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Dictamen 32/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya. 

 

 

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 17 

de novembre del 2014. 

L’Avantprojecte de llei té per objecte establir una sèrie de criteris principals amb la voluntat 

d’aconseguir clarificar i simplificar les obligacions imposades a les administracions públiques 

catalanes i, conseqüentment, als ciutadans i les empreses. L’Avantprojecte de llei també 

reclama una adaptació de la normativa sectorial així com què, els governs locals, a través de la 

potestat reglamentària, simplifiquin els procediments regulats a les pròpies ordenances i 

reglaments que desenvolupen la normativa sectorial autonòmica, sens perjudici del principi 

d’autonomia local. També s’estableixen principis d’intervenció administrativa de coordinació 

entre administracions i criteris de simplificació traslladables a la normativa sectorial. 

El principal objectiu és garantir que les disposicions legals que es modifiquin aconsegueixin 

reduir dificultats, entre altres, mitjançant: 

- l’eliminació o la reducció de les validacions i els controls innecessaris en els règims 

d’autorització i de comunicació en l’esfera municipal de la intervenció de les activitats als 

ciutadans i les empreses. 

- l’eliminació o la reducció de tràmits que no siguin essencials en el procediment administratiu: 

és el cas de racionalitzar els informes tècnics i jurídics que s’exigeixen en els procediments o de 

la reducció dels terminis existents. 

- les actuacions orientades en assolir una clarificació de les disposicions i una homogeneïtzació 

dels requisits necessaris per desenvolupar una mateixa activitat econòmica en tot el territori, ja 

que la diversitat d’interpretacions de la legislació sectorial en la implantació d’un activitat pot 

comportar sinèrgies diferents en cada administració. 

- i les actuacions orientades en cohesionar normes sectorials dictades en virtut d’àmbits 

competencials diferents però que coexisteixen en un mateix procediment en l’administració 

local i que pot ocasionar inseguretat jurídica i dubtes en l’aplicació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


