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Ref.:  Al·legacions de l’OAC a l’Avantprojecte de 

llei d’elaboració de disposicions normatives  

 

 

 

Sr. Xavier Bernadí Gil 

Secretari del Govern 

Departament de la Presidència  

 

Plaça Sant Jaume, 4 

08002, Barcelona  

 

 

 

Benvolgut secretari, 

 

El Departament de la Presidència està tramitant l’Avantprojecte de llei 

d’elaboració de disposicions normatives . 

 

El text de l’avantprojecte s’ha sotmès a un tràmit d’audiència de l’OAC a 

través de la comunicació rebuda el dia 21 d’octubre de 2022, amb registre 

d’entrada E-2349/2022, en considerar que els drets o interessos de l’OAC 

es podrien veure directament afectats per l’objecte de la norma.  

 

Els articles 1 i 3 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau 

de Catalunya (en endavant LOAC), atribueixen a l’Oficina Antifrau de 

Catalunya (OAC) les funcions d’assessorar i formular propostes i 

recomanacions al Parlament, al Govern de la Generalitat i als òrgans de 

l’Administració, en l’àmbit de la prevenció i la lluita contra la corrupció i 

qualsevol activitat relacionada, i també proposar les mesures necessàries 

per a assolir més transparència en la gestió del sector públic. Igualment, 

l’article 13.2 d) de les Normes d’actuació i règim intern de l’OAC estableix 

que correspon a la Direcció de Prevenció formular al director o directora de 

l’Oficina propostes i recomanacions sobre disposicions normatives vigents 

o en tràmit d’aprovació perquè les elevi al Parlament, al Govern, als ens 
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locals i, en els termes en què la normativa ho permeti, a les institucions i els 

organismes estatals, comunitaris i internacionals. 

 

En aquest marc, us trameto les consideracions elevades des de la Direcció 

de Prevenció de l’Oficina, que es transcriuen a continuació: 

 

“Cal tenir en compte que la millora de la qualitat normativa és d'especial interès 
per a l'OAC, en la mesura que s'ha identificat com un dels elements que 

contribueix a enfortir els sistemes d'integritat; dit d'una altra manera, les 

deficiències en la regulació poden constituir un factor de risc per a la 
integritat1. Alguns autors han arribat a sostenir que una baixa qualitat 

normativa té com a motivació oculta oferir possibilitats de retorçar la 

normativa amb la voluntat d'obtenir uns resultats diferents als previstos, i 

sovint encobrir conductes fraudulentes o corruptes2. Cal assenyalar, d’altra 

banda, que diverses organitzacions internacionals han emès una sèrie de 

recomanacions adreçades als reguladors i que des de l’OAC es volen posar en 
valor; així, per exemple, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 

Econòmic (OCDE) ha dut a terme una sèrie de recomanacions en relació amb 

aquesta matèria3 quant als principis que han de regir aquesta fase reguladora, la 
necessària integració de les avaluacions d’impacte com a part del procés de 

consulta, el desenvolupament d’una estratègia d’avaluació i gestió de riscos i la 

necessitat que les decisions reguladores s’adoptin en base a objectius imparcials, 
sense conflictes d’interès o biaixos.   
 

En aquest marc, les nostres al·legacions constitueixen essencialment observacions 
de caràcter tècnic i reflexions sobre algunes previsions de la norma que, al nostre 

judici, podrien no resultar suficientment clares. I tot això amb la voluntat de 

prestar servei al Departament de Presidència en aquest tràmit d’audiència sobre 
una norma que, tal com s’exposa a la memòria general que s’emet a l’empara de 

l’article 36.3.a) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la 

Generalitat i del Govern, té entre els seus objectius els següents:  
 

a) Millorar la qualitat material –eficàcia i eficiència- de les iniciatives 

normatives. 
b) Disposar d’una regulació sobre el procediment normatiu actualitzada i 

coherent amb la resta de l’ordenament jurídic. 

c) Aprofundir en la racionalització de l’activitat de producció normativa. 

 
1 Així per exemple, en el marc del projecte "riscos per a la integritat en la contractació pública" l'OAC 

ha identificat diverses problemàtiques relacionades amb la regulació com a factors de risc externs per 

a la integritat en aquesta matèria. Per a més informació podeu consultar el "document de treball núm. 

