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1.

Resum executiu

Continuem aquest any amb l'avaluació de l'acompliment de la Llei 19/2014, de
Transparència. L'avaluació d'aquest any correspon a l'any 2020, un any en què
la pandèmia conseqüència de la COVID 19 i els confinaments derivats d'ella han
generat una paralització d'activitats, tant en el sector públic com en el privat molt
important. Ja han transcorregut sis anys des de l'entrada en vigor de la Llei
19/2014, i el 2020, tot i la pandèmia, s'ha continuat amb la implementació de la
Llei de forma contínua, tot i que no s'observen canvis molt significatius en relació
amb la situació descrita a l'informe precedent. La percepció existent en l'informe
2018 d’un cert alentiment o estancament en el desenvolupament de les
obligacions de la Llei, un cop finalitzada l'etapa inicial, podria dir-se que es manté,
però comencen a existir dades que ens aporten, en determinades àrees, un
major optimisme.
Tot i això, determinades qüestions referides a la bona administració i al bon
govern continuen sense el necessari desenvolupament normatiu reglamentari al
2020 (i també al 2021, malgrat l´aprovació d´un reglament de la LTAIBG, que no
desenvolupa qüestions de bon govern i bona administració, el que si s´escau,
seria objecte d´una futura anàlisi corresponent a l´any en curs). Com es constata
un any més i es desprèn clarament d´alguna de les entrevistes realitzades, les
qüestions de bon govern i bona administració a la LTAIBG han estat preterides
davant dels temes de transparència, degut en part, probablement, a una path
dependency en aquests àmbits relatius a la bona gestió pública, qüestió a la que
políticament i administrativa tradicionalment se li ha donat menys rellevància a
Espanya i Catalunya.
En aquest sentit, els anàlisis internacionals sobre la qualitat de la gestió pública
situen a Catalunya i Espanya per sota del nivell que li hauria de correspondre de
forma sistemàtica, revelant que és aquest un camp amb força recorregut encara.
A tall d´exemple, podem considerar l´anàlisi realitzada per l´institut suec QoG
amb el títol “Sub-national Quality of Government in EU Member States:
Presenting the 2021 European Quality of Government Index and its relationship
with Covid-19 indicators”, amb autoria de Nicholas Charron, Victor Lapuente i
Monika Bauhr (Working Paper Series 2021:4 April 2021).
L'índex de qualitat dels governs 2021 s'assenta, com els anteriors (encara que
amb alguns canvis metodològics) sobre la percepció que la ciutadania té dels
seus respectius governs, però també -com és obvi- de les seves Administracions
territorials. Els seus àmbits d'anàlisis són principalment tres: imparcialitat,
corrupció i qualitat dels serveis públics (encara que només reduïda a tres esferes:
salut, educació i compliment de la llei). En un dels mapes que té l´informe, podem
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veure en color més blavós les àrees amb millor gestió pública i les més
vermelloses amb pitjor:

D´acord amb el mateix, Catalunya queda en una posició força baixa (la darrera)
entre les CCAA espanyoles.
En l´àmbit de la qualitat normativa més específicament, les anàlisis empíriques
existents revelen també com, a nivell conjunt de l´Estat espanyol, la qualitat
regulatòria és també susceptible de millorar. Així, com exposa el professor
Jiménez al Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad Normativa, publicat per la
Fundación Democracia y Gobierno Local al 2020, la comparació amb altres
països del nostre entorn és clarament desfavorable:
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En la mateixa línia, aquest autor en coautoria amb Alcalà ho posaven ja en relleu
en l´estudi “Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la
corrupción en España”, publicat per la fundació BBVA al 2018:

El nostre informe que aquí es conté comença amb una informació sobre
jurisprudència i bona administració. En aquest capítol, es fa referència a la
normativa europea, espanyola i catalana sobre bona administració i, també a
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nombroses sentències sobre aquest tema al Tribunal Suprem i el TSJC durant
2020. La conclusió és que la bona administració pot considerar-se, tant a nivell
europeu com nacional, com un principi general del Dret, implícit a la CE i que
limita als poders públics, i com un dret subjectiu (reconegut a la Constitució
implícitament, a l´EAC i a la legislació esmentada) que permet obtenir dels
tribunals la tutela i protecció, perquè la bona administració no complida pugui ser
restablerta.
Per la seva banda, aquest any l’anàlisi de les cartes de serveis s´ha realitzat a
partir d’un sistema d’indicadors que s´ha dissenyat d’acord amb les obligacions
que preveu la Llei 19/2014, tenint en compte la nova redacció donada per la LLEI
5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector
públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi
ambient. L'informe, donats aquests canvis normatius, incorpora prèviament una
anàlisi jurídica dels mateixos canvis, tractant d'aclarir el que impliquen de cara a
l'acompliment de la Llei de Transparència 19/2014. En termes generals, es pot
dir que la modificació normativa sembla apostar per una flexibilització del règim
de les Cartes, amb una eliminació de la referència legal a la naturalesa
reglamentària i la introducció de distincions entre tipus de serveis públics (de
gestió directa o indirecta, bàsics o finalistes).
Com altres anys, s'ha demanat que es remetin links a les cartes de serveis
aprovades o el pdf amb el contingut de la carta, per a la realització de l'anàlisi
qualitativa i quantitativa corresponent, seguint els criteris que s'exposen a la
secció de metodologia. Desafortunadament, moltes de les cartes enviades (45)
no corresponen a 2020, encara que s'han analitzat de manera quantitativa totes.
Després de l'anàlisi, es pot concloure que si bé un gran nombre de les Cartes
assoleixen al menys 5 punts (sobre 10), cal destacar que aquest “aprovat” no
obsta a l´omissió d´aspectes legalment exigits per la LTAIBG i rellevants per la
bona administració i els drets dels usuaris. A més, es fa una avaluació qualitativa
de 9 cartes.
En relació a la millora normativa, mitjançant diverses entrevistes, amb la
modificació de la formulació d´algunes de les qüestions emprades i amb una
nova pregunta específica del qüestionari, respecte a edicions anteriors, s´ha
estudiat l´estat de la qüestió i la situació existent en les diverses AAPP
analitzades a l´any 2020. Es resultats confirmen la tendència observada en
informes anteriors.
La Generalitat de Catalunya ha aprovat durant 2020 un total 4 lleis i 173
disposicions generals: 39 Decrets i 134 Ordres. En un 95% de casos s'ha dut a
terme una avaluació d'impacte normatiu abans d'haver-les aprovat per avaluar
els efectes de la nova regulació i evitar que es generin obligacions o despeses
innecessàries o desproporcionades respecte dels objectius d'interès general que
es pretenen assolir, d´acord amb l´article 64.1 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre. La tendència d´avaluació d´impacte normatiu ex ante és doncs molt
alta. Pel que fa a l´avaluació ex post de les disposicions generals un cop dictades,
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durant 2020 es van produir diverses avaluacions, desenvolupades pels propis
Departaments. En tot cas, l'avaluació ex post té un desenvolupament molt menor.
Pel que fa a altres Administracions públiques catalanes i al número de normes
aprovades al 2020, es constata que el gruix de les normes provenen d´altres
Administracions públiques, especialment del món local i concretament del
municipal. En front de les 179 disposicions generals aprovades per la Generalitat
(no computem aquí les 4 lleis esmentades), els municipis varen aprovar durant
2020 un total de 1.188 normes, la major part del total de les aprovades en conjunt
(que va ser de 1.610 normes). És a dir, un 73, 7% de les normes van provenir
dels Ajuntaments. En aquest activisme normatiu municipal, destaquen els
Ajuntaments de 500 fins a 5000 habitants, amb 503 normes, xifra que gairebé
duplica les normes aprovades per Ajuntaments de a partir de 20.001 habitants
(amb un total de 305 normes) .
Pel que fa a la qüestió de en quantes ocasions aquestes normes han estat
sotmeses a una avaluació ex ante, si bé vàrem veure que en el cas de la
Generalitat el percentatge era molt elevat, en el cas de les normes municipals,
així com en la resta d´AAPP aquí analitzades, és força baix. Considerant un
còmput general, en l´àmbit local només s´ha sotmès a avaluació d´impacte
normatiu ex ante a un 12, 4% de les normes (148 sobre les 1188 aprovades). Es
constata que són els ajuntaments de més de 50.000 habitants els que més
avaluen les seves normes ex ante (40 sobre 156, és a dir en un 25,6% dels
casos).
Pel que fa a l´avaluació ex post de l´aplicació de les normes, el grau de gestió
basada en aquesta tècnica de millora normativa és baixíssim en tots els ens, en
una tònica similar a anys anteriors. Pel que fa a si s'ha creat alguna unitat per a
la tramitació de l'avaluació d'impacte normatiu, només en 11 casos es contesta
afirmativament. Finalment, pel que fa a si es disposa d’un instrument que faci
previsible el marc normatiu com ara un pla normatiu anual, els percentatges són
també baixos: incloent a la Generalitat de Catalunya, només 76 persones
jurídiques afirmen comptar amb un.
En relació al bon govern i, en particular als codis de conducta dels alts càrrecs,
el 2017 s’havien pràcticament triplicat el nombre de subjectes avaluats que
disposaven d’un codi de conducta dels alts càrrecs respecte a l’any 2016,
passant de 72 codis a 182. La raó va estar en l'aprovació de el model de codi de
conducta dels alts càrrecs locals en aquell any, la qual cosa va permetre la
senzilla adaptació a cada municipi del model generat. El 2018 l'increment va ser
molt petit, passant a 187. No obstant això, a l'any 2020 s'ha passat a un nombre
de 250 ens amb Codi de conducta, la qual cosa suposa un increment del 30%
respecte a l'esmentat any 2018. El 2017 el nombre d'ajuntaments que afirmaven
comptar amb Codi de conducta era de 161, i aquest any ha quedat en 217, és a
dir, el 22% del total. En tot cas, l´avanç en la incorporació i aplicació de codis en
és baix encara. La majoria d´entitats no tenen codis aprovats i només una de sis
universitats en té. L´ anàlisi de la qualitat dels codis s'ha fet de forma aleatòria,
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centrada en els codis recentment aprovats. La immensa majoria tenen els
requisits de qualitat establerts, car són copiats del model de la Generalitat.
Finalment, en relació a la inclusió de principis ètics i regles de conducta en les
bases de convocatòries de subvencions i contractes, les dades de la enquesta
ens indican que al voltant del 30% de les convocatòries de subvencions i mes
del 50% de les licitacions de contractes dels ajuntaments i consells incorporen
aquestes clàusules. Però, probablement, seria precís analitzar en detall els
contractes i subvencions per tenir una informació clara i contrastada sobre el
tema. Pel que fa a la resta d'ens, el percentatge és més gran, sobretot a la
Generalitat, que incorpora clàusules ètiques al 100% de les seves subvencions i
al 75% dels seus contractes.
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2.

