decret 376/1996, dictat
d’acord amb el Dictamen 285/96, i el Decret 237/2000, de modificació de l’anterior, aprovat d’acord amb
el Dictamen 341/00, ja que l’article 3.1.b) del Decret legislatiu 1/1991 es refereix també a les
modificacions de les disposicions generals que han d’haver estat dictaminades per la Comissió.
Més enllà d’aquesta circumstància, es planteja si el contingut merament organitzatiu del projecte
reglamentari pot enervar la preceptivitat del dictamen d’aquest òrgan consultiu, referida a
l’esmentat article 3.1.b) de la seva Llei reguladora als projectes de reglaments o disposicions de caràcter
general que es dictin en execució de les lleis i les seves modificacions.
Sobre això cal assenyalar, en primer lloc, que la funció organitzativa no és contradictòria amb la
d’execució de les lleis, ans tot al contrari, si es té en compte, amb caràcter general, que de l’article 103.1
i 2 de la Constitució es deriva la indicació que les decisions organitzatives s’han d’adoptar d’acord amb
una Llei prèvia. Aquest criteri general es reforça, amb caràcter específic, en haver de qualificar que són
executius els reglaments organitzatius que despleguen les normes legals o reglamentàries de
creació, configuració i organització de les diverses estructures administratives.
Aquest és el cas de la regulació de la composició de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa,
òrgan de capital importància en tota l’activitat contractual de l’Administració amb tercers, a partir de la
configuració legal que n’efectua la Llei de contractes de les administracions públiques, com és de veure
en les funcions que té assignades, i l’article 10.3 de la qual es remet expressament a les comunitats
autònomes. Com es va assenyalar al Dictamen 341/00, l’abast de la disposició queda per sobre de
les normes que no tenen altra finalitat que establir una estructuració interna.
En concret, la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta, la composició de la qual ara es
modifica, té la funció rellevant davant de tercers d’atorgar, suspendre o retirar la classificació, que és un
requisit de solvència per a concórrer en determinades licitacions, i afecta la capacitat dels contractistes. I
precisament, en la seva composició està prevista, i es manté en el projecte, una representació
d’interessos de tercers aliens a la mateixa Administració, com són la representació de la Cambra Oficial
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de Contractistes d’Obres de Catalunya i de les organitzacions que agrupen empreses afectades pels
contractes de consultoria i d’assistència i de serveis.
Malgrat que la regulació de la composició de la Junta s’emmarqui en el desplegament d’una llei
estatal, això no incideix en el caràcter executiu del reglament que hagi d’aprovar el Govern de la
Generalitat, tot i que es podria donar una relació d’execució més estreta de la llei si es tractés de
desplegar una llei catalana en matèria de contractes de l’Administració, situació perfectament
possible a la vista de les competències sobre aquesta matèria assumides en l’article 10.1.2 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya.
En la Memòria de l’any 1998, aquesta Comissió ha insistit que “no és només el principi de reserva de llei
el que cal tenir present a l’hora de considerar correcte el desplegament reglamentari directe d’una llei
estatal; sinó, més específicament, el principi de reserva de llei pròpia de Catalunya, que és exigible en
aquelles matèries en què l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat competències legislatives, siguin
exclusives o no”.
En segon lloc, cal tenir present que la doctrina científica i la jurisprudència cada cop relativitzen
més la distinció entre reglaments executius i d’organització, a l’efecte de la preceptivitat del
dictamen dels òrgans consultius, en prendre en major consideració la finalitat de les normes i la
seva possible incidència en les situacions jurídiques de tercers. Així, entre d’altres, les sentències
del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 1993 i d’1 d’abril de 1995, on es determina el caràcter preceptiu del
dictamen en el cas de normes organitzatives que es dicten en un marc d’aplicació de les lleis, en funció
de col·laboració amb aquestes que ha estat apreciada en múltiples ocasions per aquesta Comissió,
àdhuc en la Memòria de l’any 1992.
En tercer lloc, continuant amb la relativització de les categories reglamentàries indicades, a l’efecte que
ens ocupa, la doctrina, la jurisprudència de diversos tribunals superiors de justícia i la del Tribunal
Suprem, com la Sentència d’aquest darrer Tribunal de 25 de maig 1999, també entenen que és exigible
el dictamen de l’òrgan consultiu al marge de la inclusió de la disposició entre les normes
executives d’una llei, i recondueix la intervenció de l’òrgan consultiu cap a la funció de garantia
de la legalitat objectiva i dels drets ciutadans, amb independència de la discussió sobre la
tipologia de reglaments executius, organitzatius i independents.
En darrer lloc, fins i tot en relació amb la discutida eficàcia de la categoria dels reglaments
independents, la doctrina també ha assenyalat que a la vista d’allò que disposa l’article 3.3.a) de la Llei
reguladora de la Comissió Jurídica Assessora, encara que l’ordenament no indica la necessitat del
dictamen respecte dels reglaments independents, tampoc no preveu una simple possibilitat de
sol·licitar-lo, sinó que assenyala la conveniència que dits reglaments siguin sotmesos al
dictamen d’aquesta Comissió, com a garantia de la legalitat i de la protecció dels drets dels ciutadans.
En conseqüència, és procedent emetre el dictamen d’aquesta Comissió en relació amb el projecte
sotmès a consulta» (FJ II).
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Doctrina reiterada a:
⇒ Dictàmens 206/05, 352/05
— Dictamen 262/05 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica l’estructura dels òrgans
centrals de l’ens públic Servei Català de la Salut: a l’igual que el Dictamen 437/00, sobre el
decret precedent regulador del Servei Català de la Salut, transcriu el que s’afirma a la Memòria
de 1992 i la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 1993, que anul·là el
decret inicial del Servei Català de la Salut per manca de dictamen preceptiu de la Comissió:
«A) El Projecte que se sotmet a consideració, amb caràcter d’urgència, constitueix, a banda d’altres
aspectes organitzatius, un desplegament de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya (en endavant LOSC), que dedica tot un títol, el 4t, precisament a l’estructura i l’ordenació del
Servei Català de la Salut, per la qual cosa la intervenció d’aquesta Comissió esdevé preceptiva en virtut
de l’article 8.2.b) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, reguladora d’aquest òrgan. Sobre els reglaments
organitzatius que deriven d’una llei aquesta Comissió ha tingut ocasió de fer algun pronunciament, que ja
fou citat amb motiu del Dictamen 437/00, en recordar que en la Memòria de 1992 es va dir que es
“dictamina preceptivament els projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es dictin
en execució de les lleis i les seves modificacions, tal com disposa [...] al qual remet l’article 65.4 de la Llei
13/1989. En relació amb aquest tràmit preceptiu, dirigit també a garantir la plena legalitat de la norma
projectada, cal indicar les qüestions següents: en primer lloc, la categoria de reglaments que
preceptivament s’han de sotmetre al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora abasta tots
aquells que executen les lleis, entesa aquesta funció en el sentit que li ha donat la doctrina i la
jurisprudència com a tota intervenció normativa feta en desplegament, complement o aplicació de
la Llei, de la qual el reglament esdevé col·laborador en virtut d’una remissió legal, al marge de
l’extensió o profunditat en què es produeixi dita remissió. També els reglaments organitzatius, si
deriven d’aquestes funcions, tenen la categoria de reglaments executius de les lleis”.
També resulta d’especial interès, respecte del caràcter executiu del Projecte i la preceptivitat de la
intervenció d’aquesta Comissió, recordar que la Sala Contenciosa Administrativa (Secció Quarta) del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en Sentència de 3 de novembre de 1993, es pronuncià
en aquest sentit afirmatiu, amb motiu de l’examen del Decret 26/1991, de 18 de febrer, que regulà per
primera vegada el règim jurídic, l’estructura i l’organització del Servei Català de la Salut, (sentència que,
com ja recordàrem en els dictàmens 89/94 i 437/00, precisament anul·là aquest Decret per manca del
tràmit d’audiència i del dictamen d’aquesta Comissió). En aquesta Sentència es deia “no es exacto decir
que los decretos aquí impugnados son ‘no ejecutivos’ [...]; en efecto, los reglamentos son los que
desarrollan y complementan una ley [...] y los decretos objeto de recurso son dictados en ejecución de la
Ley 15/1990, de Ordenación Sanitaria [...] por otra parte, carece de trascendencia en este punto el dato
de si los decretos son de organización -dictados en el ámbito de relación especial de poder-, o ‘jurídicos’
-que regulan o establecen derechos o imponen deberes en el ámbito de la relación de supremacía
general-, los primeros no requieren una ley previa habilitante, mientras que los segundos sí; exigencia
intrascendente puesto que los Decretos impugnados han sido dictados en ejecución de una Ley previa, a
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la que desarrollan y complementan. De este carácter ‘ejecutivo’ deriva el carácter preceptivo del
dictamen de la Comisión Jurídica Asesora”» (FJ II).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 263/05

18.1.2. Decrets legislatius
— Dictamen 25/08 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de caixes d’estalvis de Catalunya:
«Aquesta Comissió Jurídica Assessora és competent per conèixer d’aquest Projecte de decret legislatiu
conforme a allò que es disposa en l’article 8.2.a) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, segons el qual
correspon a la Comissió Jurídica Assessora dictaminar preceptivament sobre els projectes de
disposicions normatives que elabori el Govern en virtut de delegació legislativa» (FJ II).

— Dictamen 44/08 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de protecció dels animals: Afirma (reiterant i validant en el cas concret el que s’estableix
respecte de la versió inicial del projecte en el Dictamen 193/07) que, en el cas d’exhaurir-se
una delegació per finiment de la legislatura, si s’actualitza la delegació en els mateixos termes i
s’elabora un nou projecte idèntic a l’anterior, no cal que es repeteixin tots els tràmits, però sí
que s’ha de demanar de nou el dictamen de la Comissió perquè comprovi aquesta identitat:
«La competència d’aquest òrgan consultiu per conèixer d’aquest Projecte de decret legislatiu deriva de la
previsió de l’article 8.2.a) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, segons el qual correspon a la Comissió
Jurídica Assessora dictaminar preceptivament sobre els projectes de disposicions normatives que elabori
el Govern en virtut de delegació legislativa (FJ I). [...]
En la consideració final del Dictamen 193/07 es preveia quin havia de ser l’iter del nou text que es
preparés, i en aquest sentit es va dir que “l’observació nuclear relativa a l’exigència d’una nova delegació
legislativa atorgada pel Parlament al Govern no comportaria necessàriament la repetició de tot el
procediment –sobre la base de l’aplicació analògica del principi de conservació dels actes (article 66
LRJPAC)– si es donessin les circumstàncies següents: Que el contingut de l’habilitació parlamentària fos
exacte a l’actual caducada; i que el contingut del text refós fos, des del punt de vista substantiu,
bàsicament igual. Però, en tot cas, el text refós haurà de ser tramès novament a aquesta Comissió
per tal de verificar la identitat de la delegació i la del text”. [...]
El principi de conservació dels actes de procediment –sobre la base de l’aplicació analògica de l’article
66 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú– es
va condicionar en el Dictamen 193/07 a les identitats de l’habilitació i del contingut, per tant, com que
concorren, tampoc no s’ha de formular cap reserva en relació amb el manteniment dels tràmits
procedimentals, respecte dels quals només s’ha d’afegir que el nou Projecte ha estat sotmès,
encertadament, a informe del Consell Tècnic en la sessió celebrada el 5 de gener de 2008, segons
consta en la certificació de data 6 de febrer de 2008» (FJ II).
163

18.1.3. Decrets del Govern
— Dictamen 64/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum i es regula la
prova d’accés específica de tècnic i tècnica d’esport en l’especialitat de basquetbol:
«La Comissió Jurídica Assessora és competent per emetre dictamen preceptiu respecte dels projectes
de reglament que es dictin per desplegar lleis, segons disposa l’article 8.2.b) de la Llei 5/2005, de 2 de
maig, com ara és el cas, en què el Projecte en qüestió, tot i adaptar el títol que regula a les previsions
d’una norma reglamentària anterior (Decret 169/2002, d’11 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació
general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d’esport i
tècnic superior d’esport), es dicta també en el marc i en desplegament de la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació (en aquest mateix sentit, els dictàmens 315/06, 46/07 i 232/2007)» (FJ II).

— Dictamen 89/08 sobre el Projecte de decret de mesures per a l’eliminació de tràmits i la
simplificació de procediments per a facilitar l’activitat econòmica:
«A banda que pugui constituir parcialment un desplegament específic i de normes sectorials amb rang de
llei, es pot entendre en tot cas que se situa com a desplegament normatiu de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat i, per tant,
correspon a aquesta Comissió Jurídica Assessora emetre un parer preceptiu» (FJ I).

18.1.4. Ordres dels consellers i conselleres
— Dictamen 69/08 sobre el Projecte d’ordre dels llibres-registre, del deure d’informació estadística
i comptable dels corredors i corredores d’assegurances; dels corredors i corredores de
reassegurances i del deure d’informació dels agents i les agents d’assegurances vinculats i
dels operadors de banca d’assegurances vinculats:
«En aquest cas, la norma objecte de desplegament és la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació
d’assegurances i reassegurances privades. Aquesta Llei estableix uns deures comptables i d’informació
que afecten en diversa intensitat i finalitat les diverses categories de mediadors d’assegurances i
assegurances (article 48.2, 49 i 52.2 de la Llei). El fet que el Govern de la Generalitat projecti regular per
decret les seves competències en aquest àmbit no exclou la consideració que el Projecte d’ordre sotmès
a la consideració d’aquesta Comissió Jurídica Assessora actua com un complement indispensable per
a l’efectivitat de la normativa legal aplicable en la matèria i, des d’aquesta perspectiva, ha de ser objecte
de dictamen per aquest alt òrgan consultiu. El desplegament, en el sentit que acabem d’indicar,
excedeix en aquest cas d’aspectes purament interns o organitzatius, relatius als òrgans de la
Generalitat competents per raó de la matèria, i té incidència en la posició jurídica de les diverses
figures que actuen en el mercat assegurador, per la qual cosa l’emissió del parer d’aquest òrgan
consultiu resulta procedent» (FJ II).
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18.1.5. Instruccions generals del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 223/07 sobre el Projecte d’instrucció general sobre la creació i el funcionament del
Registre telemàtic del Consell de l’Audiovisual de Catalunya:
«La Comissió Jurídica Assessora és competent per emetre dictamen preceptiu respecte dels
projectes de reglament que es dictin per desplegar les lleis, segons disposa l’article 8.2.b) de la
Llei 5/2005, de 2 de maig, com ara és el cas, en què el Projecte en qüestió desplega materialment els
articles 38.9 i 45.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC); i, en concret, i pel que fa a la legislació
catalana, en desplegament dels articles 25.e) i 54.e) de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la
comunicació audiovisual de Catalunya, que estableixen, respectivament, l’obligació dels prestadors
públics i dels titulars de llicències d’emprar mecanismes de signatura electrònica reconeguda en les
relacions amb el CAC.
Aquest Projecte també actua com a norma de desplegament de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics, la major part de preceptes de la qual constitueixen
normativa bàsica. Succeeix, però, que l’aprovació de la darrera versió del Projecte, que és sobre la qual
ara es dictamina, ha tingut lloc abans de la redacció final i l’entrada en vigor de la Llei estatal acabada
d’esmentar, la qual cosa genera un seguit de problemes de contingut que s’examinaran en el fonament
jurídic VI. Ara simplement es deixa constància del fet, per tal de refermar el reconeixement, en el
supòsit present, de la competència d’aquesta Comissió per emetre dictamen preceptiu» (FJ II).

— Dictamen 263/07 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en els mitjans de
comunicació audiovisual:
«D’aquestes instruccions generals, ha dit també aquesta Comissió Jurídica Assessora, quan el
contingut supera la condició d’acte administratiu singular, per passar a adquirir la naturalesa
normativa que és pròpia de l’acte resultant de l’exercici de la potestat reglamentària, de tal
manera que constitueix una regulació addicional i innovadora i amb voluntat de permanència,
llavors resulta evident que no es podrà excloure la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora
en la fase final de l’elaboració de la instrucció» (FJ IV).

— Dictamen 264/07 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya sobre protecció de la infància i l’adolescència, la senyalització orientativa i el dret a
la informació de les persones usuàries dels serveis de televisió:
«La Comissió Jurídica Assessora és competent per emetre el dictamen preceptiu respecte dels
projectes de reglament que es dictin per desplegar les lleis, segons disposa l’article 8.2.b) de la Llei
5/2005, de 2 de maig, com ara és el cas, en què el Projecte d’instrucció es dicta en desplegament dels
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articles 81, 83, 88 i 92 de la LCA. Així mateix, el Projecte reglamentari desplega els articles 33, 36, 37 i
38 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els adolescents i de modificació de
la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció
(LAPIA). Per tant, no ofereix cap dubte la intervenció preceptiva d’aquest òrgan consultiu, en
relació amb el present Projecte normatiu, que preveu la derogació de la instrucció vigent objecte del
Dictamen 299/04 d’aquesta Comissió Jurídica Assessora» (FJ II).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 40/08
— Dictamen 108/08 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya sobre les obligacions de difusió i finançament d’obres audiovisuals europees i en
matèria de reserva d’espai a programadors independents:
«La intervenció d’aquesta Comissió Jurídica Assessora es produeix a l’empara de l’article 8.2.b) de la
Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, que estableix que li correspon
dictaminar preceptivament sobre els projectes de reglament o disposicions generals que es dictin
per a desplegar lleis» (FJ II).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 3/11

Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010: Es reitera la doctrina precedent:
— Dictamen 59/12 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
sobre les condicions i procediment de la comunicació prèvia per a la prestació de serveis de
comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric: Afirma la
competència de la Comissió en relació amb els reglaments executius adoptats per totes les
autoritats administratives independents de Catalunya:
«La Comissió Jurídica Assessora és competent per a emetre dictàmens preceptius respecte dels
projectes de reglament que es dictin per a desplegar les lleis, segons disposa l’article 8.2.b) de la Llei
5/2005, reguladora d’aquesta Comissió. És doctrina constant de la Comissió entendre que aquesta
competència abasta també la potestat reglamentària de les autoritats administratives
independents. El caràcter regulador del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) està proclamat en
l’article 82 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la
comunicació audiovisual de Catalunya, que en l’article 117 regula la potestat reglamentària del Consell.
Per tant, en tractar-se de reglaments que despleguen lleis –en el present cas, la Llei 22/2005
esmentada– és preceptiva la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora» (FJ I).
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18.1.6. Instruccions de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 21/09 sobre el Projecte d’instrucció de l’Agència Catalana de Protecció de Dades de
caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància:
«La intervenció d’aquesta Comissió Jurídica Assessora es produeix a l’empara de l’article 8.2.b) de la
Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, que estableix que li correspon
dictaminar preceptivament sobre projectes de disposicions generals que es dictin per desplegar
lleis. A aquest efecte, la Instrucció objecte de projecte dins les competències que en matèria de
protecció de dades de caràcter personal atribueix a l’Agència Catalana de Protecció de Dades la mateixa
norma de creació, la Llei 5/2002, de 19 d’abril, es dicta en desplegament de la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal» (FJ II).