4", titulat "Anàlisi dels riscos per a la integritat en la contractació", i "l'opinió experta núm. 4", titulada 

"Factors normatius que incrementen la probabilitat dels riscos per a la integritat en la contractació 

pública", disponibles a la pàgina web de l'Oficina. 

 
2 lnnovación en el ámbito del buen gobierno regulatorio: ciencias del comportamiento, transparencia y 

prevención de la corrupción." Ponce Solé, J; Cerrilla i Martínez, A. Setembre 2017. Col·lecció 

"Monogrofías". INAP. 
 
3 Així, OCDE, Recommendation of  the Council on Improving the Quality of Government Regulation, 

OECD/LEGAL/0278  (Recomanació del Consell en la millora de la qualitat de regulació del Govern) o la 

Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance, 2012 (Recomanació del Consell 

sobre política reguladora i governança.   

file:///C:/Users/rmperez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/14984W7S/Recommendation%20of%20%20the%20Council%20on%20Improving%20the%20Quality%20of%20Government%20Regulation,
file:///C:/Users/rmperez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/14984W7S/Recommendation%20of%20%20the%20Council%20on%20Improving%20the%20Quality%20of%20Government%20Regulation,
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/49990817.pdf
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d) Incrementar l’efectivitat dels mecanismes d’avaluació, participació i 

rendició de comptes. 
e) Facilitar la tramitació electrònica del procediment normatiu. 

f) Agilitzar la tramitació administrativa del procediment normatiu. 

 

1. Sobre el preàmbul de l’avantprojecte; referència a la normativa de 

transparència 
 

El Manual d'elaboració de les normes de la Generalitat de Catalunya (00-09-

001/92) estableix que el preàmbul pertany a la part expositiva de la norma, no a la 
dispositiva; per tant, no té valor d’element interpretatiu vinculant. El preàmbul ha 

d’indicar l’objectiu i la finalitat de la disposició normativa així com ajudar a 

determinar les innovacions que introdueix la disposició normativa respecte del 
règim antecedent i ha d’aclarir el contingut de la disposició. Al preàmbul, s’hi han 

de consignar totes aquelles consideracions que porten a la redacció d’una norma, 

que poden tenir importància per a la interpretació d’aquesta norma i que no es 
poden resumir breument.  

 

Igualment, el Tribunal Constitucional s’ha pronunciat en varies sentències sobre la 
significació jurídica de la Exposició de Motius o Preàmbul de les lleis. En concret, la 

Sentència del TC 170/16, de 6 octubre, assenyala que "encara que els preàmbuls o 

exposicions de motius de les lleis no tenen valor normatiu (SSTC 36/1981, de 12 de 
novembre, FJ 7;150/1990, de 4 d'octubre) , FJ 2;173/1998, de 23 de juliol, FJ 

4;116/1999, de 17 de juny, FJ 2, i 222/2006, de 6 de juliol, FJ 8), serveixen, però, 

com a criteri interpretatiu de les disposicions normatives a què acompanyen per a 
la recerca de la voluntat del legislador (SSTC 36/1981, de 12 de novembre, FJ 7, i 

222/2006, de 6 de juliol, FJ 8); això és, serveixen per efectuar una interpretació 

finalista (Sentència del TC 83/2005, de 7 d'abril, FJ 3 a)" (Sentència del TC 
90/2009, de 20 d'abril, FJ 6)." 

 

En aquest marc, trobem a faltar en el preàmbul de l’avantprojecte de llei una 
explicació amb més detall de l’impacte concret que la normativa de transparència 

ha de tenir sobre una norma que regula l’elaboració de disposicions normatives. A 

més, cal indicar que la memòria preliminar detectava com a àmbit de millora 
l’encaix de la normativa de transparència, tant estatal com catalana, en el 

procediment d’elaboració de normes i, per tant, la omissió d’un esment més 

detallat en el preàmbul de l’avantprojecte podria semblar estranya.  
 

Des de l’OAC volem recordar que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LTAIPBG), 
i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la 

informació pública (en endavant, Decret 8/2021, de 9 de febrer) inclouen diferents 

previsions que són rellevants en relació amb el procediment d'elaboració de 
disposicions de caràcter general.  