Introducció

El Síndic de Greuges ha de dur a terme anualment l’avaluació el compliment de
les obligacions de transparència i dret d’accés a la informació pública, els deures
derivats del Registre de grups d’interès, les obligacions i mesures de bon govern
i govern obert i l’aplicació del sistema de garanties.
Per a l’obtenció i l’anàlisi de les dades necessàries per a realitzar el seu informe
d’avaluació, el Síndic de Greuges ha comptat amb la col·laboració de Juli Ponce,
catedràtic de Dret administratiu de la Universitat de Barcelona i Manuel Villoria,
catedràtic de Ciència Política de la Universitat Rey Juan Carlos amb el
recolzament tècnic del sr. Ricard Serra Guardiola. Aquest informe recull les
dades, conclusions i recomanacions obtingudes en el procés d'avaluació ex post
de la Llei 19/2014 durant 2020.
Per l’obtenció de les dades necessàries per redactar aquest informe s’ha seguit,
a grans trets, la mateixa metodologia emprada en ocasions anteriors. En aquest
procés d’anàlisi, s’han recollit i valorat les dades relatives a totes les
Administracions públiques territorials i els organismes i ens públics catalans que
la Llei 19/2014, de 29 de desembre considera com a subjectes obligats al seu
article 3 i que tenen especial rellevància.