18.1.7. Altres
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 304/08 sobre el Projecte de Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatges amb
protecció oficial de Barcelona: elaborat pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona:
«La Comissió és competent per emetre aquest dictamen sobre una disposició de caràcter general que
desplega les lleis, en virtut d’allò que disposa l’article 8.2.b) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, reguladora
de la Comissió. En concret, el Projecte de reglament desplega l’article 85.5 de la Llei 22/1998, de 30
de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i la disposició addicional vint-i-dosena de la
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge» (FJ I).
«El text sotmès a dictamen va ser objecte d’aprovació per la Junta General del Consorci el 23 de
setembre de 2008. Després de recordar que, d’acord amb un informe del Gabinet Jurídic Central de
la Generalitat, és preceptiu el dictamen de la Comissió, “s’acorda per unanimitat aprovar el
Reglament presentat, sens perjudici de l’informe que ha d’emetre la CJA”. Després s’afegeix que “en el
cas que, per l’informe de la Comissió Jurídica <sic>, calgui fer alguna modificació, es delega en la
Comissió Permanent la facultat de fer els canvis d’adaptació del text del Reglament per ajustar-lo als
requeriments de la Comissió Jurídica <sic>. A continuació, caldrà convocar una Junta General
extraordinària per aprovar, en el seu cas, les modificacions”.
S’ha d’entendre, a la vista d’aquesta actuació, que l’aprovació atorgada es provisional, i que podrà
esdevenir definitiva si aquest organisme consultiu no hi formula observacions, ja que, en altre cas caldria
que es produís un pronunciament exprés dels òrgans de govern del Consorci.
Hauria estat millor, i més correcte, ajornar qualsevol resolució aprovatòria fins que no es
produeixi el pronunciament, que és preceptiu, d’aquest organisme assessor. Ara bé, en la
interpretació feta anteriorment no es pot considerar com il·legal el procediment seguit, ni, òbviament,
aquest genera cap limitació en l’abast del parer que ara es formula. En aquest context, al·ludirem sempre
al Projecte de reglament» (FJ II).
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18.2. Caràcter últim del dictamen de la Comissió

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 146/08 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya: Es planteja el tema atès que la
Comissió ja havia dictaminat sobre projectes anteriors de refosa:
«D’altra banda, en tractar-se d’expedients diferents, aquesta Comissió entén que la nova tramitació
realitzada no afecta el caràcter últim del seu dictamen previ en relació amb els anteriors expedients i,
per tant, no es veu afectada la previsió de l’article 13.3 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, que estableix que
“cap altre òrgan assessor de la Generalitat no pot emetre cap informe sobre les qüestions sobre les quals
ha emès informe la Comissió Jurídica Assessora, llevat del Consell Consultiu quan correspongui”» (FJ I).

18.3. Abast del dictamen de la Comissió: control de la legalitat i de la tècnica normativa

Aquesta qüestió està relacionada amb la distinció entre les observacions essencials i no
essencials formulades per la Comissió (vegeu l’apartat 18.12) i amb l’ús de la fórmula
“vist/d’acord el dictamen de la Comissió” en el preàmbul reglamentari (vegeu l’apartat
18.11).
18.3.1. Formulació general sobre l’abast del dictamen de la Comissió
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 283/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els cursos de formació en
benestar animal: entre moltíssims altres (en termes pràcticament literals):
«És doctrina reiterada d’aquesta Comissió que, en l’examen d’un projecte reglamentari, l’abast d’actuació
d’aquesta Comissió comporta l’estudi de la competència de la Generalitat de Catalunya, l’habilitació del
Govern per dictar el Decret, la comprovació que s’hagin seguit els tràmits procedimentals i, especialment,
l’anàlisi de la legalitat del contingut del Projecte, així com la formulació de suggeriments sobre
eventuals deficiències que cal evitar o sobre possibles millores que cal introduir en el Projecte»
(FJ II).
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— Dictamen 108/08 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya sobre les obligacions de difusió i finançament d’obres audiovisuals europees i en
matèria de reserva d’espai a programadors independents: La fórmula anterior s’aplica també al
CAC:
«És doctrina reiterada d’aquesta Comissió que, en l’examen d’un projecte d’instrucció general del
CAC, l’abast d’actuació d’aquesta Comissió comporta l’estudi de la competència de la Generalitat de
Catalunya, l’habilitació del Ple del CAC per dictar la Instrucció, la comprovació que s’hagin seguit els
tràmits procedimentals i, especialment, l’anàlisi de la legalitat del contingut del Projecte, així com la
formulació de suggeriments sobre eventuals deficiències que cal evitar o sobre possibles millores que cal
introduir-hi» (FJ II).

— Dictamen 21/09 sobre el Projecte d’instrucció de l’Agència Catalana de Protecció de Dades de
caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància: La fórmula anterior s’aplica
també a l’ACPD:
«És doctrina reiterada d’aquesta Comissió que, en l’examen d’un projecte de disposició de caràcter
general, l’abast d’actuació d’aquest òrgan consultiu comporta l’estudi de la competència de la Generalitat
de Catalunya, l’habilitació legal per dictar-la, la comprovació que s’hagin seguit els tràmits
procedimentals i, especialment, l’anàlisi de la legalitat del contingut del projecte, així com la formulació de
suggeriments sobre eventuals deficiències que cal evitar o sobre possibles millores que cal introduir-hi»
(FJ II).

— Dictamen 204/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la cartera de serveis socials
2008-2009 de Catalunya: Es refereix a ambdós grans tipus de suggeriments:
«El contingut del Projecte de decret no planteja problemes de legalitat. No obstant això, es formulen les
observacions següents amb la finalitat de reforçar la vinculació del text a la Llei i de millorar-ne la
claredat i sistematització de la redacció» (FJ VI).

— Dictamen 147/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els estatuts del Memorial
Democràtic:
«Tot i el judici positiu de legalitat, aquesta Comissió Jurídica Assessora ha d’efectuar algunes
observacions, totes elles referides al règim orgànic i funcional, que tenen com a finalitat, no només
millorar la qualitat del text, sinó també reforçar l’ajustament de determinats continguts del Projecte
sobre el qual es dictamina a la llei que desplega i a les lleis reguladores del règim jurídic dels
òrgans col·legiats» (FJ VII).
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18.3.2. Exemples de suggeriments concrets sobre el contingut de projectes normatius
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 227/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla rector d’ús i gestió de
l’Àrea Protegida de les Illes Medes:
«En relació amb la regulació de la prohibició que un centre pugui optar als dos grups de serveis (grup A i
grup B), que s’estableix al punt 3 de l’annex 2 per a la immersió amb escafandre, que el mateix Projecte
caracteritza com a premissa d’obligat compliment per a accedir al procediment que atorga les
autoritzacions, aquesta Comissió Jurídica ha de deixar constància que a l’expedient no queden
justificades suficientment la raonabilitat i la finalitat d’aquesta limitació. Les activitats d’un i altre grup
tenen, certament, característiques que les diferencien (la més rellevant és que les del grup B han de
realitzar-se amb un màxim de 6 integrants per grup, i han de comptar amb un guia), i cal admetre també
que aquestes diferències han de ser ateses en el procediment d’autorització, però existeixen mitjans
menys perjudicials per a la llibertat d’empresa que permeten garantir la finalitat d’especialització
que es pretén amb aquesta distinció. Una de les opcions possibles és, sense necessitat d’establir
la prohibició, que es distingeixi entre autoritzacions per al grup A i autoritzacions per al grup B a
les quals puguin accedir, sempre que compleixin els requisits que s’estableixin per a cadascun
d’ells, totes les empreses interessades. És a dir, un procediment específic d’atorgament de les
autoritzacions per al grup A i un altre per al grup B. Aquest procediment garanteix
satisfactòriament la finalitat d’especialització, que és l’únic argument que aporta l’Administració
per justificar-ne la prohibició» (FJ VIII.a)
«Tot i que la qüestió no sigui jurisprudencialment ni doctrinalment pacífica, cal admetre que el control del
compliment és una activitat d’aplicació de la normativa reguladora de l’exercici de l’activitat, i no una
activitat sancionadora. Això implica que les mesures que adopti l’Administració per a corregir aquest
incompliment no siguin, en sentit estricte, sancions i que, per tant, aquestes mesures –en aquest cas la
suspensió, amb les salvetats que més endavant es faran, i la retirada o revocació per incompliment– no
estiguin necessàriament afectades pel principi de tipicitat i de reserva de llei. En aquest sentit,
l’establiment per via de decret de la suspensió i la revocació de les autoritzacions per
incompliment no és contrària a la legalitat, però aquesta declaració no evita que aquesta
Comissió consideri que a la vista que actualment s’està tramitant l’avantprojecte de Parc Natural
del Montgrí, les Medes i el baix Ter, fóra bo que l’Administració ponderés la conveniència
d’incloure la previsió d’aquestes mesures en el referit text, tenint en compte la naturalesa
polèmica de la qüestió, i per enfortir la seguretat de la solució adoptada, estiguin incloses en una
norma amb rang de llei, sigui com a mesura autònoma sigui com a mesura accessòria de les
multes establertes en la Llei 12/1985 i en la Llei 19/1990» (FJ VIII.c)
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— Dictamen 240/08 sobre el Projecte de decret sobre la utilització del número d’identitat
professional en determinades peces dels uniformes de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra: suggereix que s’estableixi també la mida del número d’identitat dels Mossos (FJ
VI.2).
— Dictamen 307/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els terminis màxims d’accés
a determinades proves diagnòstiques a càrrec del Servei Català de la Salut: a l’FJ VI.B.7 se
suggereix que es valori que el conseller només pugui reduir el termini màxim, no ampliar-lo.

18.3.3. No correspon a la Comissió pronunciar-se sobre qüestions “d’oportunitat estricta”
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 228/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els àmbits funcionals en
l’Administració de la Generalitat de Catalunya:
«L’afirmació de la possibilitat de crear per decret els àmbits funcionals no implica pronunciar-se sobre la
qüestió si seria millor esperar la regulació global mitjançant llei de la funció pública en el nou marc bàsic
principial. Aquesta és una qüestió d’oportunitat estricta sobre la qual la Comissió no es
pronuncia» (FJ IV).

— Dictamen 163/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments del batxillerat:
«[F]inalment, s’inclouran també observacions de possible millora tècnica del Projecte, amb el
benentès que amb elles no es pretenen qüestionar en cap moment els aspectes tècnics i
d’oportunitat que, en exclusiva, correspon valorar a l’Administració activa» (FJ VI.2).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 185/08

18.4. Incompletesa de l’expedient enviat a la Comissió

(Vegeu l’apartat 3.1 –qüestions generals sobre l’expedient administratiu–.)

18.5. Urgència

Supòsits en què la urgència està, o no, prou justificada:

171

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 257/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regula la gestió del foc tècnic per part
del personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat de Catalunya:
«El dictamen ha estat demanat amb caràcter d’urgència segons consta als antecedents. L’article 15.1 de
la Llei 5/2005, de 2 de maig, reguladora d’aquest òrgan, preveu la reducció del termini per emetre
dictamen en els casos d’urgència degudament motivada. Això no obstant, aquesta Comissió ha de fer
alguna observació sobre aquest aspecte.
Aquest òrgan és sensible a les circumstàncies que motiven el Projecte (que s’ha tramitat també amb
gran rapidesa, formalment entre els mesos de juny i juliol en curs), ja que ha emès el dictamen amb
singular celeritat com ho demostra el fet que ha estat formulat en el termini de tres dies hàbils,
brevetat temporal que no afavoreix el normal exercici de la funció assessora, com ja s’ha dit en
algun dictamen (per exemple el 263/05); i també s’ha subratllat que "l’exercici institucionalitzat de la
funció consultiva com a garantia preventiva de la legalitat de l’actuació del Govern no s’adiu per
norma general amb la urgència" (Dictamen 117/03). Però, a més a més, les urgències llevat dels
supòsits d’emergències materials, van en clar perjudici del procés d’elaboració de les
disposicions de caràcter general, i en definitiva, de la qualitat normativa (dictàmens 1007/99,
91/05, 183/05, i d’altres), que per definició té una funció de permanència.
A això, cal encara afegir que l’ordenament preveu la urgència com una fórmula que s’aparta de la
regla general i per això n’exigeix la fonamentació. Aquesta Comissió ha insistit en aquest extrem
(dictàmens 91/01, 106/01, 320/03 i 251/06) perquè no es transformi una situació excepcional en
ordinària (dictàmens 286/03 i 264/05). La fonamentació és requerida en tots els casos, fins i tot en
aquells supòsits que per raó del contingut la urgència pot semblar implícita» (FJ I).

— Dictamen 26/08 sobre el Projecte de decret de creació, dins l’àmbit competencial i territorial de
Catalunya, del Registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de
prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació: Malgrat que, de fet, es
desplega una refosa de l’any 2000, s’entén fonamentada la urgència en tractar-se de matèria
sancionadora:
«La consellera de Treball sol·licita que aquest Dictamen es formuli amb caràcter d’urgència, per tal de
poder aplicar el procediment que regula el Projecte als expedients ja iniciats per la Inspecció de Treball i
Seguretat Social. Atès que en aquest cas el Projecte es refereix a matèria sancionadora, s’estima
procedent emetre el dictamen en un termini més abreujat» (FJ II).

— Dictamen 41/08 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març,
d’aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzades a Catalunya i dels criteris aplicables a la
seva planificació i del Reglament de salons recreatius i de joc aprovat pel Decret 22/2005, de
22 de febrer:
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«El conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sol·licita que aquest Dictamen es formuli
amb caràcter d’urgència, atesa la conveniència que el Projecte de decret entri en vigor el proper 17 de
març de 2008, data de finalització de la moratòria de tres anys prevista a la disposició transitòria del
Decret 22/2005. En aquest sentit aquesta Comissió ha posat de manifest, en supòsits similars, en què
existeix un termini conegut amb força antelació, que la situació d’urgència que es postula
s’hagués pogut evitar amb una major diligència prèvia de l’Administració consultant en la
tramitació de l’expedient (dictàmens 110/06, 205/06, 225/06), en el sentit que l’Administració ha de
preveure l’esdeveniment amb antelació, en aquest cas, la data de finalització de la moratòria. Malgrat
això, en aquest cas concret, el president d’aquesta Comissió Jurídica Assessora decideix, d’acord amb
allò que estableix l’article 34.2 del Reglament d’aquesta Comissió, reduir el termini ordinari per a emetre
dictamen» (FJ II).

— Dictamen 68/08 sobre el Projecte de decret de regulació de les competències de la Generalitat
de Catalunya en matèria de mediació en assegurances i reassegurances privades:
«El conseller d’Economia i Finances sol·licita que el dictamen es formuli amb caràcter d’urgència. Ara bé,
no consta ni en la petició ni en la documentació que integra l’expedient la justificació suficientment
circumstanciada d’aquesta urgència, d’acord amb allò que exigeix l’article 15 de la Llei 5/2005. Tot i
així, la Comissió emet el dictamen amb escurçament del termini» (FJ II).

— Dictamen 90/08 sobre el Projecte de decret de creació del Registre d’empreses acreditades de
Catalunya per a intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció:
«La consellera de Treball sol·licita que aquest Dictamen sigui emès pel tràmit d’urgència en virtut del que
disposa l’article 15.1 de la Llei 5/2005 de la Comissió Jurídica Assessora. Aquesta urgència es justifica
en el compromís que s’ha adoptat des de la Generalitat de Catalunya amb el Ministeri de Treball i
Assumptes Socials i amb la resta de comunitats autònomes per tal que el decret sobre el qual es
dictamina entri en vigor el 2 de maig d’enguany. S’ha acordat que aquesta data d’entrada en vigor
sigui comuna a totes les comunitats autònomes, ja que la inscripció registral és única i amb validesa
per a tot l’Estat. Prenent en consideració les raons adduïdes per la consellera de Treball, el president de
la Comissió Jurídica Assessora, en virtut del que estableix l’article 34 del Reglament d’organització i
funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, va decidir reduir el termini ordinari per a emetre el
dictamen» (FJ II).

— Dictamen 121/08 sobre el Projecte de decret pel qual es modifiquen els estatuts del Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), aprovats pel Decret 209/1989, de 3 de juliol:
«El Dictamen ha estat sol·licitat a aquesta Comissió Jurídica i se n’ha formulat la petició pel tràmit
d’urgència. Es motiva la urgència “atès que la imminent entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, incidirà en no pocs aspectes de l’activitat del Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció, la qual cosa fa necessari la modificació dels estatuts per tal d’adequarlos als límits i condicionaments establerts per aquest nou marc normatiu”.
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La Llei de contractes del sector públic (publicada al BOE de 31 d’octubre de 2007) establia una vacatio
legis de sis mesos per a l’entrada en vigor. Per tant, la “imminent entrada en vigor de la Llei
30/2007”, a la qual fa referència el Departament, era ja anunciada i coneguda. Malgrat això, la
Comissió Jurídica Assessora ha abreujat el termini per emetre el dictamen» (FJ III).

— Dictamen 146/08 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya:
«El conseller d’Economia i Finances sol·licita que aquest dictamen s’emeti pel tràmit d’urgència previst
en l’article 15 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. La urgència es motiva
pel fet que el termini perquè el Govern aprovi el text refós finalitza el dia 7 de juliol d’enguany;
circumstància, però, que és coneguda per l’Administració consultant des que s’aprovà la Llei
d’habilitació. Malgrat això, la Comissió emet el present dictamen amb escurçament del termini» (FJ I).

— Dictamen 163/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments del batxillerat:
«El conseller d’Educació sol·licita que aquest dictamen es formuli amb caràcter d’urgència atès que la
implantació dels nous ensenyaments de batxillerats s’ha de produir en el curs 2008/2009. Aquesta raó
s’estima fonamentada i, per això, així es fa, si es té en compte que una de les normes bàsiques que el
Projecte desplega –el Reial decret 1467/2007– és de data 2 de novembre de 2007 i, per tant, no es
pogué començar amb anterioritat la seva tramitació, força complexa, d’altra banda» (FJ II).

— Dictamen 185/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments del parvulari o segon cicle d’educació infantil:
«El conseller d’Educació sol·licita que aquest dictamen es formuli amb caràcter d’urgència atès que la
implantació dels nous ensenyaments de parvulari s’ha de produir en el curs 2008/2009. Aquesta raó
s’estima fonamentada i, per això, així es fa. Aquesta Comissió, però, ha de posar de manifest que la
normativa bàsica que el Projecte desplega –la Llei orgànica 2/2006 i el Reial decret 1630/2006, de 29 de
desembre– establiren ja fa temps el marc normatiu en què s’insereix aquesta norma. La memòria que
s’adjunta al Projecte, de data 18 de febrer de 2008, posa en evidència, doncs, que la urgència que ara
es reclama ve donada pel retard en què s’inicià la tramitació de la norma projectada» (FJ II).

— Dictamen 192/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen el sistema d’eleccions, el
caràcter, la composició i el funcionament dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis de
Catalunya:
«En el present cas, el conseller d’Economia i Finances, d’acord amb el que disposa l’article 15 de la Llei
5/2005, de la Comissió Jurídica Assessora, sol·licita la tramitació d’urgència per a aquest dictamen a fi
que les seves disposicions siguin d’aplicació en el proper procés de renovació dels òrgans de govern de
les caixes d’estalvi, que s’ha de produir, en aplicació de l’article 25.4 del Text refós de la Llei de caixes,
dins del primer semestre de l’any 2009, cosa que implica que prèviament les caixes han de modificar els
seus estatuts per a adaptar-los a la nova normativa. El president d’aquesta Comissió Jurídica Assessora,
considerant que la sol·licitud està motivada, i que la tramitació temporal del Projecte està condicionada
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perquè el Text refós no va ser aprovat fins l’11 de març de 2008, i a l’empara de l’article 34.2 del
Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, decideix reduir el termini
ordinari per a emetre dictamen» (FJ II).