 

En relació amb la LTAIPBG, d'una banda el títol II, relatiu a la transparència, inclou 
determinades obligacions de publicitat activa en aquest àmbit. Així, l'apartat 1 c) i 

el d) de l'article 10 estableixen que l'Administració ha de fer públics els 

procediments normatius en curs d’elaboració, amb la indicació de l’estat de 
tramitació en què es troben i les memòries i els documents justificatius de la 

tramitació dels projectes o avantprojectes normatius, els diversos textos de les 

disposicions i la relació i valoració dels documents originats pels procediments 
d’informació pública i participació ciutadana i per intervenció dels grups d’interès, 
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si escau; aquest article ve desenvolupat per l’article 42 del Decret 8/2021, de 9 de 

febrer.  
 

D’altra banda, el títol V, relatiu al bon govern, inclou un capítol (III) sobre la millora 

de la qualitat normativa; l'article 62 inclou uns principis generals relatius a la 
iniciativa normativa de l'Administració de la Generalitat: aquesta s'ha d'exercir de 

manera que el marc normatiu sigui previsible, tan estable com sigui possible i 

comprensible, i només s’ha de promoure si hi ha una causa d'interès general que 
ho justifiqui. 

 

També cal destacar la regulació sobre els principis i l’impuls del govern obert 
previstos a la LTAIPBG pel que fa la participació i la col·laboració ciutadana en la 

definició de polítiques públiques més rellevants i la simplificació normativa;  també 

el contingut de l’article 65 i següents, especialment el dret de participació 
ciutadana en l’elaboració de normes recollit a l’article 69.   

 

Se suggeriria, doncs, que s’incorpori en el preàmbul de la Llei una referència més 

detallada a les previsions de la normativa sobre transparència,  específicament en 
relació amb les mesures de simplificació normativa i la participació en l’elaboració 

de disposicions reglamentàries. 

 

2. Sobre els diferents aspectes que s’inclouen en l’avantprojecte: 

exercici de la potestat reglamentària, iniciativa legislativa, 

elaboració de decrets legislatius i decrets llei  

 

El Preàmbul de l’avantprojecte anuncia que s’ha decidit incloure en una mateixa 

norma l’exercici de la potestat reglamentària per part de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, l’exercici de la iniciativa legislativa per part del Govern 

de la Generalitat de Catalunya (art. 62 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya -

EAC-) i també l’elaboració de decrets legislatius i decrets lleis (art. 63 i 64 de 

l’EAC).  

Atès que es regulen en una mateixa norma jurídica qüestions relatives a les 

diferents matèries abans esmentades, s’haurien de revisar algunes incoherències 

que es produeixen al nostre judici en el text de l’avantprojecte. 

Així, per exemple, l’art. 1.1 de l’avantprojecte determina que la Llei té per objecte 

regular l’elaboració de disposicions normatives en l’àmbit de l’Administració de la 

Generalitat; entenem que la referència a l’Administració de la Generalitat no es 

pot considerar que inclogui la iniciativa legislativa del Govern de la Generalitat de 

Catalunya i l’elaboració de decrets legislatius i decrets lleis, en relació amb els 

quals entenem que el Govern de la Generalitat no actua com a òrgan 

administratiu sinó com a òrgan polític integrat en la Generalitat (art. 2 de l’EAC) 

en exercici de les facultats que, com a Govern, li són atribuïdes per l’EAC. Atès 

això, al nostre judici la previsió de l’art. 1.1 de la Llei no inclouria la totalitat de la 

matèria que es pretén regular, especificada després a l’art. 1.2. 

Aquesta inclusió en l’avantprojecte de diferents matèries també hauria de portar a 

revisar determinades afirmacions que creiem que no resulten precises, 

possiblement començant pel mateix títol de la Llei (elaboració de disposicions 

normatives), atès que l’elaboració de projectes de llei no es pot qualificar, al nostre 

judici, d’elaboració de disposició normativa; l’exercici de la iniciativa legislativa 

que es concreta en un projecte de llei tampoc no es pot considerar inclòs en 
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expressions de l’avantprojecte com “elaboració dels reglaments i de les normes 

amb rang de llei” o “elaboració de disposicions normatives per part del Govern i 

l’Administració de la Generalitat”.  