A – Ajuntaments més grans de 20.000
habitants
B - Entre 10.000 i 20.000 habitants
Ajuntaments

C - Entre 10.000 i 5.000 habitants
D - Entre 5.000 i 500 habitants
D - Entre 500 i 0 habitants

Consells Comarcals
Diputacions
Entitats Supramunicipals
Generalitat de Catalunya
Entitats Reguladores o de control
Universitats
Taula 1: Agrupació dels subjectes obligats objecte d'avaluació
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Pel que fa a l'àmbit objectiu, s’ha avaluat el compliment de diferents títols de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre. En concret, aquest informe se centra en els
components de bon govern i bona administració establerts en la llei i relatius a:
•

Jurisprudència sobre bona administració; codis de conducta, principis
ètics en la contractació pública i les subvencions; cartes de servei; millora
de la qualitat normativa
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3.

Metodologia

A. Qüestionari i anàlisi de documents

S’ha enviat al conjunt dels subjectes avaluats un qüestionari conformat per 20
preguntes. D'aquestes preguntes, aquest informe recull i analitza només 12. Les
altres 8 corresponen a l'altre informe d'avaluació, amb cinc preguntes relatives a
govern obert. Les preguntes son:

Bon govern
1) S’ha aprovat un codi de conducta dels alts càrrecs adaptat a la Llei
19/2014?
(article 55.3 Llei 19/2014, de 29 de desembre)
Si la resposta és afirmativa, indiqueu, si us plau, el vincle d'internet on es pot
consultar el codi o, si no n'hi ha, lliureu-ne una còpia en PDF emprant el
següent formulari
2) Quantes convocatòries de subvencions s’han fet?
3) En quantes convocatòries de subvencions s’han inclòs principis ètics i
regles de conducta en les bases de les convocatòries?
(article 55.2 Llei 19/2014, de 29 de desembre)
4) Quantes licitacions s’han fet?
5) En quantes licitacions s’han inclòs principis ètics i regles de conducta en els
plecs de clàusules contractuals?
(article 55.2 Llei 19/2014, de 29 de desembre)
Bona administració
1) Quantes cartes de serveis adaptades als requisits de la Llei 19/2014 s'han
aprovat?
(article 59 Llei 19/2014, de 29 de desembre)
Si la resposta és afirmativa, indiqueu, si us plau, el vincle d'internet on es pot
consultar la/es carta/es de serveis o, si no n'hi ha, lliureu-ne una còpia en PDF
emprant el següent formulari
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2) Quantes enquestes s'han fet sobre el grau de satisfacció dels usuaris pel
que fa als serveis públics i les activitats gestionades?
(article 60 Llei 19/2014, de 29 de desembre)
Si la resposta és afirmativa, indiqueu, si us plau, el/s vincle/s d'internet on es
pot accedir a les enquestes.
Qualitat normativa
1) Quantes normes s’han aprovat?
2) En quantes normes s’ha dut a terme una avaluació d’impacte normatiu
abans d’haver-se aprovat per a avaluar els efectes de la nova regulació i evitar
que es generin obligacions o despeses innecessàries o desproporcionades
respecte dels objectius d'interès general que es pretenen assolir?
(article 64.1 Llei 19/2014)
Si la resposta és afirmativa, indiqueu, si us plau, el/s vincle/s d'internet on es
pot accedir les avaluacions efectuades.
3) En quantes normes s’ha avaluat la seva aplicació per tal de verificar-ne el
grau de compliment, la necessitat i l’actualitat?
(article 64.2 Llei 19/2014)
Si la resposta és afirmativa, indiqueu, si us plau, el/s vincle/s d'internet on es
pot accedir les avaluacions efectuades.
4) Existeix una unitat responsable de l’avaluació d’impacte normatiu?
5) Es disposa d’un instrument que faci previsible el marc normatiu com ara un
pla anual normatiu?
(article 62.1 Llei 19/2014)
Taula 2. Preguntes del qüestionari.