— Dictamen 193/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen l’habitatge concertat i
l’habitatge de lloguer amb opció de compra, i s’adopten altres mesures en matèria d’habitatge:
Importància de la rapidesa de la tramitació. Acceptació amb matisos de la justificació adduïda:
«El conseller de Medi Ambient i Habitatge sol·licita que el Dictamen es formuli d’urgència pel fet que “la
norma té com a finalitat contribuir a pal·liar la situació actual del mercat immobiliari”. La tramitació del
projecte de disposició general es va iniciar el 27 de març de 2008, i conseqüentment ha estat objecte
d’una tramitació diligent, tot i tenir en compte les mancances indicades abans.
La raó adduïda i la rapidesa d’instrucció porten a estimar que es donen les causes exigides per
l’article 15.1 de la Llei reguladora de la Comissió, si bé hauria estat desitjable una justificació més
precisa» (FJ V).

— Dictamen 303/08 sobre el Projecte d’ordre per la qual s’actualitza la regulació dels fitxers que
contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia:
«La consellera de Justícia sol·licita que el dictamen s’emeti pel tràmit d’urgència, “atès, d’una banda, la
implementació del fitxer de nova creació ‘Videovigilància del Departament de Justícia’, i d’altra banda,
quant als fitxers que són objecte de modificació en l’àmbit de serveis penitenciaris i de justícia juvenil, per
la seva incidència en la implementació de millores en els sistemes d’informació de personal i dels
programes de tractament planificats”. En la memòria justificativa de la norma s’amplia aquesta justificació
i s’exposa que la urgència respon, pel que fa al fitxer “Videovigilància del Departament de Justícia”, “a
l’obligació d’inscripció derivada de la Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades, a la qual cal donar compliment”. En efecte, aquesta Comissió emet el dictamen dins
del termini d’urgència, però, així mateix, ha de fer constar que la petició, en els termes indicats, no
està fonamentada, tal com exigeix l’article 15.1 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, reguladora d’aquest
òrgan, tant pel que fa a la urgència de crear el fitxer “Videovigilància del Departament de Justícia” per
l’obligació –es diu– de la inscripció derivada de la Instrucció 1/2006, ja que aquesta obligació existeix
des de fa dos anys i d’això havia de tenir coneixement l’Administració i hauria d’haver actuat en
conseqüència, com pel que fa a la modificació dels fitxers de l’annex 2, car el fet que es vulgui que
aquesta modificació entri en vigor al més aviat possible és un desideràtum per a tota norma, però
no és un motiu idoni per sol·licitar un dictamen urgent. Cal no oblidar, en aquest sentit, que la
brevetat temporal no afavoreix la funció consultiva (Dictamen 263/05), ni tampoc la qualitat
normativa (dictàmens 91/05 i 183/05), que, per definició, té un caràcter de permanència. Per tant,
s’ha d’evitar que una previsió per a situacions excepcionals es transformi en ordinària (dictàmens
286/03, 264/05, 307/06), com ara ha estat el cas» (FJ II).
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— Dictamen 306/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació i els currículums
dels ensenyaments d’idiomes de règim especial:
«El conseller d’Educació sol·licita que aquest dictamen es formuli amb caràcter d’urgència atès que,
segons el Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s’estableix el calendari d’aplicació de la nova
ordenació del sistema educatiu, aquests ensenyaments han d’estar implantats durant el curs acadèmic
2008/2009. Això no obstant, hom constata, d’una banda, que l’article 24 de l’esmentat Reial decret
806/2006 estableix l’inici de la implantació dels nivells bàsic i intermedi per al curs acadèmic 2007-2008 i
del nivell avançat per al curs 2008-2009. D’altra banda, és evident que el marc normatiu que desplega
aquest Projecte normatiu –la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació i el Reial decret 1629/2006,
de 29 de desembre– estan en vigor des de fa aproximadament dos anys. Si a això s’afegeix que la
memòria justificativa que s’incopora a l’expedient és de data 4 d’octubre de 2007, cal arribar a la
conclusió que la urgència, malgrat la complexitat de la norma, està produïda pel considerable
retard del centre directiu competent en iniciar el procediment d’elaboració de la norma i pel més
d’un any que ha trigat en tramitar-lo. D’aquí que, encara que aquesta Comissió emeti el dictamen dins
del termini d’urgència, també faci constar que la petició, en els termes indicats, no està fonamentada
com exigeix l’article 15.1 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, reguladora d’aquest òrgan. Cal, així, evitar
que una previsió per a situacions excepcionals es transformi en ordinària (dictàmens 286/03,
264/05, 307/06), com ara ha estat el cas, i serveixi per pal·liar el retard causat per la mateixa
Administració» (FJ II).

— Dictamen 170/11 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix l’uniforme, l’equipament, els
distintius, els elements d’acreditació i la imatge corporativa del Cos d’Agents Rurals:
«El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sol·licita que aquest Dictamen
es formuli amb caràcter d’urgència, atès que, un cop iniciada la tramitació de la norma l’any 2009,
aquesta va quedar aturada pel canvi de legislatura i ara es vol adaptar, amb la màxima celeritat possible,
a la nova imatge corporativa de la uniformitat i dels vehicles del Cos d’Agents Rurals. Valorat aquest
motiu d’urgència, aquesta Comissió emet el dictamen abans amb la reducció del termini ordinari de dos
mesos previst en l’article 15.1 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.
Tanmateix, cal no oblidar, com ja ha assenyalat la Comissió Jurídica Assessora en diverses
ocasions (dictàmens 91/05, 263/05, 307/06 i 303/08, entre d’altres), que la brevetat temporal no
afavoreix la funció consultiva, ni tampoc la qualitat normativa, que per definició té un caràcter de
permanència. Per tant, s’ha d’evitar que una previsió per situacions excepcionals es transformi en
ordinària» (FJ II).

Observacions: La tramitació s’havia iniciat ja l’any 2009. En aquest cas no era encara
d’aplicació la Llei 26/2010.
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Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010
— Dictamen 161/11 sobre el Projecte de decret de la Comissió de Cooperació Local de
Catalunya:
«En el cas objecte de dictamen, i tenint en compte particularment la data de nomenament i presa de
possessió del Govern de la Generalitat que presenta el Projecte, així com les funcions que d’una
manera immediata i necessària ha de dur a terme la Comissió de Cooperació Local com a òrgan
cabdal en el procediment planificador (segons indicà el Tribunal Constitucional en la Sentència 109/1998)
hem de considerar que la sol·licitud d’urgència ha estat degudament motivada» (FJ II)

— Dictamen 186/11 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol,
de la renda mínima d’inserció:
«En el cas objecte de dictamen, tenint en compte que la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i
financeres derivades del context de crisi econòmica a tot l’Estat, s’ha publicat en el DOGC del dia 29 de
juliol i ha entrat en vigor el dia 30, així com que la disposició addicional primera i la disposició addicional
segona del Projecte estableixen mesures de naturalesa retroactiva que pretenen aplicar-se, almenys en
allò que afecta la quantia de la prestació, des del primer dia del mes següent al de l’entrada en vigor
d’aquest Projecte, cal considerar que la sol·licitud d’urgència ha estat degudament motivada» (FJ
II).

— Dictamen 236/11 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre
successions i donacions:
«A l’últim, cal fer constar que el dictamen se sol·licita pel tràmit d’urgència, per causa que, segons el
mandat de la Llei 3/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de
l’impost sobre successions i donacions, el Govern ha d’aprovar-ne el desplegament reglamentari
abans de l’1 de novembre de 2011. La Comissió, atenent aquesta circumstància, emet el dictamen
amb escurçament de termini» (FJ IV).

Observacions: El dictamen es demana el 14 d’octubre de 2011 i la Comissió l’aprova el 10 de
novembre següent.
— Dictamen 264/11 sobre el Projecte de decret de modificació del Reglament de la loteria
denominada Binjocs, aprovat pel Decret 99/2010, de 27 de juliol:
«El conseller d’Economia i Coneixement sol·licita que el dictamen s’emeti pel tràmit d’urgència, ja que
indica que la situació actual del joc fa aconsellable que es pugui dur a terme al més aviat possible la
implantació i l’aplicació de les mesures que es proposen en el Projecte de decret amb la finalitat de
millorar els ingressos de la loteria Binjocs, que han experimentat un decrement progressiu,
segons la petició de dictamen, en els darrers temps. Aquesta Comissió Jurídica Assessora, en
consideració a les raons exposades per l’òrgan consultant, emet el dictamen abans que s’acompleixi el
termini ordinari de dos mesos previst legalment» (FJ II).
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Observacions: El dictamen es demana el 28 d’octubre de 2011 i la Comissió l’aprova el 7 de
desembre següent.
— Dictamen 270/11 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el contracte global d’explotació:
«El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sol·licita que aquest Dictamen
es formuli amb caràcter d’urgència. La subdirectora General de Planificació Rural justifica aquesta
sol·licitud en el fet que caldria aprovar el Projecte abans del final d’any, per tal que pugui entrar en
vigor abans de l’inici de la campanya 2012 de la Declaració Única Agrària. Aquesta Comissió
Jurídica Assessora entén que la sol·licitud ha estat motivada en els termes exigits per l’article 15.1
de la Llei 5/2005, de 2 de maig, i per això emet dictamen en un termini més reduït a l’ordinari» (FJ II).

Observacions: El dictamen es demana el 16 de novembre de 2011 i la Comissió l’aprova el 15
de desembre següent.
— Dictamen 273/11 sobre el Projecte de decret relatiu al Sistema d’assessorament agrari de
Catalunya:
«El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sol·licita que aquest Dictamen
es formuli amb caràcter d’urgència. El director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries justifica aquesta sol·licitud en el fet que es vol tramitar conjuntament aquest
projecte amb el del Decret del contracte global d’explotació (expedient 9523, en aquesta Comissió
Jurídica) ja que les entitats d’assessorament poden veure’s afectades per les modificacions
introduïdes per aquest darrer Projecte de decret. Aquesta Comissió Jurídica Assessora entén que la
sol·licitud ha estat motivada en els termes exigits per l’article 15.1 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, i per
això emet dictamen en un termini més reduït a l’ordinari» (FJ II).

Observacions: El dictamen es demana el 25 de novembre de 2011 i la Comissió l’aprova el 22
de desembre següent.
— Dictamen 281/11 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els estatuts de l’Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural:
«El conseller de cultura sol·licita que el dictamen s’emeti pel tràmit d’urgència per a possibilitar la posada
en marxa de l’Oficina el proper mes de gener de 2012, i així poder tramitar i resoldre els procediments de
concessió de subvencions dins dels terminis previstos, i evitar perjudicar les persones destinatàries dels
ajuts. Aquesta Comissió Jurídica Assessora, tenint en compte les raons exposades per l’òrgan
consultant i que el procediment de tramitació del Projecte s’ha dut a terme amb celeritat per raó
de la finalitat perseguida, emet el dictamen abans que no s’acompleixi el termini ordinari de dos mesos
previst legalment» (FJ II).

Observacions: El dictamen es demana el 25 de novembre de 2011 i la Comissió l’aprova el 29
de desembre següent.

178

18.6. Suspensió del termini d’emissió del dictamen

18.6.1. Per tal que l’Administració completi la tramitació del procediment reglamentari
Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 186/11 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol,
de la renda mínima d’inserció:
«El Ple de la Comissió Jurídica Assessora, en la sessió del dia 28 de juliol de 2011, admeté la petició a
tràmit i en designà ponent. En la mateixa reunió, amb la deliberació prèvia i d’acord amb el parer
expressat per la Comissió i a la vista de la manca de completesa de l’expedient tramès, el president
resolgué suspendre l’emissió de dictamen fins que no es culminés la tramitació del procediment
d’elaboració del Projecte» (Antecedent 10è)
«La tramitació del Projecte s’ajusta finalment a allò que disposen els articles 61 a 70 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, un cop
ultimats els tràmits pendents en el decurs temporal de la suspensió per a emetre el dictamen que
acordà la Comissió fins que es culminés la tramitació del procediment d’elaboració del projecte,
de manera que s’han esmenat les notòries deficiències que inicialment presentava l’expedient»
(FJ V).

18.6.2. Pel canvi de Govern (per a permetre la ratificació de la sol·licitud de dictamen per
part del conseller o consellera competent)
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 58/11 sobre el Projecte de decret sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2 % a
favor de persones amb discapacitats en empreses de 50 o més treballadors i de les mesures
alternatives de caràcter excepcional:
«Finalment, s’ha de deixar constància del fet que, en atenció a la nova composició del Govern,
aquesta Comissió Jurídica Assessora va acordar, el 13 de gener de 2011, suspendre el termini per
a emetre el dictamen, a fi que el conseller competent en la matèria pogués ratificar o, si esqueia,
retirar la sol·licitud presentada. El 23 de febrer de 2011, tingué entrada a la Comissió la ratificació de
la sol·licitud de dictamen cursada pel conseller d’Empresa i Ocupació; el text del Projecte que s’adjunta a
la sol·licitud de dictamen té com a innovacions les resultants de la nova estructuració del Govern de la
Generalitat i del Departament d’Empresa i Ocupació, i s’adapta a allò establert pel Decret 200/2010 i el
Decret 52/2011» (FJ V).

També a:
⇒ Dictamen 87/11
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18.7. Introducció de modificacions un cop la petició de dictamen ja ha tingut entrada en el
Registre de la Comissió

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 163/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments del batxillerat: En relació amb la introducció de modificacions no informades per
l’assessoria jurídica del departament ni pel Consell Tècnic:
«Ara bé, en dates 12 i 17 de juny de 2008, és a dir, aproximadament un mes més tard que aquesta
Comissió hagués registrat l’entrada del present expedient, tingueren entrada sengles escrits del
conseller d’Educació en què es proposava un canvi de redactat de la disposició addicional quarta
del Projecte de decret a proposta del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i
s’afirmava que es tractava “d’un canvi de forma que no afecta el fons de la regulació”. Aquest no és el
parer d’aquesta Comissió, perquè, tot i que es tracta de modificacions de redacció sobre les quals, per
via interpretativa, podria concloure’s que no suposen una modificació substancial del text original, el que
és cert és que en cap cas es tracta de mers “canvis de forma”: se substitueix “[…] La determinació
del currículum de l’ensenyament de la religió catòlica i de les diferents confessions religioses […]” per
“[…] La determinació del currículum de l’ensenyament de les diferents confessions religioses […]”. I se
substitueix “[…] és competència, respectivament de la jerarquia eclesiàstica i de les corresponents
autoritats religioses […]” per “[…] és competència de les corresponents autoritats religioses […]”. Des
d’aquesta perspectiva, és important constatar que aquesta modificació de la disposició addicional
quarta del Projecte de decret ni ha estat valorada pel servei jurídic del Departament, o almenys no
hi consta, ni ha estat informada pel Consell Tècnic. Tanmateix, aquesta manera de procedir no
s’ajusta exactament a allò que disposa l’article 65 de la Llei 13/1989 esmentada» (FJ V).

18.8. Necessitat de tornar a demanar el dictamen de la Comissió si el projecte és objecte
de canvis substancials com a conseqüència d’un tràmit posterior

(Vegeu també l’apartat 21.3 –obligació de practicar un tràmit omès–.)
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 54/11 sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals
de Catalunya:
«En coherència amb els dictàmens 249/10 i 250/10, la Comissió no objecta que es pugui enviar el
Projecte al Parlament amb posterioritat al dictamen de la Comissió. Tanmateix, si com a conseqüència
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de la intervenció parlamentària el Govern decidís canviar substancialment el contingut de la
norma, seria necessari un nou pronunciament de la Comissió Jurídica Assessora» (FJ V).

18.9. Ampliació del dictamen de la Comissió

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 155/11 d’ampliació del Dictamen 70/11 en relació amb el Projecte d’ordre per la qual
s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues:
«El Reglament d’organització i funcionament d’aquesta Comissió, aprovat pel Decret 69/2006, d’11
d’abril, preveu, en l’article 37.1, la possibilitat que s’ampliï el dictamen en aquells aspectes en què l’òrgan
consultant consideri que no és suficient per a adoptar la decisió corresponent. La petició ha de concretar
els termes i els motius que donen lloc a la sol·licitud i ha d’anar acompanyada d’aquells informes, dades
o documents en què es fonamenta (art. 37.2)» (FJ I).

18.10. A la fórmula promulgatòria del preàmbul del reglament només s’ha de fer
referència al dictamen de la Comissió

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 26/08 sobre el Projecte de decret de creació, dins l’àmbit competencial i territorial de
Catalunya, del Registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de
prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació: Elements a incloure en
la fórmula promulgatòria:
«De fet, però, el que cal introduir-hi és tota la fórmula promulgadora, en què ha de figurar, en primer
terme, l’òrgan a proposta del qual es dicta la disposició. A continuació la referència a la intervenció de la
Comissió Jurídica Assessora, i finalment la deliberació prèvia del Govern. La inclusió d’altres
continguts, com els informes d’altres òrgans assessors o les audiències que han participat en l’elaboració
de la norma, tot i que siguin de caràcter preceptiu, han d’incloure’s en un paràgraf previ del preàmbul»
(FJ V.2.b).

— Dictamen 90/08 sobre el Projecte de decret de creació del Registre d’empreses acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció:
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«d) En la fórmula promulgatòria s’ha de fer referència únicament a la Llei 13/1989, al dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora, a la proposta de la consellera i a la deliberació prèvia del Govern»
(FJ VIII.1).

— Dictamen 210/08 sobre el Projecte d’ordre per la qual es regulen fitxers automatitzats que
contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Departament de Treball:
«Per últim, es considera que la fórmula de promulgació no ha d’incloure la referència als “informes
previs de l’Agència Catalana de Protecció de Dades”; aquesta referència s’ha de situar en un
paràgraf anterior del preàmbul, no en la fórmula promulgatòria, que només ha d’incloure les
atribucions de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, al conseller i la referència al dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora. Així mateix també s’hauria de substituir l’expressió “de conformitat” per la fórmula
“d’acord”, que és la que s’adiu amb allò previst a l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 5/2005, de 2 de maig,
de la Comissió Jurídica Assessora» (FJ VI)

18.11. Ús de la fórmula vist/d’acord al preàmbul del reglament

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:

És suficient que es recullin les observacions essencials –de legalitat– per tal que el
reglament s’aprovi “d’acord” amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora:
— Dictamen 40/08 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
relativa als projectes de modificació de l’estructura accionarial o empresarial dels prestadors
privats de serveis de comunicació audiovisual:
«En el cas que s’incorporin a la disposició projectada les observacions formulades en aquest
Dictamen, la fórmula promulgatòria ha d’indicar que la instrucció s’adopta “d’acord amb el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora” (article 13.2 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica
Assessora)» (FJ VI.c).