3. Sobre el desenvolupament reglamentari de la futura llei 

Un cop analitzat l’avantprojecte de llei, entenem que possiblement no resten 

suficientment clars els aspectes una regulació més detallada dels quals queda 

diferida a la normativa de desenvolupament, com expressa el preàmbul.  

Per exemple, l’art. 5 estableix que el Govern pot determinar el contingut de la 

memòria d’avaluació preliminar; no resta clar si amb una expressió d’aquest tipus 

s’està fent referència a una matèria que haurà de ser objecte de desenvolupament  

reglamentari.  

4. Programació d’iniciatives normatives 

En opinió de l’OAC, la programació d’iniciatives normatives ha de tenir una 

referència temporal que permeti conèixer i adaptar les necessitats i 
problemàtiques que cal abordar, de tal manera que el marc normatiu sigui 

previsible i tan estable com sigui possible. Tot i que, pel que fa a l’avantprojecte 

que ara s’analitza, aquesta referència temporal s’inclou a la disposició addicional 
4a (un mínim d’una programació per legislatura), entenem que una periodicitat 

més curta i determinada en el temps proporcionaria seguretat i eficiència, alhora 

que permetria racionalitzar i optimitzar la gestió dels recursos públics. 
 

D’altra banda, recomanem que s’aprofiti l’oportunitat d’aquesta regulació per 

obrir la participació de la ciutadania en aquesta programació d’iniciatives 
normatives. S’incidiria en l’objectiu que la ciutadania tingui un major coneixement, 

informació i control sobre la presa de decisions públiques i que pugui intervenir, 

col·laborar i participar en la definició de les polítiques públiques amb la finalitat 
d’un enfortiment democràtic. D’acord amb els principis de govern obert i les 

mesures per fomentar-los que preveu la normativa de transparència, entenem que 

esdevindria escaient que s’obrís a la ciutadania la possibilitat de participar i 
col·laborar en la definició de la programació d’iniciatives normatives (art. 65 i 

següents de la LTAIPBG).  

 

5. Consulta pública prèvia 

 

La introducció de l'obligació de fer una consulta pública prèvia a 

l'elaboració d'un projecte o avantprojecte de llei o reglament va ser una de 
les novetats introduïdes per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). Pel que fa a aquesta 

qüestió també podem citar en aquest punt que, en el seu moment, la Comissió 
Jurídica Assessora va advertir del caràcter imperatiu de l'obligació de celebrar el 

tràmit de consulta prèvia, així com de la necessitat de facilitar un plus de 

motivació en la fonamentació de les causes d'excepció que concorren en cada cas 

concret4. 

 

Al nostre judici esdevindria escaient regular de manera més detallada la duta a 

terme de la consulta, entre d’altres en relació amb el contingut, el procediment, els 
mitjans i els supòsits d'exclusió.   

 
4  Entre d'altres, Dictàmens 187/2017; 115/2017 o 52/2017 de la Comissió Jurídica Assessora. 
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6. Grups d’interès 

 

Des de l’OAC considerem que la canalització de la intervenció dels grups d’interès 
en el procediment d’elaboració de normes és un tema sensible i d’especial 

rellevància que mereix un tractament acurat.  

 
Per això, esdevé especialment important que es reguli l’eventual participació dels 

grups d’interès en totes les fases del procediment i que s’asseguri la transparència 

de les activitats d’influència, així com la traçabilitat dels contactes mantinguts, 
tant formals com informals, i la documentació intercanviada. Per tal de garantir 

un adequat seguiment de la "petjada normativa”, l'expedient ha deixar constància 

de la intervenció dels grups d'interès al llarg del procediment i ha de preveure 
mecanismes específics per facilitar el seguiment de l'activitat d'aquests grups per 

part de la ciutadania5.  