S´ha procedit a analitzar la documentació en aquests àmbits que se´ns ha fet
arribar.
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B.

Entrevistes

En el marc del procés d’avaluació es van dur a terme diverses entrevistes a
diferents càrrecs vinculats amb el compliment de las obligacions de bon govern
i bona administració.
En particular, es van mantenir entrevistes amb les següents persones
a) Entrevista amb la senyora Paula Ortí, cap de l´Àrea de la Millora de la
Regulació del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya
b) Entrevista amb els senyors Lluís Corominas i Jan Reñé de l´Associació
Catalana de Municipis.
c) Entrevista amb President de la Comissió de Bon Govern de la Federació de
Municipis de Catalunya: David Bote, alcalde de Mataró. Per part de la Comissió
de Transparència, Josep Bigorra, alcalde de Vilaplana. Tècnic assessor: Michael
Donaldson.

C. Anàlisi de les cartes de serveis
L’anàlisi de les cartes de serveis s´ha realitzat a partir d’un sistema d’indicadors
que s´ha dissenyat d’acord amb les obligacions que preveu la Llei 19/2014, tenint
en compte la nova redacció donada per la LIei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
Els indicadors recullen les obligacions de contingut de les cartes d´acord amb
l´art. 59 de la Llei 19/2014 i les novetats de la Llei 5/2020:
“Article 59
Cartes de servei
1. L'Administració pública ha de garantir que els serveis de la seva competència
es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha d'incloure
cartes de servei en el marc regulador dels serveis públics finalistes que gestiona
directament.
2. En el cas dels serveis que es presten mitjançant xarxes, es poden aprovar
cartes base dels serveis que fixin els estàndards mínims de qualitat de servei
comuns a tots els centres que la integren. Als efectes d'aquesta llei, s'entén
per xarxa el conjunt de dues o més unitats que presten un mateix servei en règim
de descentralització funcional o desconcentració.
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3. L'existència de cartes base no exclou que es puguin aprovar cartes pròpies
d'un centre o d'alguns centres de la xarxa amb la finalitat de declarar estàndards
de qualitat més exigents que els establerts en la carta base.
4. Les cartes de servei han tenir, com a mínim, el contingut següent:

a) L'organització del servei.
b) La identificació dels responsables de la gestió.
c) La relació de serveis que es presten.
d) Els estàndards mínims de qualitat del servei desglossats, si escau, per
categories de prestacions, i els indicadors per a avaluar-ne l'aplicació. e) Les
condicions d'accés al serveis.
g) Els drets i deures dels usuaris.
h) El règim econòmic aplicable, amb indicació de les taxes i els preus públics que
siguin aplicables, si escau.
i) La manera que tenen els usuaris dels serveis de presentar queixes i
suggeriments.
j) Les vies que poden utilitzar els usuaris per a obtenir informació i orientació amb
relació al servei públic.
f) Les mesures de reparació o correcció en cas d'incompliment dels estàndards
mínims establerts a les cartes.
5. Els estàndards mínims de qualitat declarats en les cartes de servei són
exigibles per a l'Administració quan el servei es presta en les condicions normals
per a les quals es van establir i sense pertorbacions alienes que n'alterin el
funcionament. Si concorren raons excepcionals sobrevingudes que n'afecten el
funcionament de manera extraordinària, es poden suspendre temporalment un o
alguns dels estàndards mínims de qualitat declarats en la carta i els drets
directament derivats d'aquesta. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, la
suspensió es fa efectiva per resolució motivada del titular del departament o
departaments que van aprovar la carta. La resolució de suspensió ha de
determinar la causa que la motiva, i l'abast i les conseqüències de la suspensió.
La durada de la suspensió no es pot estendre, en cap cas, més enllà de la causa
excepcional que la motiva i, si escau, del termini estrictament necessari per a
remoure els obstacles o les afectacions ocasionats.
6. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic institucional,
les cartes de serveis s'aproven per resolució dels titulars dels departaments
competents dels serveis objecte de les cartes, amb l'informe previ favorable de
la unitat departamental competent en matèria de qualitat. Els consells comarcals,
els municipis de gran població i els consells de vegueria han d'aprovar les cartes
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dels serveis de competència municipal que gestionin, d'acord amb el que
determina la legislació de règim local. Les cartes de servei i llurs actualitzacions
entren en vigor a partir de la publicació en els diaris oficials corresponents.
7. En l'àmbit dels serveis públics prestats per gestió indirecta, l'assegurament de
la qualitat del servei es fa efectiu a través dels mecanismes concrets de control
de l'execució que estableix la legislació aplicable en relació amb els mitjans de
control i garantia de la qualitat.

A partir d’aquestes regulacions, els indicadors construïts han estat els següents:

1. L’organització i la forma de gestió del servei
2. La identificació dels responsables de la gestió
3. Els estàndards mínims de qualitat del servei desglossats, si escau, per
categories de prestació i els indicadors per avaluar-ne l'aplicació
4. Les condicions d’accés.
5. Els drets i deures dels usuaris
6. Les mesures de reparació o correcció en cas d'incompliment dels
estàndards mínims establerts a les cartes
7. El règim econòmic aplicable, amb indicació de les taxes i els preus públics
que siguin aplicables, si escau.
8. La manera que tenen els usuaris dels serveis de presentar queixes i
suggeriments.
9. Les vies utilitzables perquè els usuaris puguin obtenir informació i
orientació amb relació al servei públic.
Tenint en compte, doncs, aquests 9 aspectes, s´han aplicat aquests indicadors
a 45 cartes de serveis. També s´han avaluat un total de 9 Cartes de Serveis de
forma qualitativa.
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4. Avaluació del compliment de les obligacions de bon govern i bona
administració previstes a la llei.

4.1. Introducció

Existeix poca experiència en l'avaluació ex post de l'aplicació de normes
jurídiques a Catalunya i Espanya, entenent aquesta avaluació retrospectiva com
una estratègia clàssica del moviment de millora de la gestió denominat better o
smart regulation1.
Per a poder conèixer la qualitat de les normes i, en el seu cas, millorar-la, és
requisit imprescindible avaluar, és a dir mesurar els efectes, els impactes de la
normativa en el món real. Es tracta mitjançant l'avaluació de les normes de
calcular els impactes de la norma i conèixer així els aspectes positius i negatius
que la seva futura aprovació (avaluació ex-ante o prospectiva) o la seva aplicació
durant un determinat període de temps (avaluació ex post o retrospectiva)
generen.
Tots dos tipus d'avaluació no sols no són incompatibles, sinó que poden i han de
ser concurrents. Abans de llançar al món jurídic una norma jurídica (és a dir, en
impulsar la normativa, en redactar-la, en ser debatuda, en el seu cas, en el
Parlament) pot avaluar-se que impactes tindrà i, en funció de tal avaluació,
decidir fins i tot que és millor no promulgar-la, per exemple. Si s'aprova la norma
jurídica i entra en vigor, caldrà llavors (durant la seva vigència) conèixer quina és
la seva (in) aplicació veritable, el seu grau d'acceptació social, això és, si els
ciutadans la respecten o no motu proprio, si quan no és respectada es generen
efectives reaccions jurídiques (sancions, etc.), si la seva aplicació dona lloc a
freqüents controvèrsies (nombre de recursos judicials...), etc. En funció de tal
avaluació a posteriori és possible arribar a decidir, fins i tot, la necessitat de la