— Dictamen 49/08 sobre el Projecte d’instrucció general pel qual es crea i regula el Registre de
prestadors de serveis de comunicació audiovisual: També en el cas del CAC:
«a) En la fórmula promulgatòria emprada en l’exposició de motius, d’acord amb l’article 13.2 de la Llei
5/2005, reguladora de la Comissió Jurídica Assessora, caldrà consignar que la disposició es formula
d’acord amb el dictamen emès, i no vist, ja que no s’hi conté cap observació de caràcter essencial»
(FJ VI.3.a).
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— Dictamen 64/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum i es regula la
prova d’accés específica de tècnic i tècnica d’esport en l’especialitat de basquetbol:
«c) S’ha d’advertir també, en relació amb el preàmbul, que en la fórmula emprada, d’acord amb l’article
13.2 de la Llei 5/2005, reguladora de la Comissió Jurídica Assessora, s’haurà de consignar que el Decret
s’aprova d’acord amb el dictamen emès, per tal com no es formulen observacions de legalitat de
caràcter essencial» (FJ VIII.2.c).

Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 163/08, 185/08
— Dictamen 108/08 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya sobre les obligacions de difusió i finançament d’obres audiovisuals europees i en
matèria de reserva d’espai a programadors independents:
«Per últim, al darrer paràgraf s’hauria de completar la referència al CAC i dir que és el Ple del Consell qui
adopta la Instrucció general, i la referència al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, atès que no
hi ha consideracions essencials, ha d’anar precedit per l’expressió “d’acord” (article 13.2 de la Llei
5/2005, de la Comissió Jurídica Assessora)» (FJ VI).

— Dictamen 113/08 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica l’annex del Decret 202/1985,
de 15 de juliol, de creació de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública:
«Per últim, a la fórmula promulgatòria, després de la proposta de la consellera de Salut, ha d’indicar-se
d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, per tal com, atès que no hi ha
consideracions essencials, ha d’anar precedit per l’expressió d’acord (article 13.2 de la Llei 5/2005, de
la Comissió Jurídica Assessora)» (FJ V).

— Dictamen 177/08 sobre el Projecte de decret de creació del Catàleg de flora amenaçada de
Catalunya:
«La fórmula de promulgació “amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora” s’hauria de completar
per la de “d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora”, atès que no es formulen
observacions d’il·legalitat» (FJ V).

— Dictamen 210/08 sobre el Projecte d’ordre per la qual es regulen fitxers automatitzats que
contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Departament de Treball: La fórmula
correcta és “d’acord” i no ja “de conformitat”:
«Per últim, es considera que la fórmula de promulgació no ha d’incloure la referència als “informes previs
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades”; aquesta referència s’ha de situar en un paràgraf anterior
del preàmbul, no en la fórmula promulgatòria, que només ha d’incloure les atribucions de la Llei 5/2002,
de 19 d’abril, al conseller i la referència al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. Així mateix
també s’hauria de substituir l’expressió “de conformitat” per la fórmula “d’acord”, que és la que
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s’adiu amb allò previst a l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió
Jurídica Assessora» (FJ VI)

18.12. Efectes del dictamen: la distinció entre les observacions essencials i no essencials
formulades per la Comissió

Cal tenir en compte la doctrina de l’apartat anterior sobre l’ús de la fórmula “vist”/“d’acord”
(en virtut de la qual si no s’atén una observació essencial no es pot indicar a la fórmula
promulgatòria que la norma s’aprova “d’acord” amb el dictamen de la Comissió), així com
l’apartat sobre l’abast del dictamen de la Comissió (apartat 18.3) i l’apartat sobre les
conseqüències dels vicis del procediment (apartat 21).

En general la Comissió acostuma a assenyalar que les observacions essencials que
formuli han de ser “tingudes en compte/ateses”, mentre que les no essencials només han
de ser “considerades/valorades”.

Doctrina anterior a la Llei 26/2010, entre molts altres:
— Dictamen 112/05 sobre el Projecte de decret de declaració de la Zona d’Actuació Urgent Sant
Llorenç del Munt-Cingles de Bertí:
«L’expedient se sotmeté a un ampli tràmit d’audiència i de consulta, tal com queda reflectit en els
antecedents. Tanmateix, cal observar que, a banda del fet que aquests tràmits es realitzaren sense que
les entitats consultades disposessin de tota la documentació legalment exigida, no es produí cap tràmit
d’informació pública malgrat que la declaració de Zona d’Actuació Urgent afecta una pluralitat de titulars
de terrenys els interessos dels quals poden no estar directament representats per les institucions i
entitats consultades. És cert que, com observa l’Assessoria Jurídica del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, aquesta mancança també s’observava en d’altres decrets de contingut
similar i aquesta Comissió Jurídica “no ha formulat observacions de caràcter essencial”. Això no
obstant, no és menys cert que en aquests dictàmens es reiterà, sense excepció, la necessitat d’aquest
tràmit d’informació pública, “més necessària en aquest cas, ja que el Projecte afecta directament a les
persones titulars dels terrenys afectats que, fins i tot, segons disposa l’article 44.3 de la Llei forestal, en
cas que no acceptin el conveni que els proposi l’Administració poden ser objecte d’expropiació d’ús o de
propietat” (Dictamen 176/03). En aquest mateix sentit es manifestà el Dictamen 106/03, emès respecte
d’un projecte de contingut similar, en el qual es deia “aquesta Comissió Jurídica Assessora ha de seguir
insistint en la conveniència de facilitar la participació del ciutadà en el procés d’elaboració de les normes,
malgrat que això pugui significar una dilació del tràmit”. No és necessari que les observacions
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formulades per aquesta Comissió tinguin caràcter d’essencials perquè l’Administració activa les
hagi de tenir en compte» (FJ IV).

— Dictamen 26/08 sobre el Projecte de decret de creació, dins l’àmbit competencial i territorial de
Catalunya, del Registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de
prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació:
«Un cop considerades les observacions formulades en aquest Dictamen, en especial, les contingudes
en el fonament jurídic V.1, i tingudes en compte les que es formulen amb caràcter essencial en el
fonament jurídic IV, es pot elevar al Govern, per a la seva aprovació, el Projecte de decret de creació
dins l’àmbit competencial i territorial de Catalunya del Registre d’empreses sancionades per infraccions
molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva aplicació»
(Conclusió).

— Dictamen 40/08 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
relativa als projectes de modificació de l’estructura accionarial o empresarial dels prestadors
privats de serveis de comunicació audiovisual:
«Un cop considerades les observacions contingudes en el cos d’aquest Dictamen, i tingudes en
compte les que es formulen amb caràcter essencial a l’apartat b) del fonament jurídic VI, es pot elevar
al Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya el Projecte d’instrucció general relativa als projectes de
modificació de l’estructura accionarial o empresarial dels prestadors privats de serveis de comunicació
audiovisual» (Conclusió).

— Dictamen 68/08 sobre el Projecte de decret de regulació de les competències de la Generalitat
de Catalunya en matèria de mediació en assegurances i reassegurances privades:
«Un cop valorades les observacions formulades en el cos d’aquest Dictamen i tingudes en compte les
que es formulen amb caràcter essencial, es pot elevar al Govern, per a la seva aprovació, el Projecte de
decret de regulació de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació en
assegurances i reassegurances privades» (Conclusió)

— Dictamen 69/08 sobre el Projecte d’ordre dels llibres-registre, del deure d’informació estadística
i comptable dels corredors i corredores d’assegurances; dels corredors i corredores de
reassegurances i del deure d’informació dels agents i les agents d’assegurances vinculats i
dels operadors de banca d’assegurances vinculats: Com a exemple de dictamen sense
observacions essencials en què només s’empra el verb “considerar”:
«Un cop considerades les observacions formulades en el cos d’aquest Dictamen, el conseller pot
aprovar el Projecte d’ordre dels llibres-registre, del deure d’informació estadística i comptable dels
corredors i corredores d’assegurances; dels corredors i corredores de reassegurances i del deure
d’informació dels agents i les agents d’assegurances vinculats i dels operadors de banca d’assegurances
vinculats» (Conclusió).
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— Dictamen 90/08 sobre el Projecte de decret de creació del Registre d’empreses acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció:
«Una vegada valorades les consideracions efectuades en els fonaments jurídics V, VI, VII i VIII, i
tinguda en compte la formulada en el fonament jurídic VI, es pot elevar al Govern de la Generalitat el
Projecte de decret de creació del Registre d’empreses acreditades de Catalunya per intervenir en el
procés de contractació en el sector de la construcció» (Conclusió).

Observacions: De la lectura de l’FJ VI es desprèn que es tracta d’una observació essencial,
malgrat que no es digui expressament ni allí ni a la conclusió.
— Dictamen 214/08 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 145/1991, de 17 de
juny, de regulació de la constitució, les classes i el registre de clubs i associacions esportius, i
d’aprovació del Reglament del seu règim i funcionament intern:
«Un cop considerades les observacions contingudes en el dictamen, i tingudes en compte les
formulades amb caràcter d’essencial en els fonaments jurídics IX i X, es pot elevar al Govern per a la
seva consideració el Projecte de decret de modificació del Decret 145/1991, de 17 de juny, de regulació
de la constitució, les classes i el registre de clubs i associacions esportius, i d’aprovació del Reglament
del seu règim i funcionament intern» (Conclusió).

— Dictamen 215/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic del personal
funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya:
«Pot elevar-se al Govern per a la seva aprovació el Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic
del personal funcionari amb habilitació nacional un cop tingudes en compte les observacions de
caràcter essencial i considerades les altres expressades en el cos del Dictamen» (Conclusió).

19. La dimensió temporal del procediment reglamentari (altres)

(Altres dimensions temporals del procediment són abordades en altres apartats d’aquesta
Guia: el moment de realitzar tràmits com la memòria general o l’informe d’impacte
econòmic i social, l’efecte del transcurs del termini de què disposen els diferents òrgans
per a emetre el seu informe, la petició de tramitació urgent del dictamen de la Comissió,
etc.)
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19.1. La superació del termini atorgat per al desplegament reglamentari

19.1.1. Habilitació a favor del Govern
La (freqüent) superació del termini no desapodera el Govern, ni invalida, ni priva d’eficàcia
la norma que finalment aprovi (a diferència del que passa amb el termini de què disposa el
Govern per a fer ús d’una delegació legislativa: art. 63.2 de l’Estatut i Dictamen 146/08
sobre el Projecte de refosa de taxes –FJ III a contrario–):
Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 147/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els estatuts del Memorial
Democràtic:
«Tot i que amb retard respecte del termini ordenat pel legislador –quatre mesos a comptar des del 13 de
novembre de 2007–, s’està treballant en la tramitació des del gener de 2008. Aquesta demora, segons
doctrina reiterada per aquesta Comissió (dictàmens 151/02, 302/03, 46/06, entre d’altres), no suposa la
invalidesa ni la ineficàcia de la nova norma, ja que l’aprovació entra dins de la potestat
reglamentària del Govern conforme a allò que estableixen les lleis habilitadores abans
mencionades» (FJ IV).

19.2. La durada excessiva del procediment reglamentari: la necessitat de continuïtat en la
tramitació

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 227/98 sobre el Projecte de decret sobre procediment de gestió de residus:
«L’elaboració del Projecte s’ha desplegat durant un període dilatat en el temps, ja que la Memòria
justificativa que acompanya una primera versió del Projecte porta data de 14 d’octubre de 1995, i a partir
d’aleshores se succeeixen, amb ritme no constant, els ulteriors tràmits. És de significar que no consta
cap actuació entre el 8 de gener de 1997 i el 18 de febrer de 1998. La conveniència que les
disposicions que han de passar a integrar l’ordenament jurídic siguin resultat d’una activitat
pausada, reflexiva i no precipitada per part de l’Administració ha de conjugar-se amb la
necessària continuïtat de l’activitat administrativa, per evitar que la iniciativa empresa pugui
quedar desfasada respecte dels fins perseguits -qüestió que correspon valorar a l’autoritat consultanti, en qualsevol cas, en relació amb el marc normatiu en què s’ha d’inserir, qüestió sobre la qual
aquesta Comissió Jurídica Assessora efectuarà més endavant una observació de caràcter general» (FJ
III).
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20. Motivació (a banda de l’assenyalat sobre les memòries)

̶

Jurisprudència:
Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 16 de juny de 1999 (Rec. núm. 5638/1993): anul·lació
parcial d’una ordre ministerial per manca de la deguda motivació:
«Se sostiene acertadamente en la sentencia impugnada que el principio de objetividad que
constitucionalmente ha de inspirar la actuación de la Administración (artículo 103.1) obliga a que los
fundamentos -en este caso, los datos técnicos oportunos a los que se hace reiterada referencia en la vía
administrativa- de la decisión adoptada han de reflejarse de manera asequible, de suerte que puedan
permitir la revisión judicial del ejercicio de la potestad reglamentaria cuya posibilidad proclama el artículo
106, que sería imposible ejercitar si fuesen omitidos. Y esa afirmación es absolutamente correcta y no
puede motivar eficazmente la casación de la sentencia.
Ya en el artículo 129.1 de la Ley de 17 de julio de 1958, todavía vigente, se afirma que la elaboración de
disposiciones generales ha de ir acompañada de los estudios e informes que garanticen su legalidad,
acierto y oportunidad. Y la Jurisprudencia de este Tribunal, refiriéndose a toda clase de actos
administrativos, ha llegado a la conclusión de la necesidad de que los motivos que se hayan tenido en
cuenta para adoptar las decisiones discrecionales -sin perjuicio de la valoración que corresponda a la
Administración- se expresen con claridad y suficiencia con el fin de permitir el control jurisdiccional
delineado en el artículo 106; de ello son buena muestra entre otras muchas las Sentencias de 9 de
febrero de 1994 (al pronunciarse sobre la facultad de control judicial de los llamados actos discrecionales
mediante la valoración de los llamados «hechos determinantes»), 21 de septiembre de 1995, 26 de julio
de 1997, 11 de mayo y 5 de octubre de 1998, en las que se hace hincapié en la precisión de que la
motivación de los actos administrativos aparezca fundada en datos de hecho suficientemente
acreditados y concluyentes.
Desde el momento en que la resolución recurrida afirma que el artículo 1 de la O. de 17 de octubre de
1988, siquiera haya sido elaborado dentro del ámbito de la discrecionalidad proclamada por el artículo
4.3 del RD 681/1980, no viene respaldado por los datos técnicos objetivos sobre los que opera para
limitar el acceso a los caladeros a los Buques Arrastraderos Congeladores cuyo arqueo no sea inferior a
601 TRB, pese a la constante referencia que la Administración ha venido haciendo a los mismos a lo
largo del procedimiento, sienta una premisa de la cual es correcto deducir la nulidad parcial del precepto
que se pronuncia sobre la base de la infracción de lo dispuesto en los artículos 103.1 y 106 de la
Constitución y de la Jurisprudencia de esta Sala que ha sido citada, sin que pueda invalidar la conclusión
una supuesta presunción de legalidad de los actos de la Administración, que en este caso aparece
eficazmente desvirtuada.
El motivo invocado ha de ser, pues, desestimado» (FJ 2).
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Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 13 de novembre de 2000 (Rec. núm. 513/1998): anul·lació
d’un reial decret d’ajuts al blat per manca de la deguda motivació (i del tràmit d’audiència), connectada
amb la interdicció de l’arbitrarietat:
«El procedimiento de elaboración de los reglamentos constituye un procedimiento especial, previsto por
el artículo 105.1 CE y regulado con carácter general en el artículo 24 CE, y un límite formal al ejercicio de
la potestad reglamentaria. Su observancia tiene, por tanto, un carácter ad solemnitem, de modo que,
conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala, la omisión del procedimiento o un defectuoso
cumplimiento, que se traduzca en una inobservancia trascendente para el cumplimiento de la finalidad a
que tiende su exigencia, arrastra la nulidad de la disposición que se dicte. Orientación teleológica que
tiene una doble proyección: una de garantía ad extra, en la que se inscriben tanto la audiencia de los
ciudadanos, directa o a través de organizaciones o asociaciones reconocidas por la ley, prevista en el
artículo 24.1. c) LG, como la necesidad de una motivación de la regulación que se adopta, en la medida
necesaria para evidenciar que el contenido discrecional que incorpora la norma no supone un ejercicio
arbitrario de la potestad reglamentaria; otra de garantía interna encaminada a asegurar no sólo la
legalidad sino también el acierto de la regulación reglamentaria, en la que se inscriben los informes y
dictámenes preceptivos a que se refiere el artículo 24.1.b) LG.
[…]
b) Existe en el expediente una memoria económica […]. Igualmente, se dispone de una memoria
justificativa […]
[A]unque tales documentos cubran formalmente el trámite previsto en el artículo 24.1.b) LG, funcional y
teleológicamente no sirven para motivar un aspecto material del Real Decreto 2033/1998 (también de la
Orden Ministerial precedente) tan debatido como es el que se regula en el artículo 3 sobre la exclusión
del suplemento del pago compensatorio a las superficies de regadío y que, como se ha visto, ha sido
objeto de reiterados cambios en un breve espacio de tiempo para perfilar el alcance de tal exclusión.
Pueden, ciertamente, aventurarse hipótesis razonables que den consistencia a tal norma, partiendo de la
diversa consideración agrícola del secano y regadío, pero cuando la exclusión ha requerido, para el
propio Gobierno, sucesivas redacciones en las que se modificarán las superficies de regadío afectadas
en función de que se hayan tenido y ejercitado derechos asignados en diversas campañas de
comercialización, el cumplimiento efectivo de las exigencias derivadas del artículo 24.1.b), requiere
alguna motivación explícita sobre tal extremo, de manera que resulte del propio expediente seguido que
no se ha hecho un uso arbitrario de la potestad reglamentaria.
Una de las manifestaciones características de la discrecionalidad administrativa es, sin duda, la
reglamentaria, en la que el titular de la potestad tiene una libertad de opción o de alternativas dentro de
los márgenes que permite la norma que se desarrolla o ejecuta, pero aun así la motivación, por la que se
hace explícita las razones de la ordenación, es garantía de la propia legalidad, ya que, incluso, la
razonabilidad, al menos como marco o límite externo a la decisión administrativa válida, sirve de
parámetro para el enjuiciamiento del Tribunal y puede justificar, en su caso, la anulación de la norma
reglamentaria.

189

Pues bien, cuando la norma desarrollada, el artículo 4 del Reglamento europeo, en su versión
Reglamento CE 2309/97, autoriza, dentro de los límites fijados en su anexo III -594.000 has. para
España- que el Estado reparta la superficie entre las regiones de producción establecidas en el anexo II,
"en función de la importancia que haya representado el cultivo del trigo duro durante 1993-1997", si, al
efectuar tal reparto, el Real Decreto introduce un elemento o criterio de exclusión en el reparto que
resulta adicional por no estar contemplado en el Reglamento europeo, es necesaria una motivación
especifica y adecuada, para lo que no sirve una mera invocación al nuevo sistema que introduce la
normativa europea o al genérico respeto a los derechos para acogerse a la ayuda de los agricultores de
las zonas tradicionales de cultivo, en secano y regadío, y a la igualdad de trato de todos los implicados,
sino que es necesario que se deje constancia en el expediente de la virtualidad o relevancia de los
concretos criterios diferenciadores que se utilizan. Y, al no apreciarse que se haya cumplido con tal
exigencia, ha de entenderse infringido el precepto legal que establece un requisito encaminado a
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asegurar la interdicción de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos» (FJ 4).

Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 10 de març de 2001 (Rec. núm. 186/2000): anul·lació parcial
del reial decret sobre l’impost de societats per manca de la deguda justificació (que no pot ser tampoc
extreta de cap document incorporat a l’expedient):
«La falta de proporcionalidad del tipo del 25%, en cambio, ofrece serios reparos, puesto que es tan
acusada la diferencia existente entre el mismo con el genérico (18%), y con la excepción relativa a las
transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva (20%),
que hubiera hecho falta una explicación suficiente por parte de la Administración para justificar tan
aislada y peyorativa excepción.
En su contestación, el Abogado del Estado indica que la modificación no ha afectado ni al sometimiento
a retención de las rentas derivadas del derecho a la imagen ni a su porcentaje (25%), dados los términos
del antiguo art. 62.
Sin embargo, no es que se haya mantenido el tipo del 25% para unas retenciones que ya estaban
haciéndose con sometimiento al mismo, sino que, al establecerse un tipo general del 18%, este tipo ha
sido incrementado en siete puntos, el más alto para todos, exclusivamente para las retenciones a que se
refiere el recurso.
La desproporción no ha sido explicada por la Administración intramuros del expediente.
El informe de la Secretaría General Técnica, excepción única en el expediente administrativo, alude a
concordancias con el IRPF, como explicación de la reforma del art. 62. La explicación guarda
consonancia con el tipo general del 18%, pero no contiene explicación alguna sobre la excepción.
La ausencia de informes, dictámenes o estudios justificativos en el expediente impide, por otra parte,
aplicar la reiterada jurisprudencia de que los actos administrativos están motivados siempre que tales
justificaciones hayan sido incorporadas al expediente respectivo.
En consecuencia, la disposición impugnada, en el extremo recurrido, carece de suficiente justificación.
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Procede, por ello, la estimación de la demanda» (FJ 5).
Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 16 de juny de 2003 (Rec. núm. 647/2000): afirma la
importància de la motivació dels reglaments i les diferències que aquesta presenta enfront de la
motivació dels actes administratius. Acaba per desestimar el recurs contra el reial decret impugnat:
«[E]n nuestra más reciente jurisprudencia se ha acogido también, de manera concreta, como límite de la
potestad reglamentaria la interdicción de la arbitrariedad, establecida para todos los poderes públicos en
el artículo 9.3 CE. Una de las manifestaciones características de la discrecionalidad administrativa es, sin
duda, la reglamentaria, en la que el titular de la potestad tiene una libertad de opción o de alternativas
dentro de los márgenes que permite la norma que se desarrolla o ejecuta. Pero aun así el control de
legalidad que comporta la revisión jurisdiccional de las disposiciones generales y de la actuación de la
Administración supone, sin duda, que la constitucionalidad y el respeto a los valores que consagra la
norma fundamental sean ineludibles parámetros de contraste» (FJ 3).
«A) El principio de interdicción de la arbitrariedad supone la necesidad de que el contenido de la norma
no aparezca carente de fundamentación objetiva, no resulte incongruente o contradictorio con la realidad
que se pretende regular, ni con la "naturaleza de las cosas" o la esencia de las instituciones.
El concepto de arbitrariedad se vincula así en su esencia última al concepto de motivación y a la
necesidad de justificación. Y así resulta que el ejercicio de la potestad reglamentaria, manifestación,
como se ha dicho, de uno de los supuestos característicos de actuación discrecional, puede incorporar
contenidos diversos al producto normativo en que se concreta, dentro de los márgenes que permite los
principios de reserva de ley, legalidad y relación de jerarquía normativa, pero es preciso que dicho
contenido tenga una fundamentación objetiva por exigencia derivada del artículo 9. 3 CE. Y es que la
motivación, por la que se hacen explícitas las razones de la ordenación, es garantía de la propia
legalidad, ya que, incluso, la razonabilidad, al menos como marco o límite externo a la decisión
administrativa válida, sirve de parámetro para el enjuiciamiento del Tribunal y puede justificar, en su
caso, la anulación de la norma reglamentaria. […]
[E]n la Unión Europea, el Tribunal de Justicia no ha reconocido la obligación de motivar cuando se trata
de normas dictadas por los Estados miembros en ejecución de normas comunitarias en sentencia de 17
de junio de 1997, caso Sodemare,S.A. Anni Azzurri Holding SpA y Anni Azzurri Rezzato SrL contre la
Región de Lombardía. Y, en nuestro ordenamiento interno, la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común que exige la motivación para algunos
actos administrativos, como los dictados en ejercicio de potestades discrecionales art. 54 no se refiere a
la motivación del ejercicio de la potestad reglamentaria. Ello, sin embargo, no es obstáculo para que la
jurisprudencia de este Alto Tribunal haya exigido la motivación de las disposiciones generales, aunque
tal motivación no sea equiparable a la que se exige para los actos administrativos. Pues, claro está,
dichas disposiciones generales cuentan con un procedimiento de elaboración del que puede resultar su
motivación, como también puede aparecer incorporada a un preámbulo o exposición de motivo, sin que
sea precisa una individualización o pormenorización de sus fines y medios, hasta el punto de anudarse a
una falta de concreción de aquellos la ineficacia de las normas» (FJ 4).
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Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 2 de desembre de 2005 (Rec. núm. 9373/2003): anul·lació
parcial, per manca de la deguda motivació, d’un decret gallec que contenia la prohibició total de la pesca
del pop:
«El artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, al regular el procedimiento de
elaboración de los reglamentos, contempla la exigencia de acompañar al proyecto un informe sobre la
necesidad y oportunidad del mismo y, al margen de los informes, dictámenes y aprobaciones previas
preceptivos, deberán recabarse cuantos estudios y consultas se estimen convenientes, todo ello con el
objeto de garantizar el acierto y la legalidad del texto.
En este caso, la sentencia de instancia, al resolver sobre la alegación de falta de fundamentación legal,
técnica y de oportunidad formulada en la demanda, señala que "el informe de legalidad, acierto y
oportunidad del Secretario Xeral de la Consellería, es escaso en cuanto a las apreciaciones sobre acierto
y oportunidad y ya manifiestamente insuficiente en cuanto a las apreciaciones sobre legalidad, pero al
mismo tiempo cabe destacar que el informe de la Asesoría Jurídica Xeral efectúa un análisis valorativo
del proyecto en el que se apuntan ya relevantes valoraciones al respecto incidiendo en asuntos jurídicos,
lo que al menos lleva a eludir una decisión anulatoria por motivos procedimientales, sin perjuicio de la
posible incidencia sustancial según lo que posteriormente se indicará".
En tal sentido la sentencia de instancia anula el art. 9 del Decreto, en cuanto exceptúa el pulpo de las
posibles capturas, al entender que esa excepción exigiría el respaldo en los imprescindibles informes
técnicos que ampararan la decisión adoptada, mientras que entiende que la restricción de las capturas a
peces y cefalópodos se presenta como acomodada a la naturaleza de la actividad, ello por cuanto
continua con lo ya establecido en el Decreto 429/93, mientras que la exclusión del pulpo no se recogía
en dicho Decreto. Tal planteamiento no se desvirtúa por las alegaciones formuladas por la
Administración recurrente en casación, ya que no se trata de exigir informes o consultas en relación con
cada una de las prescripciones de la norma impugnada sino de que, conteniéndose en la misma una
prohibición concreta y absoluta de pesca de pulpo, que no tiene antecedentes en la normativa sobre la
materia, es necesario acreditar el fundamento y justificación de tan drástica medida en relación con el
objeto y finalidad de la norma, lo que no resulta de los informes emitidos, que no contienen ninguna
valoración al respecto.
Conviene señalar al efecto, con la sentencia de 13 de noviembre de 2000, que "una de las
manifestaciones características de la discrecionalidad administrativa es, sin duda, la reglamentaria, en la
que el titular de la potestad tiene una libertad de opción o de alternativas dentro de los márgenes que
permite la norma que se desarrolla o ejecuta, pero aun así la motivación, por la que se hace explícita las
razones de la ordenación, es garantía de la propia legalidad, ya que, incluso, la razonabilidad, al menos
como marco o límite externo a la decisión administrativa válida, sirve de parámetro para el enjuiciamiento
del Tribunal y puede justificar, en su caso, la anulación de la norma reglamentaria.
En este caso, establecida una prohibición absoluta de pesca de determinada especie, se omite cualquier
justificación de la medida de manera directa y la emisión de estudios e informes de los que pueda
deducirse la existencia de circunstancias que razonablemente aconsejen dicha prohibición, y permitan
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valorar la legalidad y acierto de tal previsión, que no puede deducirse del genérico carácter restrictivo de
la norma.
Todo lo cual pone de manifiesto tal carencia procedimental que impide apreciar el acierto y legalidad del
texto prohibitivo y justifica la apreciación efectuada en la sentencia de instancia y la declaración de
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nulidad que se contiene en la misma» (FJ 2).
Sentències del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 27 i 29 d’octubre de 2010 (Rec. núm. 100/2009 i 516/2009,
respectivament): anul·lació parcial dels estatuts de dos ens instrumentals de l’Ajuntament de Salamanca
per manca de la deguda motivació, connectada amb la interdicció de l’arbitrarietat:
«Salvados estos primeros obstáculos formales debe examinarse si se cumplieron los que se denominan
límites sustanciales de la potestad reglamentaria que se singulariza por su carácter discrecional, puesto
que la Administración que la ejerce goza de una mayor libertad de elección en la adopción de sus
determinaciones, fundada en términos generales en criterios que exceden de lo jurídico, y que obedecen
a razones de oportunidad, económicos o de otra índole, y a cuyo control se añade, además, cuando de
esta potestad se trata, la dificultad de que la Ley no exige expresamente la motivación de las normas
reglamentarias.
Para solventar esa dificultad de controlar esa potestad tanto la doctrina como la jurisprudencia del
Tribunal Supremo imponen a las normas reglamentarias, incluidas como en este caso las de
autoorganización, la sujeción a los principios generales del Derecho, y, en particular, a la interdicción de
la arbitrariedad. Y así esa potestad que poseen las Administraciones Públicas en tanto que poder público
se sujeta a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, cuando se afirma que "la Administración
Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia,
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al
Derecho" artículos 9.1 y 103.1 de la Constitución. Siendo corolario de lo anterior el número 3 del Art. 9
cuando dispone que "la Constitución garantiza (...) la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos".
Y esa arbitrariedad se hace patente cuando la decisión que se adopta no se motiva, o se sustenta en
una motivación claramente insuficiente o, carente de lógica, o resulta contraria a principios generales o
administrativos como el de transparencia o participación a los que se refieren los artículos 3 y 4 de la Ley
30/1992.
Para corroborar cuanto expresamos conviene traer a colación la Sentencia de esta Sala y Sección, que
cita la de instancia de 16 de junio de 2003, recurso núm. 647/2000 […]» (FJ 4 d’ambdues sentències).
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20.1. Connexió amb la interdicció de l’arbitrarietat

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 500/01 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament del
subministrament elèctric:
«Tampoc no es compleixen amb rigor les exigències relatives a que la memòria, per cert, de data
posterior a la tramitació del Projecte sigui “justificativa” i no merament "explicativa", segons allò que
preveu l’article 63.2 de la Llei 13/1989, extrem que aquesta Comissió Jurídica Assessora ha assenyalat
en altres ocasions com un defecte rellevant, en la mesura que determinades disposicions
normatives que no trobin suficient justificació i fonamentació poden córrer el risc de caure en
l’arbitrarietat prohibida per l’article 9.3 de la CE, tal com ha apreciat el Tribunal Suprem en
Sentència de 13 de novembre de 2000 [...]
En definitiva, el conjunt de l’expedient revela una pràctica procedimental inadequada que cal corregir,
per tal que el màxim òrgan consultiu del Govern, i en definitiva, el propi Govern, pugui disposar de tots
els elements de judici necessaris per a ponderar degudament els interessos públics i privats, individuals i
col·lectius, que s’han posat en joc, amb el risc ja indicat de que els vicis formals puguin arribar a
sustentar vicis substancials de legalitat per arbitrarietat» (FJ III).

— Dictamen 204/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la cartera de serveis socials
2008-2009 de Catalunya:
«El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya emet un informe molt minuciós sobre el text i els
annexos del Decret. Aquesta Comissió ha de criticar que no consti a l’expedient la valoració necessària
de les observacions que fa aquest òrgan estatutari. L’única referència que apareix s’inclou en l’Informe
jurídic per limitar-se a dir que recull una de les seixanta-dues al·legacions que conté l’Informe del
Consell. Aquesta Comissió Jurídica Assessora ha de reiterar que les observacions han de ser objecte de
consideració per l’òrgan competent, singularment quan s’emeten en un dictamen legalment preceptiu
(Dictamen 329/05). Com ha assenyalat la doctrina dels diversos òrgans consultius, en l’exercici de la
discrecionalitat pròpia de la potestat reglamentària l’Administració és lliure de seguir o no seguir aquestes
propostes o suggeriments; llibertat que no es veu afectada ni disminueix pel fet de motivar o
exterioritzar les raons que expliquen l’acceptació d’unes i el rebuig d’altres. Aquesta tasca de reflexió
racional sobre les qüestions plantejades constitueix un important instrument per a evitar
l’eventual arbitrarietat d’una norma, proscrita per l’article 9.3 de la Constitució espanyola (entre
altres, vid. Dictamen del Consell d’Estat de 6 de febrer de 1997)» (FJ V).
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20.2. Manca de la suficient motivació d’opcions normatives

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 215/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic del personal
funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya:
«Més important és el fet que l’informe jurídic final s’hagi fet sobre un text que ha quedat reduït
després a la meitat. S’afegeix un informe complementari de molt poc més d’una pàgina que no
explica suficientment el canvi realment important que s’ha realitzat. La Comissió manifesta que,
en general, la tramitació no permet valorar els fonaments de les diverses opcions realitzades i
repeteix una vegada més que l’Administració activa ha de tenir en compte la transcendental importància
del procediment en l’exercici de la potestat reglamentària, que en fa possible la seva mateixa
fonamentació en permetre al Govern actuar “amb ple coneixement de causa”, garanteix els drets dels
ciutadans i en darrer terme facilita el control jurisdiccional (vegeu el fonament jurídic tercer del Dictamen
482/01 i el fonament jurídic quart, del Dictamen 53/04, entre d’altres, d’aquesta Comissió). Com ja ha dit
en altres ocasions, “aquesta Comissió Jurídica Assessora ha de tornar a fer novament una seriosa
observació respecte del compliment rigorós i no merament formal de les exigències que estableix la Llei
per tal que les disposicions de caràcter general que ha d’aprovar el Govern reuneixin les màximes
garanties d’encert i de legalitat, garanties que en definitiva han de beneficiar l’estabilitat de l’ordenament
jurídic català, la seguretat jurídica dels ciutadans, i la satisfacció de l’interès general” (fonament jurídic
tercer, Dictamen 500/01)» (FJ III).

— Dictamen 227/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla rector d’ús i gestió de
l’Àrea Protegida de les Illes Medes:
«En relació amb la regulació de la prohibició que un centre pugui optar als dos grups de serveis (grup A i
grup B), que s’estableix al punt 3 de l’annex 2 per a la immersió amb escafandre, que el mateix Projecte
caracteritza com a premissa d’obligat compliment per a accedir al procediment que atorga les
autoritzacions, aquesta Comissió Jurídica ha de deixar constància que a l’expedient no queden
justificades suficientment la raonabilitat i la finalitat d’aquesta limitació. Les activitats d’un i altre
grup tenen, certament, característiques que les diferencien (la més rellevant és que les del grup B han de
realitzar-se amb un màxim de 6 integrants per grup, i han de comptar amb un guia), i cal admetre també
que aquestes diferències han de ser ateses en el procediment d’autorització, però existeixen mitjans
menys perjudicials per a la llibertat d’empresa que permeten garantir la finalitat d’especialització que es
pretén amb aquesta distinció. Una de les opcions possibles és, sense necessitat d’establir la prohibició,
que es distingeixi entre autoritzacions per al grup A i autoritzacions per al grup B a les quals puguin
accedir, sempre que compleixin els requisits que s’estableixin per a cadascun d’ells, totes les empreses
interessades. És a dir, un procediment específic d’atorgament de les autoritzacions per al grup A i un
altre per al grup B. Aquest procediment garanteix satisfactòriament la finalitat d’especialització, que és
l’únic argument que aporta l’Administració per justificar-ne la prohibició» (FJ VIII.a).
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21. Conseqüències dels vicis procedimentals i de la manca de motivació

̶

Jurisprudència:
Sentència del Tribunal Suprem (Sala 3a) de 13 de novembre de 2000 (Rec. núm. 513/1998):
«El procedimiento de elaboración de los reglamentos constituye un procedimiento especial, previsto por
el artículo 105.1 CE y regulado con carácter general en el artículo 24 CE, y un límite formal al ejercicio de
la potestad reglamentaria. Su observancia tiene, por tanto, un carácter ad solemnitem, de modo que,
conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala, la omisión del procedimiento o un defectuoso
cumplimiento, que se traduzca en una inobservancia trascendente para el cumplimiento de la finalidad a
que tiende su exigencia, arrastra la nulidad de la disposición que se dicte. Orientación teleológica que
tiene una doble proyección: una de garantía ad extra, en la que se inscriben tanto la audiencia de los
ciudadanos, directa o a través de organizaciones o asociaciones reconocidas por la ley, prevista en el
artículo 24.1. c) LG, como la necesidad de una motivación de la regulación que se adopta, en la medida
necesaria para evidenciar que el contenido discrecional que incorpora la norma no supone un ejercicio
arbitrario de la potestad reglamentaria; otra de garantía interna encaminada a asegurar no sólo la
legalidad sino también el acierto de la regulación reglamentaria, en la que se inscriben los informes y
dictámenes preceptivos a que se refiere el artículo 24.1.b) LG» (FJ 4).

21.1. Suspensió del termini d’emissió del dictamen per tal que l’Administració completi la
tramitació del procediment

(Vegeu els dictàmens de l’apartat 18.6.1)

21.2. Observacions considerades no essencials

Les observacions de tipus procedimental que fa la Comissió tenen habitualment la
condició de no essencials. En aquests casos la irregularitat no es considera invalidant i no
s’exigeix que sigui esmenada.
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Doctrina anterior a la Llei 26/2010 (a tall d’exemple):
— Dictamen 21/98 sobre el Projecte de decret sobre règim electoral de les cambres oficials de
comerç, indústria i navegació de Catalunya:
«L’elaboració de la disposició de caràcter general objecte d’aquest Dictamen s’ha fet seguint de
manera suficient les disposicions contingudes als articles 63 i següents de la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat.
Nogensmenys, l’expedient presenta unes singularitats allunyades de la normativa legal que cal
assenyalar. Com massa sovint succeeix i aquesta Comissió Jurídica Assessora ha denunciat, el
procediment d’elaboració de la disposició general no s’ha documentat en un expedient des del seu inici,
ans al contrari, l’expedient ha estat confeccionat ad hoc. Així, el centre directiu promotor de la disposició la Direcció General de Comerç- sotmeté a audiència dels interessats un Projecte de decret que en part
es desconeix (als folis 4 al 17 de l’expedient el text només arriba a l’article 29.1) i en part sembla que ja
és el resultat d’incorporar algunes esmenes o suggeriments. D’altra banda, la Memòria, que conté totes
les exigències legals és posterior a la consulta. I manca un estudi o informe sobre els motius per
l’acceptació o rebuig en concret de les observacions formulades pels consultats que ocupen la major part
-255 folis- de l’expedient. L’estudi econòmic es pot considerar correcte quant al contingut si bé des d’un
punt de vista formal cal remarcar negativament que, com succeeix també en la memòria, apareix amb
una rúbrica, sense expressió de nom, atribuïda en abstracte a la Direcció General de Comerç.
L’expedient es clou amb el preceptiu informe jurídic, molt succint i que es projecta només sobre els
aspectes formals del projecte i els procedimentals de l’expedient, sense pronunciar-se sobre el contingut
material de la disposició i el grau d’acceptació de les aportacions efectuades en el tràmit d’audiència» (FJ
III).
«Amb la constatació de la competència de la Generalitat i l’habilitació del seu Govern per dictar la
disposició de què es tracta, una vegada establerta la correcció del procediment emprat per
l’elaboració de la norma i no havent-hi cap observació essencial sobre el seu contingut, aspectes sobre
els quals recau la funció dictaminadora de la Comissió Jurídica Assessora en matèria de projectes de
disposicions generals, es pot elevar al Govern per a la seva aprovació el Projecte de decret sobre el
règim electoral de les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació» (FJ V).