 
Com ha posat en relleu la doctrina, s’haurà de detallar el moment, la persona i 

l’objecte implicats en un contacte del poder normatiu amb una persona física o 

jurídica, amb la finalitat d’assegurar que la influència dels grups d’interès en el 
desenvolupament de polítiques públiques mitjançant normes no és 

desproporcionada, la qual cosa portaria a una influència indeguda i a una captura 

del regulador. Aquesta constància actua com un element de prevenció de la 
corrupció i de rendició de comptes, tant del poder executiu com del legislatiu. 

 

També cal tenir present la regulació que, en matèria de publicitat activa i per als 
procediments normatius en curs d’elaboració, estableixen tant l’art. 10.1 d) de la 

LTAIPBG com l’article 42.4 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, en establir que “s'ha 

de publicar especialment la informació relativa a la intervenció o participació en el 
procediment d'elaboració normativa de persones que, d'acord amb la normativa 

aplicable, tenen la condició de grup d'interès, si escau, a fi i efecte de poder 

conèixer la identitat del grup d'interès, la data de la seva participació, contacte o 
influència, i una descripció dels termes o continguts de les seves aportacions i 

contribucions al text de la norma i de la valoració corresponent, d'acord amb les 

dades que consten al registre dels grups d'interès”. 
 

En aquest marc, a judici de l’OAC l’avantprojecte de llei hauria de prestar més 

atenció a la intervenció dels grups d’interès en el procediment d’elaboració de les 
normes; ens sembla insuficient la regulació prevista, que, tret d’error nostre, es 

limita a la referència que consta a l’art. 8.4. 

 

7. Memòria justificativa i d'avaluació  

 
Com vam assenyalar en les nostres aportacions anteriors, la memòria justificativa 

i d'avaluació ha de tenir un paper fonamental en l'aplicació dels principis de bona 

regulació, així com en el control de la discrecionalitat i la interdicció de 
l'arbitrarietat. 

 

Fent una anàlisi comparativa dels actuals continguts de la memòria general i la 
memòria d’avaluació d’impacte, que es troben recollits als articles 64 de la Llei 

26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, i 36.3 de la Llei 13/2008 del 5 de novembre, de la 
Presidència de la Generalitat i del Govern, en relació amb el que regula el text de 

 
5 Per a més informació es pot consultar l'estudi "Grups d'interès a Catalunya i l'elaboració de normes" 

disponible a la pàgina web de l'Oficina. 
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l’avantprojecte, semblaria que la unificació en una sola memòria ha restat detall 

al contingut que hauria de tenir, en detriment de la seva eficàcia. Recomanem, 
doncs, que es revisi aquesta qüestió.   

 

Finalment, volem recordar que aquesta memòria ha de permetre considerar la 
influència que té la regulació sobre la integritat. En aquest punt, voldríem 

proposar que es normativitzin les “Recomanacions sobre l’anàlisi des de la 

perspectiva de la integritat pública i la prevenció del frau i la corrupció en el 
procés normatiu6” que va fer públiques l’Àrea de Millora de la Regulació del 

Departament de la Presidència. Aquesta anàlisi, que s’orienta a assegurar la 

qualitat normativa, permet garantir la integritat pública i prevenir el frau i la 
corrupció. Insistim que aquesta avaluació s'hauria de preveure només per a 

aquelles matèries que estan directament relacionades amb la prevenció de la 

corrupció, o bé que es refereixen a sectors on l'aparició de conductes fraudulentes 
és més probable. 

 

La regulació mal dissenyada pot ser un element potenciador de la corrupció, 
mentre que les normes de qualitat poden contribuir a reduir els comportaments 

irregulars. Examinar les normes des d’aquesta perspectiva implica valorar la 

idoneïtat de les opcions considerades per prevenir la corrupció i el frau o els 
possibles riscos d’arbitrarietat en decisions públiques i minimitzar-ne l’impacte. 

 

8. Informació pública 

 

Pel que fa al lloc de publicació de l'obertura del termini d'informació pública, 
recordem l'obligació de publicació al portal de la transparència d'acord amb 

l'article 5 de la LTAIPBG en relació amb el 10 de la mateixa Llei i 42 del Decret 

8/2021, de 9 de febrer.  

 

9. Descripció del procediment regulat a l’avantprojecte 

 

Tot i que la norma regula una tramitació procedimental, de la lectura de la norma 
no resta suficientment clara la descripció “cronològica” de la tramitació 

procedimental; semblaria que la norma fa únicament una descripció separada de 

diferents tràmits.  
 