— Dictamen 470/98 sobre el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de la loteria
denominada Pica 3, organitzada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat: Les
deficiències procedimentals advertides (manca d’acord d’iniciació, memòria i estudi econòmic
insuficients, manca d’audiència i informació pública) donen lloc a una observació no essencial:
«Es pot elevar al Govern el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de la loteria denominada Pica
3, organitzada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, amb les observacions
formulades al final del fonament jurídic II» (Conclusió).

— Dictamen 531/98 sobre el Projecte de decret pel qual es limita l’accés dels infants i de
determinats adolescents a les curses de braus i a determinades modalitats de lluita entre
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persones: L’afirmació continguda en l’FJ II que s’hauria hagut d’obrir el tràmit d’audiència no
s’inclou a la conclusió ni amb caràcter d’observació no essencial:
«S’informa favorablement el Projecte de decret pel qual es limita l’accés dels infants i de determinats
adolescents a les curses de braus i a determinades modalitats de lluita entre persones, amb les
observacions formulades al fonament jurídic III, que no es consideren essencials» (Conclusió).

— Dictamen 545/01 sobre el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 17/2000, de 29 de
desembre, d’equipaments comercials: No s’extreuen conseqüències de legalitat de les
insuficiències que es constaten en la memòria i l’estudi econòmic:
«El procediment seguit i l’expedient tramitat a l’efecte reuneixen els requeriments formals exigits, tot i que
alguns dels seus tràmits no assoleixen la funció substantiva per a la qual estan previstos. Així, la
memòria és una mera descripció del contingut de la norma, que queda recollida literalment al preàmbul
de la mateixa, més que no pas una justificació o fonamentació de les mesures adoptades. Igualment la
llei exigeix un estudi econòmic en termes cost-benefici, que en el cas present, no és excessivament
expressiu» (FJ III).

Observacions: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya transcriu aquests fragments del
dictamen de la Comissió en la sentència (núm. 67/2005) en què anul·la aquest decret per
manca de la deguda justificació.
— Dictamen 224/04 sobre el Projecte de decret pel qual es regula la capacitat sancionadora en
matèria d’ordenació del comerç: Les deficiències procedimentals advertides eren una memòria
justificativa insuficient i elaborada al final de tota la tramitació, així com la mera aportació del
certificat de les sessions de dos òrgans consultius:
«La Comissió assenyala les deficiències procedimentals que ha observat per tal de contribuir a la millora
en l’exercici de la potestat reglamentària, amb la finalitat que reuneixi totes les condicions que assegurin
l’oportunitat, l’encert i la legalitat dels projectes sotmesos a l’aprovació del Govern» (FJ IV).

— Dictamen 300/04 sobre el Projecte de decret pel qual es regula la pesca de corall vermell
(Corallium rubrum) a les aigües interiors del litoral català: Observació no essencial sobre les
insuficiències que es constaten en la memòria i l’estudi econòmic:
«La memòria conté una “justificació de l’oportunitat i l’adequació de les mesures proposades als fins que
es persegueixen” excessivament concisa, ja que es limita a al·ludir a la regulació comunitària i estatal i a
la constatació de l’antiguitat de la regulació vigent i a la disminució generalitzada del recurs, sense
aportació, però, de cap dada concreta, ni l’esment de cap estudi de referència. En relació amb
l’adequació de les mesures proposades, la justificació es pot entendre que es troba en l’al·lusió a la
normativa europea. La descripció del marc normatiu és correcta encara que hauria d’haver recollit també
les disposicions no autonòmiques significatives.
No existeix, en canvi, un autèntic estudi de costos i beneficis, amb una estimació o consideració de les
conseqüències en l’activitat econòmica i en la riquesa col·lectiva que comportarà la vigència del nou
198

decret. És un incompliment clar de les previsions de la Llei 13/1989, sobre el qual volem cridar l’atenció
de l’Administració activa» (FJ V).
«Es pot elevar al Govern, per a la seva aprovació, el Projecte de decret pel qual es regula la pesca de
corall vermell (Corallium rubrum) a les aigües interiors del litoral català, una vegada considerades les
observacions contingudes en els dos últims fonaments» (Conclusió).

Observacions: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya transcriu aquests fragments del
dictamen de la Comissió en la sentència (núm. 311/2008) en què anul·la aquest decret per
manca de la deguda justificació.
— Dictamen 262/05 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica l’estructura dels òrgans
centrals de l’ens públic Servei Català de la Salut:
«C) Aspectes econòmics de la Memòria […]
Això no obstant, no es pot dir el mateix respecte de l’informe econòmic en termes de cost-benefici,
ja que no acompanya el Projecte. Es pot sostenir que la finalitat de la modificació està explicitada en la
memòria justificativa que encapçala l’expedient, però cal reconèixer que una cosa és la finalitat de la
modificació i una altra és la reflexió en paràmetres de cost-benefici que exigeix la norma. La Comissió ha
d’advertir que aquesta deficiència suposa un incompliment de la Llei, malgrat que, en el cas
examinat, atès l’abast de la norma, no es pot qualificar d’essencial» (FJ III).

— Dictamen 108/08 sobre el Projecte d’instrucció general del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya sobre les obligacions de difusió i finançament d’obres audiovisuals europees i en
matèria de reserva d’espai a programadors independents: es critica el fet que l’estudi costbenefici no es pronunciï sobre l’impacte que la norma tindrà per al sector, però no s’obliga a
repetir el tràmit ni es qualifica l’observació com a essencial (a l’FJ VI es diu expressament que
el dictamen no conté observacions essencials i que es pot aprovar “d’acord”).
— Dictamen 163/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments del batxillerat: En aquest cas les irregularitats consistien en la introducció de
modificacions no informades per l’assessoria jurídica del departament ni pel Consell
Tècnic, i en l’elaboració d’una memòria justificativa insuficient que impedeix que la Comissió
valori si la regulació s’ajusta o no a la legalitat:
«2. En general, no es detecten contradiccions que contravinguin directament el marc legal de la norma
projectada, la qual cosa no significa que no hi hagi lògiques diferències de regulació entre el Projecte de
decret i la normativa bàsica esmentada, atès que la Generalitat deté, en aquest supòsit, una
competència de desplegament que permet establir una regulació pròpia i diferenciada, d’acord amb el
que estableix l’article 111 de l’EAC. El que sí es detecten, però, són algunes omissions de regulació en el
Projecte que, per contra, es troben reflectides a la normativa bàsica estatal. En aquests casos, la
Comissió Jurídica Assessora es limita a posar de manifest aquestes omissions, i recomana una
inclusió explícita de la regulació omesa, car, ateses les especificitats tècniques de la norma
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projectada i la manca d’una explicació i justificació en la memòria de les opcions adoptades, com
ja s’ha indicat, no és possible comptar amb arguments suficients com per apreciar una lesió
directa de la normativa bàsica estatal» (FJ VI.2).

— Dictamen 178/08 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 210/1993, de 27 de
juliol, d’aprovació dels Estatuts de l’ens d’abastament d’aigua, «Aigües Ter Llobregat» (ATLL),
creat per la Llei 4/1990, de 9 de març, d’ordenació de l’abastament d’aigua a l’àrea de
Barcelona: Es posa èmfasi en la manca de l’informe departamental i es destaca a la
conclusió, sense que s’obligui explícitament a repetir el tràmit ni es qualifiqui de vici de legalitat:
«Una vegada considerades les observacions formulades, i en particular la formulada en el fonament
V i les relatives als articles 25.3 i 33 dels Estatuts, es pot elevar al Govern per a la seva aprovació el
Projecte de decret de modificació del Decret 210/1993, de 27 de juliol, d’aprovació dels Estatuts de l’ens
d’abastament d’aigua, «Aigües Ter Llobregat» (ATLL), creat per la Llei 4/1990, de 9 de març, d’ordenació
de l’abastament d’aigua a l’àrea de Barcelona» (Conclusió).

— Dictamen 193/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen l’habitatge concertat i
l’habitatge de lloguer amb opció de compra, i s’adopten altres mesures en matèria d’habitatge:
Es considera que el retard en l’elaboració de l’informe econòmic i de la memòria
justificativa, que es destaca a la conclusió, no té caràcter invalidant:
«En relació amb la documentació, es constata l’existència d’una Memòria justificativa, amb una
consideració suficient d’objectius del projecte, però escassa del contingut de la proposta. També conté
una referència a les disposicions afectades i una taula de vigències. A més, a manera d’annex, hi ha dos
documents justificatius de la proposta de regulació de finançament privilegiat per a allotjaments
col·lectius protegits, i de la superfície màxima de 80 metres quadrats per als habitatges concertats amb
protecció oficial, de 26 de juny de 2008. La memòria justificativa és de 14 de maig de 2008. També
consta un estudi o memòria econòmica amb una insuficient consideració de la incidència de la norma
proposada, però amb una referència sobre el cost pressupostari prou il·lustrativa. La memòria econòmica
és de 30 de juny de 2008. Encara que hi ha dues versions anteriors, de 21 de maig i de 9 de juny, tota
aquesta documentació és posterior a la realització dels tràmits d’informació pública i d’audiència
als interessats, iniciats l’11 d’abril de 2008. Com ja hem advertit en diverses ocasions (per exemple,
dictàmens 48/07, 193/07, 198/07 i 147/08) és imprescindible que tota la documentació consti
incorporada a l’expedient i sigui susceptible de consulta en realitzar aquests tràmits de
participació. Així, en el Dictamen 48/07, relatiu al Projecte de decret sobre l’adjudicació d’habitatges
promoguts per la Generalitat i qualificats de promoció pública en segones i posteriors transmissions, ja
vam assenyalar: “Doncs bé, dit l’anterior, aquesta Comissió Jurídica entén que és jurídicament
rellevant que la memòria justificativa s’adjunti al Projecte des de l’inici i que les entitats que n’informen,
fins i tot les administracions públiques, i tots els que concorren en el procediment d’informació pública,
tinguin coneixement no només del text en projecte, sinó de la justificació de l’alternativa que s’adopta a
través de les regles jurídiques que es creen. Encara que no es pugui dir, des d’un punt de vista
procedimental, que s’hagi produït una inobservança greu de les regles del procediment per a
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l’elaboració de disposicions de caràcter general, i molt menys que la disfunció temporal esdevinguda
en la redacció de la memòria justificativa tingui efectes sobre la validesa procedimental de la
norma, sí que hauria estat desitjable que les entitats –moltes d’elles de base social– que han
intervingut en l’elaboració de la norma, haguessin tingut ple coneixement de tots els elements
procedimentals, precisament atès el seu caràcter social i la seva rellevància per a l’accés a l’habitatge de
determinats col·lectius, com s’expressa en el procediment”» (FJ IV).
«Una vegada considerades les observacions formulades en el Dictamen, en especial la relativa a la
manca de documentació en els tràmits de participació a què fa referència el fonament jurídic IV,
es pot elevar al Govern per a la seva aprovació el Projecte de decret sotmès a consulta» (Conclusió).

— Dictamen 227/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla rector d’ús i gestió de
l’Àrea Protegida de les Illes Medes: l’observació vinculada a la manca de motivació feta l’FJ
VIII.a) no es configura com a essencial.
— Dictamen 254/08 sobre el Projecte de decret de creació i regulació de l’Observatori del Treball:
a l’FJ IV es fan determinades observacions (memòria justificativa insuficient, audiència
insuficient, manca de valoració dels informes preceptius rebuts) sense obligar
expressament a repetir cap tràmit.
— Dictamen 306/08 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació i els currículums
dels ensenyaments d’idiomes de règim especial: La Comissió considera que la manca de
motivació impedeix que es pugui pronunciar sobre la legalitat de part del projecte i no obliga a
repetir el tràmit (completar la memòria i tornar-la a fer arribar a la Comissió):
«[É]s important el caràcter explicatiu de la memòria, no només perquè la resta de tràmits compleixin la
seva funció correctament (per exemple, l’audiència als interessats, la informació pública o la mateixa
intervenció de l’òrgan consultiu, que moltes vegades, per desconeixement d’aspectes tècnics, no
té elements suficients per pronunciar-se, fins i tot, sobre aspectes de legalitat), sinó també
perquè, en haver-se de referir al contingut material de la norma, la memòria s’ha de pronunciar
sobre l’opció que es presenta al Govern en el marc de l’expedient. Per això, i en casos com el present, el
fet que la memòria examinada sigui formalment adequada al que disposa l’article 63 no resulta suficient,
ja que hauria d’haver contingut una motivació més àmplia del contingut material de la regulació i haver
reflectit el resultat dels judicis valoratius de caràcter tècnic que prèviament s’han portat a terme en un
altre nivell. Especialment en el cas que es recollirà en el Fonament Jurídic VI d’aquest dictamen» (FJ V).
«[C]al advertir que el Projecte de decret preveu els ensenyaments dels idiomes alemany, anglès, àrab,
català, espanyol, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès, i deixa al
marge la regulació dels idiomes danès, finès, irlandès i romanès, previstos com a idiomes objecte
d’ensenyament al Reial decret 1629/2006 (art. 1.1). Aquesta Comissió Jurídica Assessora, ateses les
especificitats tècniques de la norma projectada i la manca d’una explicació i una justificació en la
memòria d’aquesta omissió, no pot comptar amb arguments suficients com per apreciar una lesió directa

201

de la normativa bàsica estatal per aquest motiu. Per tant, s’ha de limitar a indicar a l’Administració
que valori si es tracta d’una mera omissió o d’una opció expressament pretesa» (FJ VI).

— Dictamen 62/09 sobre el Projecte de decret sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i
la cèdula d’habitabilitat: S’afirma que caldria haver motivat la manca de necessitat de l’informe
d’avaluació de l’impacte regulatori i que no és excusa el fet que encara no s’hagin elaborat
les guies metodològiques, però s’exclou expressament que el vici sigui de legalitat:
«Resta, únicament, efectuar unes breus consideracions sobre la innecessarietat de l’informe d’avaluació
d’impacte regulatori previst en el Decret 106/2008, de 6 de maig, que, segons l’informe del Gabinet
Jurídic de data 28 de novembre de 2008, s’entén no aplicable en aquest supòsit. Doncs bé, segons
l’article 2 del citat Decret, aquest és aplicable a la tramitació i resolució dels procediments administratius
que afecten l’empresa en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, els seus organismes autònoms i les
entitats de dret públic que en depenen. Segons l’article 4, les propostes de disposicions de caràcter
general i els avantprojectes de llei que elaborin els departaments de l’Administració de la Generalitat, a
més de la documentació preceptiva que determina la legislació sobre procediment de règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat i la legislació sectorial que sigui d’aplicació, han d’anar acompanyats
d’un informe d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, que formarà part de l’expedient de
tramitació de la proposta.
Tot i que bona part de les mesures que el Projecte de decret conté, com el cas de la cèdula
d’habitabilitat, es trobaven ja regulades en l’ordenament jurídic, sí que és cert que es preveuen noves
determinacions a incloure en els projectes tècnics, mesures d’estàndards de superfície, activitats
d’inspecció, etc. D’altra banda, la cèdula d’habitabilitat es concreta en cèdula de primera ocupació i
cèdula per a segona i successives ocupacions; la constatació dels elements i circumstàncies continguts
en la cèdula estan sotmesos a uns períodes determinats. Segons l’article 16 del Decret en projecte,
l’atorgament o denegació de la cèdula d’habitabilitat se subjecta a les regles procedimentals previstes en
l’article 43.5 de la Llei 30/1992; per tant, es podrien donar conflictes entre la llicència urbanística de
primera ocupació i la cèdula d’habitabilitat. Aquestes són algunes de les mostres que permeten pensar
que, en diversos estadis, la lloable finalitat que persegueix el Decret en projecte va unida a una sèrie de
càrregues, com ara les recollides en els apartats 2 i 4 de l’article 10, i a un augment de tràmits imposats
per l’interès general que afectaran la ciutadania, l’empresa i els professionals, com ara arquitectes,
arquitectes tècnics, amb els visats col·legials corresponents, registradors de la propietat i mercantils o
notaris, tot i que han estat concebuts en funció l’habitatge. Tot això porta aquesta Comissió Jurídica a
mantenir que hauria estat escaient motivar les raons per les quals cal o no cal sotmetre el decret
en projecte a l’avaluació del Decret 106/2008, de mesures per a l’eliminació de tràmits i a la
simplificació de procediments per a facilitar l’activitat econòmica.
No és rellevant el fet que l’article 4 del Decret 106/2008 no hagi estat desplegat en la seva totalitat
fins al moment, ja que, segons es diu a l’exposició de motius, aquesta disposició constitueix “l’inici d’un
mecanisme de transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (DSMI), que prescriu l’eliminació de la
regulació que contingui barreres proteccionistes en el sector serveis, però també d’obstacles i càrregues
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administratives (registres, autoritzacions, etc.)”. Aquesta Comissió Jurídica Assessora entén que les
autoritzacions, registres, etc., continguts en el decret en projecte estan justificades per la finalitat de la
mateixa disposició, que és la de millorar i definir les condicions d’habitabilitat dels habitatges per sobre
de qualsevol altra, però és cert que aquesta és la finalitat i també l’objectiu de l’avaluació d’impacte
regulatori en el cas que ara ens referim: demostrar que, malgrat la sobrecàrrega administrativa que la
disposició en projecte estableix, les mesures són necessàries i no substituïbles. Generalment, els
informes d’avaluació d’impacte serveixen per a assegurar-se de l’impacte excessiu de les mesures
proposades, així com per a assegurar-se que les mesures proposades són ineludibles i no susceptibles
de ser substituïdes per altres en funció de la protecció que es pretén. Aquesta observació és efectuada
per la Comissió Jurídica Assessora sense entendre que obsti a la legalitat formal del Projecte»
(FJ VII).

Sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 161/11 sobre el Projecte de decret de la Comissió de Cooperació Local de
Catalunya: S’adverteix sobre la manca de justificació d’una determinada opció normativa,
però no se n’extreuen conseqüències de legalitat:
«El Projecte va acompanyat de les memòries que requereix l’article 64 de la Llei 26/2010: a) una
memòria general on es justifica l’adopció de la disposició reglamentària que es projecta en la necessitat
de refondre en un text únic la pluralitat de decrets que actualment regulen la Comissió de Cooperació i
adaptar les regles de la seva organització i funcionament a la regulació que dels òrgans col·legiats ha
establert la Llei 26/2010. Cal assenyalar que la justificació de la reforma no abasta alguns aspectes
concrets de la regulació, com succeeix –i a això es farà referència posteriorment– amb els canvis
que es projecten en la representació de les entitats locals municipals i comarcals [FJ V] […]
En relació amb la representació que correspon als municipis i a les comarques, es constata que es
projecta un augment de la representació municipal (passa de quinze a setze membres) i es disminueix la
de les comarques (passa de cinc a quatre membres). Tot i que aquest canvi no planteja problemes de
legalitat ni ha estat qüestionat per les entitats locals que intervenen en el procediment
d’elaboració, aquesta Comissió Jurídica ha d’advertir sobre el fet que les modificacions que es
projecten haurien d’haver estat justificades, i que aquesta justificació s’hauria d’haver incorporat
a l’expedient» (FJ VI).

— Dictamen 257/11 sobre el Projecte d’ordre per la qual s’especifica la superfície mínima de
determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l’educació primària, l’educació
secundària o els ensenyaments artístics: No s’atribueixen conseqüències de legalitat a les
nombroses observacions procedimentals formulades en l’FJ V:
«Un cop considerades les observacions formulades en aquest Dictamen, s’informa que es pot aprovar el
Projecte d’ordre […]» (Conclusió).
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— Dictamen 264/11 sobre el Projecte de decret de modificació del Reglament de la loteria
denominada Binjocs, aprovat pel Decret 99/2010, de 27 de juliol: S’adverteix sobre la manca
de justificació d’una determinada opció normativa, però no se n’extreuen conseqüències de
legalitat:
«La memòria general, que inclou el contingut que estableix l’article 64.2 de la Llei 26/2010, podria
considerar-se que és excessivament lacònica pel que fa a la justificació de la modificació, en
limitar-se a indicar que aquesta és conseqüència de “l’evolució experimentada darrerament pel
sector del joc a Catalunya”. Tot i que aquesta deficiència en allò que afecta la justificació de la
finalitat de la reforma i de l’oportunitat es pot considerar esmenada per la memòria d’avaluació
d’impacte de les mesures proposades, és necessari posar en evidència que no es fa cap valoració
al llarg de l’expedient d’aspectes concrets del Projecte respecte dels quals fóra oportú justificarne més àmpliament els continguts, així com l’adequació a les finalitats que es pretenen assolir (és
el cas de la fixació dels percentatges mínim i màxim de la comissió addicional, i de l’establiment del preu
màxim de les apostes per opcions de joc complementàries)» (FJ V).

— Dictamen 74/12 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Sistema integrat de dades
d’explotacions agràries de Catalunya: No s’obliga a practicar ni s’atorga efecte invalidant al vici
de manca de consulta interdepartamental:
«En l’expedient no queda circumstanciat el tràmit SIGOV previst preceptivament en l’article 66 de la Llei
26/2010, ni que s’hagi efectuat, ni el resultat d’aquest. Podria deduir-se la realització del certificat del
secretari del Govern quan deixa constància que ha quedat vista la iniciativa SIG11AAM1349. Si fos així,
hauria estat convenient, en ares a la completesa de l’expedient, que l’instructor hagués incorporat una
referència circumstanciada d’aquest tràmit i del seu resultat (dictàmens 211/10, 181/10, 275/10 i 236/11).
I, si no s’hagués realitzat, s’estaria davant d’una omissió procedimental» (FJ IV).

— Dictamen 246/12 sobre el Projecte de decret d’organització, estructura i funcionament de
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat: L’omissió dels tràmits d’audiència i
informació no té caràcter invalidant en la mesura que no causi indefensió:
«El Projecte no s’ha sotmès al tràmit d’audiència, cosa que es justifica a la Memòria general en virtut del
previst en l’article 67.6 de la Llei 26/2010 (l’apartat 6 és una addició de la Llei 10/2011, de 29 de
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa), atesa la naturalesa del Projecte, de
caràcter organitzatiu i d’ordre intern, que no té incidència en la ciutadania, ni afecta els drets o interessos
directes dels ciutadans. Pels mateixos motius tampoc no s’ha sotmès a informació pública. Val a dir,
sobre això, que, a la vista del contingut del Projecte normatiu, aquest no és exclusivament de
naturalesa organitzativa, atès que regula aspectes de règim jurídic de l’Entitat, com per exemple el
règim econòmic (article 16), la contractació (article 17), o el personal (article 19). Aquestes modificacions,
que van més enllà d’allò merament organitzatiu, posen de manifest l’omissió del tràmit d’audiència. Ara
bé, en aquest cas concret, en la mesura que aquesta omissió no causi indefensió, no tindria
efectes invalidants en la norma» (FJ III).
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21.3. Observació essencial i/o obligació de practicar el tràmit, havent-se de tornar a
demanar el dictamen de la Comissió només si es dedueixen alteracions substancials
del projecte dictaminat

Doctrina anterior a la Llei 26/2010:
— Dictamen 482/01 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el procediment aplicable per
efectuar els reconeixements periòdics de les instal·lacions de producció, transformació,
transport i distribució d’energia elèctrica:
«En altres dictàmens, aquesta Comissió Jurídica Assessora ha assenyalat que la manca d’informe
sobre l’impacte de gènere suposa una deficiència que cal esmenar, en el benentès que si,
demanat aquest, no canvia la situació actual no és necessari sol·licitar nou informe a la Comissió
Jurídica Assessora» (FJ III).

— Dictamen 500/01 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament del
subministrament elèctric:
«En definitiva, les múltiples deficiències procedimentals observades requeririen una àmplia labor
de reparació i compliment que, de portar a innovacions substancials en el text del Projecte que no
haguessin pogut ser ponderades en el present dictamen, demandarien la submissió d’aquest a un
nou dictamen d’aquesta Comissió Jurídica Assessora» (FJ III).
«Primera. Les deficiències procedimentals observades al fonament jurídic III han de ser objecte
d’esmena, i si porten a innovacions substancials en el text del Projecte, han de ser sotmeses a un
nou dictamen d’aquesta Comissió Jurídica Assessora» (Conclusió primera).

Observacions: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya transcriu fragments d’aquest
dictamen de la Comissió en la sentència (núm. 26/2005) en què anul·la aquest decret per
manca de la deguda justificació.
— Dictamen 183/05 sobre el Projecte de decret de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana:
«Pel que fa al tràmit d’audiència, s’observa que algunes de les consultes tampoc no s’han dut a terme
fins a la finalització de tota la tramitació. Així, les efectuades a diversos departaments de la Generalitat i
al Gabinet Jurídic, i especialment, la submissió a informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya, i
no consta en l’expedient que cap d’ells s’hi hagi pronunciat.
En aquest sentit, s’ha de recordar novament la importància de la intervenció de la Comissió de Govern
Local, la qual respon a unes funcions i unes finalitats de naturalesa totalment diversa a la que correspon
a les al·legacions que poden formular les associacions d’ens locals en el tràmit d’audiència. Per aquest
motiu, l’Administració ha de sol·licitar el seu parer amb l’antelació suficient per fer-ne efectiva la
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intervenció, de manera que aquest òrgan consultiu pugui tenir en compte aquest informe a l’hora
d’emetre el seu Dictamen. Per tant, aquesta llacuna hauria de quedar coberta pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge, promotor d’aquesta disposició general. Ara bé, si com a conseqüència
d’aquest informe, desconegut fins ara per aquesta Comissió Jurídica Assessora, no es deduís
cap modificació essencial en el contingut dispositiu del Projecte de decret, no caldria, llavors,
que aquest darrer fos remès un altre cop a la Comissió» (FJ V).

— Dictamen 205/05 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Comitè Català d’Ajut
Humanitari d’Emergència: la manca de memòria justificativa i d’un informe preceptiu dóna lloc a
observació essencial:
«El compliment dels requisits formals és de singular importància si es té en compte que el procediment,
tant en l’aspecte formal com material, opera com una garantia de la legalitat, l’encert i l’oportunitat de les
decisions administratives que tenen per finalitat integrar-se en l’ordenament jurídic amb eficàcia, utilitat i
vocació de permanència, així com la de servir de base suficient per a l’adopció d’acords del Govern
autonòmic. Les anteriors observacions es formulen amb caràcter essencial» (FJ IV).
«Atès l’abast de les observacions essencials contingudes en els fonaments jurídics IV i V, és
aconsellable reconsiderar l’oportunitat d’elevar al Govern el Projecte de decret sotmès a consulta»
(Conclusió).

— Dictamen 41/07 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’exercici del dret a obtenir una
segona opinió mèdica: S’obliga a refer l’informe econòmic:
«Aquesta Comissió ha relativitzat aquestes deficiències com un incompliment de la Llei 13/1989, segons
el tipus i la finalitat de la disposició. Això no obstant, en el present cas no es pot considerar que
l’aspecte econòmic no sigui rellevant, malgrat que tampoc no sigui determinant. A pesar de tot,
aquesta Comissió considera que la deficiència advertida cal esmenar-la, sense necessitat que
l’expedient hagi de tornar a aquest òrgan llevat que del futur informe econòmic s’introduïssin
modificacions significatives en el text. El fet que de la norma que es proposa es dedueixi d’una
manera natural que ha de produir indubtables beneficis no és un argument que permeti a l’Administració
instructora prescindir d’aquella obligació» (FJ III.c).
«Una vegada considerades les observacions efectuades en aquest Dictamen i en particular la continguda
en el fonament jurídic III.c), es pot elevar al Govern, per a la seva aprovació, el Projecte de decret pel
qual es regula l’exercici del dret a obtenir una segona opinió mèdica» (Conclusió).

— Dictamen 294/06 sobre el Projecte de decret de regulació de les condicions de comercialització
dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat: s’emfasitza la importància del tràmit d’audiència, omès (juntament amb la
informació pública), i es diu que es tracta d’un desajust que cal esmenar:
«De tot això que s’ha exposat es conclou que l’elaboració del Projecte de decret no s’ajusta en la seva
totalitat a les previsions o exigències legals que regulen el procediment d’elaboració de disposicions de
caràcter general, els desajustos dels quals caldria esmenar» (FJ V).
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«Un cop considerades les observacions formulades en els fonaments jurídics V i VI, ambdós inclosos,
es pot elevar al Govern, per a la seva aprovació, el Projecte de decret de regulació de les condicions de
comercialització dels jocs de loteria organitzats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat» (Conclusió).

Observacions: la mateixa deficiència procedimental es constata, pràcticament amb els mateixos
termes i argumentació, en el Dictamen 295/06 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el
Reglament de la loteria denominada Binjocs –FJ V–, tramitat en paral·lel pel mateix centre
directiu; el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s’ha basat en ambdós dictàmens (i en
transcriu els paràgrafs clau) per a fonamentar l’anul·lació d’ambdós decrets (sentències
216/2009 i 217/2009, de 25 de febrer, respectivament).
Doctrina reiterada a:
⇒ Dictamen 295/06
— Dictamen 1/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’establiment dels convenis i
contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de la Salut: Els dos
decrets anteriors sobre la matèria havien estat anul·lats pel TSJC per insuficiència de l’informe
econòmic. En aquest context, la Comissió considera prudent que es ponderi la reelaboració de
l’informe econòmic:
«Si de la incorporació de la documentació econòmica referida en el fonament jurídic III.3 i de l’acceptació
dels suggeriments formulats en el fonament jurídic IV es deriva una informació nova o algun aspecte
substantiu que no s’hagués pogut tenir en compte en la tramitació, i en vista dels antecedents
jurisdiccionals que la matèria pròpia de l’expedient ha suscitat, aquesta Comissió considera prudent
que es ponderi la reelaboració del Projecte que s’ha sotmès a consideració i, en particular, la
nova tramitació dels aspectes esmentats» (FJ V).
«Una vegada valorades les consideracions efectuades en el cos del Dictamen i, en particular,
l’observació final, la consellera de Salut adoptarà el criteri que estimi més oportú» (Conclusió).

— Dictamen 26/08 sobre el Projecte de decret de creació, dins l’àmbit competencial i territorial de
Catalunya, del Registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de
prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació: Es formulen les
observacions procedimentals de manca d’informació pública i audiència i de manca de
l’informe de l’ACPD com a essencials, es qualifica la primera com a vici de nul·litat de ple
dret i s’obliga a repetir ambdós tràmits. El departament corresponent realitzà parcialment
aquests tràmits (menys el d’audiència) i presentà després un nou projecte, objecte del
Dictamen 176/08:
«A banda de les anteriors observacions quant al procediment d’elaboració de la norma, a les quals es
farà nova referència més endavant, aquesta Comissió vol posar èmfasi en dues deficiències rellevants:
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una, relativa als tràmits d’informació pública i d’audiència i, l’altra, sobre l’informe preceptiu que havia
d’haver emès l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
a) L’omissió dels tràmits d’informació pública i d’audiència. [...]
És per això que la Comissió considera obligat advertir a l’Administració que l’incompliment dels tràmits
d’audiència i d’informació pública, podria constituir un vici determinant de la nul·litat de ple dret de
la norma (vid. les sentències més recents del Tribunal Suprem de 14 de març i d’11 d’octubre de 2007),
per la qual cosa cal complir amb el tràmit preceptiu previst en l’article 64 de la Llei 13/1989 en les
dues modalitats: informació pública i audiència de les entitats representatives d’interessos generals i
dels directament afectats per la norma proposada. L’observació es formula amb caràcter essencial.
b) La possible intervenció de l’Agència Catalana de Protecció de Dades [...]
Per tot això, aquesta Comissió entén que, atesa la fórmula oberta de l’article 5.1.j) de la Llei 5/2002,
ateses les competències de l’Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la matèria (“L’Agència vetlla
pel respecte dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans en tot allò que concerneix les
operacions fetes mitjançant processos automatitzats o manuals de dades personals, dins l’àmbit
d’actuació que aquesta Llei li reconeix, i d’acord amb les competències i funcions que se li encomanen”,
article 1 de la Llei 5/2002), i atesa la matèria que es regula i els drets individuals que pot afectar (dret de
protecció de dades, honor), el Projecte s’havia d’haver sotmès a l’informe preceptiu de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, per tal de valorar tots aquells aspectes de la norma pendents
d’aprovació amb incidència en la matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així ho féu, per
exemple, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual fou sol·licitat dictamen respecte del
Projecte de Reial decret 597/2007, de 4 de maig, sobre publicació de les sancions per infraccions molt
greus en matèria de prevenció de riscos laborals. L’observació es formula amb caràcter essencial.
En definitiva, i per finalitzar l’examen del procediment, aquesta Comissió Jurídica entén que cal obrir
un tràmit d’informació pública i d’audiència de l’expedient complet, com és obligat i després es
remarcarà, i demanar l’informe preceptiu de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. I si de
resultes d’incorporar a l’expedient les al·legacions que, si escau, s’efectuïn i l’esmentat informe, i
de llur obligada valoració, s’introduïssin modificacions substantives en el present Projecte,
aquest hauria de ser objecte dels tràmits subsegüents legalment establerts: l’informe de
l’assessoria jurídica, l’informe del Consell Tècnic i, també, un nou dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora» (FJ IV).
«Un cop considerades les observacions formulades en aquest Dictamen, en especial, les contingudes en
el fonament jurídic V.1, i tingudes en compte les que es formulen amb caràcter essencial en el
fonament jurídic IV, es pot elevar al Govern, per a la seva aprovació, el Projecte de decret de creació
dins l’àmbit competencial i territorial de Catalunya del Registre d’empreses sancionades per infraccions
molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva aplicació»
(Conclusió).
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— Dictamen 43/08 sobre el Projecte de decret de regulació del fons que estableix un sistema de
compensacions econòmiques a favor de determinats càrrecs electes locals: La insuficiència
de la memòria i la manca de l’estudi cost-benefici donen lloc a observacions essencials:
«Una vegada valorades les observacions contingudes en aquest Dictamen, i tingudes en compte les que
es formulen amb caràcter essencial, es pot elevar al Govern, per a la seva aprovació, el Projecte de
decret de regulació del fons que estableix un sistema de compensacions econòmiques a favor de
determinats càrrecs electes locals. Tenen caràcter essencial les relatives al contingut insuficient de
la Memòria i a l’absència d’estudi de cost-benefici, i a l’article 1 i la disposició addicional primera i, per
congruència, el darrer paràgraf del preàmbul, exclusivament pel que fa a la creació expressa i formal
d’un fons» (Conclusió).

— Dictamen 192/08 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen el sistema d’eleccions, el
caràcter, la composició i el funcionament dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis de
Catalunya: Observació essencial en no donar-se audiència a tots els directament interessats,
destacada també a la conclusió; es considera expressament un vici de legalitat:
«El contingut del Projecte sobre el qual es dictamina permet constatar fàcilment que afecta d’una manera
directa les caixes d’estalvis com a entitats i a tots els sectors socials que s’integren en els seus òrgans
de govern, que són els mencionats en l’article 15.2 del Text refós de la Llei de caixes d’estalvis
(corporacions locals, persones impositores, persones o entitats fundadores i altres entitats i empleats); i
afecta també, encara que sigui d’una manera indirecta, les persones usuàries de les caixes d’estalvis. En
consideració als destinataris de la norma i a la naturalesa dels efectes que té sobre ells, aquesta
Comissió ha d’afirmar que en aquest cas –a diferència d’altres casos en què es considerà suficient la
intervenció de la Federació Catalana de Caixes d’estalvis atès que els efectes de la norma que es
projectava, per la seva naturalesa merament organitzativa, s’esgotaven internament– s’hauria d’haver
donat, no només audiència a les caixes –que es compleix de forma satisfactòria amb l’audiència
donada a la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis–, sinó també als representants de tots els
sectors socials que s’integren en els seus òrgans de govern; i que també, en atenció als usuaris,
s’hauria d’haver sotmès el Projecte al tràmit d’informació pública. Per tant, no sotmetre el Projecte al
tràmit d’audiència de tots els interessats directament es considera un vici de legalitat. Aquesta
observació es formula amb caràcter d’essencial» (FJ V.d).
«Una vegada valorades les consideracions efectuades en els fonaments jurídics V, VI i VII, en especial
la formulada amb caràcter essencial a la lletra d) del fonament V, es pot elevar al Govern de la
Generalitat el Projecte de Decret pel qual es regulen el sistema d’eleccions, el caràcter, la composició i el
funcionament dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis de Catalunya» (Conclusió).

— Dictamen 205/08 sobre el Projecte d’ordre de creació i modificació de la regulació de fitxers que
contenen dades de caràcter personal gestionats per l’Institut Català de les Dones: s’estableix la
preceptivitat de la informació pública, atesa la incidència en drets fonamentals, i s’obliga a
practicar el tràmit:
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«No hi ha hagut, tampoc, tràmit d’audiència ni tràmit d’informació pública, tot i que el centre directiu havia
preparat un esborrany d’edicte per dur a terme la informació pública esmentada. En aquest sentit, es
constata que la major part d’ordres que han creat, modificat o suprimit fitxers han estat sotmeses,
almenys, a aquest darrer tràmit. I això, perquè el vessant organitzatiu del Projecte, i de la major part dels
fitxers que es creen, podria permetre obviar l’audiència de les entitats representatives afectades per la
matèria. Però el Projecte també té una forta projecció sobre els drets fonamentals de les persones i
regula una matèria amb possibilitat d’obrir escletxes, d’una manera difusa, en la garantia d’aquests drets.
És per això que hauria hagut de tenir lloc, almenys, el tràmit d’informació pública, tal com s’afirma, entre
d’altres, en els dictàmens 13/03, 30/03 i 94/03, on s’insisteix en la necessitat d’una interpretació
estricta de l’aparent permissivitat de l’article 64 de la Llei 13/1989 en casos com el que ara ens
ocupa [...] es considera que cal obrir el tràmit d’informació pública. I si de resultes de l’anterior
s’introduïssin modificacions de caràcter substantiu en el text de la norma projectada, s’hauria de
tornar a sol·licitar el dictamen preceptiu d’aquesta Comissió Jurídica Assessora» (FJ V).