La inclusió d’un article 8 contingut de l’expedient després de l’article 7 inici podria 

ser una de les circumstàncies que dificulta aquesta comprensió de les diferents 
fases del procediment ordenades cronològicament. 

  

 
6 
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluaci

o_impacte_normatiu/Impactes/Corrupcio/Recomanacions-Integritat.pdf  

https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normatiu/Impactes/Corrupcio/Recomanacions-Integritat.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normatiu/Impactes/Corrupcio/Recomanacions-Integritat.pdf
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10. Qüestions relatives a la concreta redacció d’alguns preceptes de 

l’Avantprojecte 

 
Al marge de les consideracions anteriors, voldríem sotmetre a les unitats que 

tramiten el procediment algunes reflexions de caràcter més tècnic i de detall en 

relació amb alguns articles del text de l’Avantprojecte; no hem fet una revisió 
exhaustiva del text de l’avantprojecte, sinó només d’aquells preceptes que 

inclouen referències més directament relacionades amb les competències 

atribuïdes normativament a l’OAC.  
 

Article 2. Principis  
El segon apartat d’aquest article determina que l’Administració de la Generalitat 
garanteix l’accés a la informació continguda en els expedients d’elaboració de 

normes i promou la participació en la seva elaboració i avaluació. En relació amb 

aquesta previsió, cal assenyalar que d’acord amb les previsions de la normativa de 
transparència, gran part de la informació relativa a l’elaboració de normes ha de 

ser publicada de forma proactiva en els portals de transparència corresponents.  

 
Se suggereix, doncs, que es valori si caldria reformular aquest article fent 

referència o destacant les obligacions de publicitat activa en comptes 

d’emfasitzar el vessant de l’exercici del dret subjectiu d’accés a la informació, ja 
que, en aquest cas, l’accés a informació dels expedients d’elaboració de normes a 

partir del dret d’accés semblaria que hauria de tenir un caràcter més residual, ja 

que la normativa vigent en matèria de transparència imposa estrictes obligacions 
de publicitat activa.  

 

Article 4. Programació d’iniciatives normatives  
Ens remetem a les consideracions fetes anteriorment sobre aquesta qüestió; se 

suggereix que es revisi la periodicitat prevista en l’Avantprojecte i se n’estableixi 

una de més curta (per exemple, l’art. 25.1 de la Llei estatal 50/1997, de 27 de 
novembre, del Govern, estableix una periodicitat anual).  

 

D’altra banda, per una qüestió de sistemàtica legislativa, suggerim que es fusionin 
en un únic article aquestes previsions i les de la disposició addicional 4a de 

l’Avantprojecte, que preveu que cada legislatura el Govern ha d’aprovar almenys 

una programació d’iniciatives normatives sens perjudici de les actuacions 
corresponents d’acord amb l’art. 4.  

 

Article 5. Consulta pública prèvia  
Al marge de les consideracions formulades anteriorment, a les quals ens remetem, 

suggerim que es desenvolupi l’expressió emprada a l’art. 5.2 “a través dels mitjans 

que es considerin més idonis” atès que podria causar inseguretat jurídica. En 
aquest sentit, la consulta hauria de ser dissenyada de manera que tots els actors 

afectats puguin ser consultats.  

 
D’altra banda, d’acord amb l’art. 5.4 “El Govern pot determinar el contingut de la 

memòria d’avaluació preliminar....”. Suggerim que es revisi aquesta previsió; de la 

redacció actual podria desprendre’s que es configura una potestat discrecional del 
Govern.  

 

Article 6. Excepcions a la consulta pública prèvia 
A la vista del canvi de paradigma cada cop més consolidat en el sentit de 

fomentar la participació de la ciutadania en els procediments d’elaboració de 
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normes, l’OAC entén que seria escaient dur a terme una reflexió més profunda 

sobre les exclusions que s’hi preveuen, algunes de les quals semblaria, d’altra 
banda, que s’han formulat de manera excessivament genèrica i generen certa 

inseguretat jurídica.  

 
Tot i que aquestes previsions recullen les exclusions previstes actualment a l'art. 