— Dictamen 282/08 sobre el Projecte de decret de regulació de la situació administrativa especial
de segona activitat en el Cos de Mossos d’Esquadra: manca d’informe preceptiu com a
observació essencial:
«La Direcció General de Funció Pública ha participat en el procediment amb una nota del responsable
d’Anàlisi i Estudis en Matèria de Funció Pública, en què posa de manifest que cal plantejar que el
Projecte pot comportar limitacions significatives a la potestat d’autoorganització de l’Administració. D’això
es desprèn que afecta, amb caràcter general, l’ordenació de la funció pública de la Generalitat; la qual
cosa es posa de manifest en la possibilitat del personal en situació de segona activitat d’ocupar llocs de
treball de tots els cossos de la Generalitat, cosa que porta a considerar que és necessari, en aquest
cas, l’informe sobre les disposicions de caràcter general en matèria de personal de la Comissió
Tècnica de la Funció Pública que estableix l’article 7.3 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública. L’observació té caràcter essencial i aquesta mancança haurà de ser
esmenada per l’Administració activa. Si es produïssin variacions substancials en el Projecte com
a conseqüència de la intervenció de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, hauria de ser
sotmès novament al dictamen d’aquesta Comissió» (FJ III).

— Dictamen 304/08 sobre el Projecte de Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatges amb
protecció oficial de Barcelona: Manca d’informe de l’ACPD:
«Com que l’acord d’aprovació preveu la creació del fitxer de dades personals (article únic, ú) i estableix
el règim de gestió del fitxer (disposició addicional segona), el qual es regula en l’article 17 del Reglament
i en l’annex III, es troba a faltar l’informe de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, d’acord amb
allò que disposa l’article 5.1.j) de la Llei 5/2002, i no consta que s’hagi sol·licitat. Encara que aquest
precepte es refereix específicament a disposicions de la Generalitat, la peculiar posició i el règim jurídic
del Consorci porten a considerar que la preceptivitat de la intervenció de l’Agència s’estén a aquest. Si
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d’aquesta intervenció es deduïssin alteracions substancials, el Projecte s’hauria de remetre de
nou a dictamen d’aquesta Comissió» (FJ V).
«Una vegada considerades les observacions efectuades, i tingudes en compte especialment les
contingudes en els fonaments cinquè, darrer paràgraf, i novè, es pot sotmetre el text definitiu del
Projecte de Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Barcelona i la
creació de fitxers de dades a l’aprovació de la Junta General del Consorci de l’Habitatge de Barcelona»
(Conclusió).

— Dictamen 34/09 sobre el Projecte de decret mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els
procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats: Obligació de repetir la memòria
econòmica insuficient:
«En la memòria econòmica s’afirma, d’una banda, que l’aplicació d’aquest procediment no comportarà
cap increment de les partides pressupostàries corresponents. D’altra banda, pel que fa als costos
addicionals, com a conseqüència de l’anàlisi i la caracterització dels residus, i als costos de dipòsit de
mostres, que han d’afrontar les entitats explotadores, es conclou que no s’estimen rellevants. Finalment,
es considera que l’aplicació de les mesures previstes en la norma projectada ha de permetre als sectors
implicats i a l’Administració ambiental “progressar conjuntament, en l’àmbit dels residus, cap a un
desenvolupament més sostenible […]”. Sobre això, és doctrina reiterada d’aquesta Comissió que el
projecte econòmic que s’ha d’adjuntar a la memòria ha d’anar acompanyat de dues menes de reflexions:
una de valorativa, en termes de cost-benefici (art. 63.2 de la Llei 13/1989), i l’altra referida al cost i
finançament que impliquen les noves mesures o, si més no, que motivi d’una manera convincent per què
aquestes noves mesures no generaran despesa. Des d’aquesta perspectiva, l’informe econòmic, sense
més raonaments rellevants que els exposats, compleix els requisits anteriors formalment, però no
materialment. Per això, aquesta Comissió considera que cal esmenar la deficiència advertida, tot i
que no és necessari que l’expedient hagi de tornar a aquest òrgan llevat que del futur informe
econòmic s’introduïssin modificacions significatives en el text (en el mateix sentit, Dictamen
41/07)» (FJ V.b).

— Dictamen 275/10 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de
Catalunya: Es formula com a observació essencial que el referit Codi ètic no es pot aprovar
com a decret, en no tenir caràcter reglamentari:
«[…] En conseqüència, aquesta Comissió considera que només pot ser aprovat per decret del Govern la
part del projecte per la qual es modifica el Decret 230/2007 que crea el Comitè d’Ètica, això és, el capítol
2 del Projecte de decret. En canvi, no pot ser aprovat mitjançant decret del Govern el Codi d’ètica de la
Policia. Això afecta el capítol I del Projecte de decret, l’annex, i lògicament, el mateix títol amb què es
denomina el Projecte; i per connexió, també afecta la disposició addicional. La forma que han de prendre
les decisions com la que ens ocupa és la d’acord del govern o, si escau, resolució del conseller. La
Comissió Jurídica Assessora formula aquesta observació amb caràcter essencial» (FJ IV).
«Primera: El projecte de Decret sotmès a Dictamen ha de ser reformulat en la seva forma i estructura en
els termes que s’assenyalen en el present Dictamen.
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Segona: Un cop considerades les observacions formulades i tinguda en compte la que es fa amb
caràcter d’essencial, es pot elevar al Govern per a la seva aprovació, mitjançant decret, el contingut del
capítol 2 del projecte de decret sotmès a dictamen.
Tercera: La forma d’aprovació de la resta del Projecte és, si escau, la d’un acord del Govern. Això afecta
al capítol I del Projecte de decret, a la disposició addicional i a l’annex.» (Conclusions).

— Dictamen 123/11 sobre el Projecte d’ordre per la qual es regulen els fitxers que contenen dades
de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar Social i Família: S’obliga a
esmenar dues deficiències (taula de vigències i signatura d’una memòria):
«La memòria no inclou, però, la taula de vigències i de disposicions afectades per la proposta, com és
preceptiu. Aquesta mancança és destacable en aquest supòsit atès el nombre considerable de normes
que es troben incloses a la clàusula derogatòria del Projecte; nombre que podia haver provocat
problemes de concordances i així ha succeït, com després es dirà. Caldrà, per tant, elaborar aquesta
taula i incloure-la a la memòria.
L’expedient també incorpora, d’acord amb el que estableix l’article 10 de la Instrucció 1/2009, de 10 de
febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de
videovigilància, les memòries de la creació de dos fitxers de videovigilància, tot i que no estan
signades; per la qual cosa convindria esmenar aquesta mancança.
[…] L’expedient, per tant, malgrat haver complert tots els tràmits preceptius, conté, com s’ha
indicat, alguns defectes que convé que siguin esmenats» (FJ V).

— Dictamen 170/11 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix l’uniforme, l’equipament, els
distintius, els elements d’acreditació i la imatge corporativa del Cos d’Agents Rurals: obliga a
esmenar determinats defectes procedimentals, en especial sol·licitar un informe preceptiu,
l’omissió del qual s’adverteix que pot constituir un vici de legalitat:
«a) […] aquesta Comissió Jurídica Assessora entén que les circumstàncies descrites farien necessària
una nova consulta a aquest òrgan sempre que les modificacions (fonamentalment dels annexos 4 i 5
del Projecte) introduïdes al llarg de la tramitació fossin realment innovadores respecte dels uniformes i
equipaments fins ara existents i regulats fins al moment per instrucció interna, i sempre que les
modificacions no haguessin estat discutides en el si d’aquest òrgan […]
b) […] Per tant, convindria incorporar a l’expedient la resta d’actes per tal que permetin acomplir
aquest tràmit. […]
d) […] la Comissió Tècnica de la Funció Pública hauria hagut d’emetre informe preceptiu respecte del
text projectat. Si l’informe no s’hagués emès, caldria sol·licitar-lo en tractar-se d’un informe
preceptiu, la manca del qual pot comprometre la legalitat de la tramitació.
e) Finalment, s’observa que alguns documents no han estat signats […]. I en alguna ocasió no
s’identifica l’òrgan emissor […]. Aquesta Comissió Jurídica Assessora ha assenyalat reiteradament
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que una correcta tramitació ha d’evitar aquestes irregularitats i ser esmenada (dictàmens 282/08,
76/09, 40/10, 358/10, entre altres).
En definitiva, convindria esmenar els defectes detectats per tal de cloure correctament la
tramitació d’aquest expedient» (FJ V).

— Dictamen 228/11 sobre el Projecte d’ordre per la qual es creen tres fitxers que contenen dades
de caràcter personal gestionades per Ports de la Generalitat: Cal tornar a elaborar la memòria
justificativa del fitxer requerida per la Instrucció 1/2009 de l’ACPD. Es qualifica expressament
l’observació d’essencial, tant a l’FJ V com a la conclusió del dictamen:
«Aquesta Comissió Jurídica Assessora també entén que resulta inqüestionable la necessitat d’elaborar
una memòria complementària abans d’aprovar el Projecte d’ordre, ja que l’aportada no compleix amb les
previsions de l’article 10 esmentat. Per tal de fer-ho, la memòria ha d’indicar, almenys, totes i cadascuna
de les ubicacions i camp de visió de les càmeres allà on s’instal·lin, i dels cartells informatius, i aportar-ne
la informació gràfica corresponent (art. 10.1.g) de la Instrucció 1/2009). És a dir, ho ha d’indicar a tots els
ports on s’hagin d’instal·lar aquests elements, i ja que el compliment de la normativa referida s’ha
d’apreciar respecte de cada càmera i cartell, cap instal·lació ni cap port no poden actuar, com s’insinua
en la memòria, d’instal·lació o de port tipus. També caldrà completar la resta de camps a què obliga el
reiterat article 10 de la Instrucció 1/2009 i concretar, en tot cas, amb major amplitud, el relatiu al de la
“justificació de la finalitat i proporcionalitat del sistema” de totes les instal·lacions, d’acord amb el que
estableixen els articles 6 i 7 de la Instrucció 1/2009. Tot això és el que ha de permetre comprovar, abans
d’aprovar el Projecte, no només que no es vulnera el marc legal sobre captació d’imatges (que són
dades personals) i el seu tractament, previst en la Llei orgànica 15/1999, sinó també que no es vulneren
els drets fonamentals a la pròpia imatge i a la protecció de dades personals (art 18.1 i 4 CE), la integritat
dels quals podria veure’s compromesa si es produïssin gravacions d’imatges per part d’instal·lacions de
videocàmeres no adequades als requisits exigits legalment; adequació que cal palesar per a cada
instal·lació a través de la memòria que exigeix l’article 10 de la Instrucció 1/2009.
En conseqüència, l’observació, en referir-se a una possible lesió de drets fonamentals, es formula
amb caràcter d’essencial, com ja es va fer en el Dictamen 129/2010, la qual cosa implica que
l’Administració instructora ha de sotmetre de nou a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
l’expedient complert i incloure-hi una nova memòria complementària en els termes indicats. Si de
resultes d’aquest tràmit es produïssin innovacions substancials en el Projecte d’ordre haurà de
ser sotmès de nou a dictamen d’aquesta Comissió Jurídica Assessora» (FJ V). […]
«Per tal que pugui ser aprovat el Projecte d’ordre per la qual es creen tres fitxers que contenen dades de
caràcter personal gestionats per Ports de la Generalitat, caldrà completar-ne la tramitació, tot tenint en
compte l’observació essencial formulada en el fonament jurídic V» (Conclusió).

Doctrina sota la vigència de la Llei 26/2010:
— Dictamen 273/11 sobre el Projecte de decret relatiu al Sistema d’assessorament agrari de
Catalunya: S’assenyala que «convindria» esmenar determinats defectes procedimentals
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(manca de signatura d’alguns documents, incorporació del certificat de l’acord i de l’acta de la
reunió d’un òrgan col·legiat consultat, d’incorporació del resultat de la informació pública
realitzada i de la valoració de l’informe de l’Institut Català de les Dones).
— Dictamen 53/12 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen les condicions per a l’exercici
del busseig professional a Catalunya: Assenyala la necessitat de demanar un informe
preceptiu omès:
«En relació amb els informes, aquesta Comissió Jurídica Assessora ha de formular una observació sobre
la necessitat de sol·licitar l’informe preceptiu del departament competent en matèria d’educació
que exigeix l’article 104.1 de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, que estableix
que “el Govern, a proposta del departament competent en matèria de pesca i acció marítimes i amb
l’informe previ del departament competent en matèria d’educació, ha de regular les titulacions i els
requisits de capacitació exigibles per a exercir el busseig professional i el govern d’embarcacions en
aigües continentals”. Per tant, en compliment d’allò previst per la llei, l’informe s’ha de sol·licitar i,
un cop emès, l’òrgan administratiu corresponent l’ha de valorar, i, si d’aquest informe i valoració
posterior es derivessin modificacions substancials en el Projecte, caldria sotmetre novament el
text del nou Projecte a dictamen d’aquesta Comissió» (FJ V).
«Un cop considerades les observacions formulades en aquest Dictamen, i en especial la formulada en
el darrer paràgraf del fonament jurídic cinquè, es pot elevar al Govern el Projecte de decret pel qual
s’estableixen les condicions per a l’exercici del busseig professional a Catalunya» (Conclusió).

22. Annex: Bibliografia i documentació sobre el procediment reglamentari

22.1. Recomanacions i guies metodològiques institucionals

22.1.1. OCDE
̶

OCDE, Recommendation of the Council of the OECD on Improving the Quality of Government
Regulation, OCDE/GD(95)95, 9 de març de 1995:
http://www.oecd.org/LongAbstract/0,2546,en_2649_37421_28016160_119820_1_1_37421,00.
html
– OCDE, Better Regulation in Europe: Spain, 2010:
http://www.oecd.org/dataoecd/47/31/46123112.pdf

– OCDE, Recomendación del Consejo sobre política y gobernanza regulatoria, 22 de març de
2012:
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http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/Recommendation%20with%20cover%20SP.pdf
– Web amb tots els seus documents sobre millora de la regulació: http://www.oecd.org/regreform/

22.1.2. Unió Europea
– GRUP MANDELKERN SOBRE MILLORA DE LA REGULACIÓ, Informe final, 13 de noviembre de 2001,
Madrid, Ministerio de Administraciones Públicas, 2001.
En anglès a:
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/mandelkern_report.pdf
– COMISSIÓ EUROPEA, Comunicación de la Comisión sobre la evaluación del impacto, COM(2002)
276 final, Brussel·les, 5 de juny de 2002:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0276:FIN:ES:PDF
– COMISSIÓ EUROPEA, Comunicación de la Comisión. Hacia una cultura reforzada de consulta y
diálogo - Principios generales y normas mínimas para la consulta de la Comisión a las partes
interesadas, COM(2002) 704 final, Brussel·les, 11 de desembre de 2002:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0704:FIN:ES:PDF
– COMISSIÓ EUROPEA, Impact Assessment Guidelines, SEC(2009) 92, 15 de gener de 2009:
http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm
– COMISSIÓ EUROPEA, Comunicación de la Comisión. Normativa inteligente en la Unión Europea,
COM(2010) 543 final, Brussel·les, 8 d’octubre de 2010:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0543:FIN:ES:PDF
– Web amb tots els seus documents sobre millora de la regulació:
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_es.htm

22.1.3. Administració General de l’Estat
– Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, 11 de
desembre de 2009:
http://www.seap.minhap.gob.es/es/areas/modernizacionprocedimientos/impacto_normativo.html
– Web amb la documentació sobre les iniciatives de millora de la regulació i reducció de
càrregues: http://www.mpt.gob.es/es/areas/modernizacion-procedimientos/doc_referencia.html

22.1.4. Generalitat de Catalunya
– COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA, Comunicació presentada a les IX Jornades de la Funció
Consultiva, publicada a la Memòria d’activitats 2007 de la Comissió i a la Revista Española de
la Función Consultiva, núm. 7, 2007 (disponible a http://cja.gencat.cat, secció «Estudis»)
— DIRECCIÓ DE QUALITAT NORMATIVA, Directrius en matèria d’avaluació de l’impacte normatiu, per
a la reducció de les càrregues administratives, 25 de febrer de 2009:
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http://www.gencat.cat/especial/gbp/docs/directrius_carregues_admin.pdf
— DIRECCIÓ DE QUALITAT NORMATIVA, Guia de Bones Pràctiques per a l’elaboració i la revisió de
normativa amb incidència en l’activitat econòmica, 13 d’abril de 2010:
http://www.gencat.cat/especial/gbp/docs/gbp.pdf
— Web amb la documentació sobre les iniciatives de millora de la regulació i reducció de
càrregues: http://www.gencat.cat/especial/gbp/cat/index.htm

22.2. Treballs doctrinals
— BASSOLS COMA, Martín, «El control de la elaboración de los reglamentos, nuevas perspectivas
desde la técnica normativa y de la evaluación de la simplificación y calidad de las normas», a
Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 33, 2008
— BERMEJO LATRE, José Luis, «Procedimiento administrativo común y elaboración de
disposiciones administrativas», a Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 124, 2004
— BETANCOR, Andrés, Mejorar la regulación. Una guía de razones y de medios, Madrid, Marcial
Pons, 2009
— BLANQUER CRIADO, David, El control de los reglamentos arbitrarios, Madrid, Civitas, 1998
— DIVERSOS AUTORS, Legislar Mejor 2009, Madrid, Ministerio de Justicia, 2009
— DIVERSOS AUTORS, a Revista Española de la Función Consultiva, núm. 6, 2006 (núm.
monogràfic sobre tècnica normativa)
— DIVERSOS AUTORS, a Revista Española de la Función Consultiva, núm. 11, 2009 (núm.
monogràfic sobre tècnica i qualitat normativa)
— DOMÉNECH PASCUAL, Gabriel, La invalidez de los reglamentos, València, Tirant lo Blanch, 2001
— FERNÁNDEZ SALMERÓN, Manuel, El control jurisdiccional de los reglamentos, Barcelona, Atelier,
2002
— FONT I LLOVET, Tomàs, «El control de la potestad reglamentaria por los órganos consultivos:
legalidad y oportunidad», a Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 62, 2001
— GARCÍA GARCÍA, María Jesús, «La participació ciutadana en l'elaboració de disposicions
reglamentàries: participació funcional i iniciativa reglamentària», a Revista catalana de dret
públic, núm. 37, 2008
— LAVILLA RUBIRA, Juan José, La participación pública en el procedimiento de elaboración de los
reglamentos en los Estados Unidos de América, Madrid, Civitas, 1991
— LAVILLA RUBIRA, Juan José, «El procedimiento de elaboración de los reglamentos en la Ley del
Gobierno», a Justicia Administrativa, núm. 1, 1998
— MARCOS, Francisco, «Calidad de las normas jurídicas y estudios de impacto normativo», a
Revista de Administración Pública, núm. 179, 2009
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2009
— MEUWESE, Anne C.M., Impact Assessment in EU Lawmaking, Alphen aan den Rijn, Wolters
Kluwer, 2008
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37, 2008
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