66 bis de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, cal tenir en compte que perjudiquen la 

participació de la ciutadania en els procediments normatius. Suggerim, doncs, que 
es tornin a valorar aquestes exclusions tenint en compte les previsions més 

actuals sobre participació pública en aquests procediments; al nostre judici les 

causes d’exclusió han de ser configurades i aplicades de manera excepcional, 
específicament pel que fa a supòsits com els relatius a les greus raons d’interès 

públic, que en cap cas no es pot convertir en un “calaix de sastre”. 

 

Article 8. Contingut de l’expedient 
Tot i que el títol de l’article és “contingut de l’expedient”, l’apartat 2 fa referència a 

com s’ha de redactar el text de la proposta de disposició de caràcter general, i no 

sembla respondre al títol de l’article; d’altra banda, tot i que s’entén que la 
referència a "el text” ho és al text de la proposta de disposició, la referència a “el 

text” en el marc de l’article, sense més concreció, pot semblar 

descontextualitzada. 
 

A aquesta consideració i les anteriors en relació amb aquesta qüestió, hi afegirem 

que l’article determina que la memòria dinàmica ha d’incloure els treballs 
preparatoris més rellevants; no s’entén per què haurien de restar fora de 

l’expedient els altres treballs preparatoris, a partir d’una qualificació de menor 

rellevància; sembla que aquesta previsió conculcaria les obligacions de 
transparència i traçabilitat en la tramitació del procediment. 

 

Article 10. Audiència i informació pública 
Se suggereix en aquest punt que es revisi l’expressió emprada en el text de 

l’Avantprojecte que “amb caràcter general, s’ha de dur a terme el tràmit 

d’audiència pública...”.  
 

D’altra banda, portem també a aquest punt les nostres consideracions anteriors 

sobre l’excepcionalitat de les exclusions a la participació pública en els 
procediments d’elaboració de normes, i la necessitat que en el moment actual es 

tornin a valorar exclusions “tradicionals” tenint en compte les previsions 

normatives d’aplicació en relació amb la participació ciutadana en la presa de 
qualsevol decisió pública. 

 

Article 12. Informes  
Es demana que es revisin les previsions del precepte quant als informes 

preceptius; entre d’altres, textualment es preveu que ni tan sols s’incorporin a 

l’expedient si s’emeten fora del termini previst. 
 

Article 14. Procediment ordinari simplificat  

La reducció del tràmit d’informació pública i audiència, que podria ser de set dies, 
sembla que pot constituir en la pràctica un obstacle que impedeixi l’efectiva 

participació pública en el procediment.  

 
Per altra banda, entenem que hauria de restar clar que la urgència per donar 

compliment als terminis establerts en disposicions normatives no es pot 



 

Al·legacions a l’Avantprojecte de llei d’elaboració de disposicions normatives   10 

 

considerar concurrent en els casos que el termini no s’ha pogut complir per una 

manca d’actuació pública diligent.  
 

Article 15. Decret legislatiu  

L’apartat 4 determina que si el decret legislatiu té per objecte elaborar un text 
articulat, la seva tramitació es regeix pel procediment ordinari simplificat. Aquesta 

previsió, relativa a l’elaboració d’un nou text articulat, semblaria incoherent amb 

els principis de govern obert que preveu la normativa d’aplicació.  
 

Article 21. Disposicions reglamentàries que aproven bases reguladores de 

subvencions 
No sembla suficientment clara la tramitació del procediment en aquest cas, en 

relació amb el qual semblaria que es vol ometre qualsevol tràmit de participació 

ciutadana.    
 

Disposició addicional segona 

L’article fa referència a institucions estatutàries i autoritats independents; quant a 
les institucions estatutàries, que depenen del Parlament de Catalunya, no es 

troben vinculades a cap departament de l’Administració de la Generalitat, de 

manera que, tret d’error nostre, esdevé incoherent la previsió de l’apartat 2.   
 

Disposició final tercera 

Aparentment la modificació normativa que s’hi inclou no té relació directa amb 

l’objecte de la futura Llei.“ 

 

 

Ben cordialment, 

 

 

 

Miguel Ángel Gimeno Jubero 

Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

Barcelona, a la data de la signatura. 
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