En general, respecte al que es diu en aquesta sección, es pot consultar Juli Ponce Solé i Agustí
Cerrillo i Martínez (Coord.), Innovación en el ámbito del buen gobierno regulatorio: ciencias del
comportamiento, transparencia y prevención de la corrupción, INAP, Madrid, 2018. De forma més
breu i divulgativa: Impactes normatius i qualitat de la regulació: un element clau per al bon govern
i la bona administració – Juli Ponce Solé – RCDP blog (gencat.cat); Buen gobierno regulatorio,
derecho a una buena administración y Living Labs | (wordpress.com)
1
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seva derogació, és a dir, de la seva eliminació del món jurídic per ineficaç o
ineficient, per exemple2.
L'avaluació de les lleis vigents mitjançant anàlisis d'impacte ex post és
necessària per a assegurar que les mateixes són eficaces i eficients i avaluar fins
a quin punt la normativa aconsegueix els objectius per a la qual va ser designada.
Pot ser a més un punt inicial per a entendre els impactes, problemes i avantatges
de la regulació existent, oferint un feedback per al disseny de millors normes,
com indiquen els especialistes en aquesta àmbit i diverses organitzacions
internacionals, com la UE o l'OCDE3.
Entre les tècniques d'avaluació ex post

més utilitzades es poden citar les

següents:
a)

Informes específics de seguiment de l'aplicació normativa, desenvolupats

per organismes creats ad hoc, en seu parlamentària o no .
b)

Ús

d'anàlisis

realitzades

per

diversos

organismes

públics

en

desenvolupament de les seves tasques (per exemple, ombudsen, en rebre les
queixes ciutadanes, etc.).
c)

Utilització de clàusules incloses en la norma jurídica imposant la seva

revisió en un termini determinat o de clàusules anomenades de sunset legislation
(amb una vigència determinada) empleades a la UE i en diversos països del món,
com els Estats Units d'Amèrica4 .
Una nova generació de lleis autonòmiques a Espanya (com la catalana 19/2014
a la qual de seguida ens referirem) en l'àmbit de la transparència i bon govern
inclouen regulacions referides a la millora de qualitat normativa. A més, les lleis

Vid. KARPEN, Ulrich (2003): "Evaluation of legislation", a PARLAMENT DE CATALUNYA,
Legislador i tècnica legislativa, Barcelona, 2003, pp. 23 y ss., BETANCOR, A., Mejorar la
regulación, Fundación Rafael del Pino-Marcial Pons, Madrid, 2009, GARCÍA-ESCUDERO, P.,
Manual de Técnica Legislativa, Civitas, 2011.
3 OECD (2015), “Ex post evaluation of regulation”, in Government at a Glance 2015, OECD
Publishing, Paris
4 RANCHORDÁS, S., Constituional Sunsets And Experimental Legislation, Edward Elgar, 2014
y “Innovation-friendly regulation: the sunset of regulation, the sunrise of innovation”, Jurimetrics,
Vol. 55, Number 2 (winter 2015):http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2544291
2
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espanyoles 39 i 40 de 2015 han introduït referències a la qualitat normativa. La
primera, de procediment administratiu comú, inclou en els seus arts. 129 i ss.
una sèrie de referències a principis de bona regulació, avaluació ex post,
obligatorietat d'un Pla Normatiu anual i participació ciutadana. La segona, del
sector públic, modifica la Llei de govern estatal en la seva disposició addicional
tercera punt 12, incloent articles específics referits a les qüestions anteriors, la
previsió de la creació d'una unitat específica per a aquests temes en el Ministeri
de la presidència espanyol i una referència a un informe anual de compliment del
pla anual normatiu de l'any anterior.
La falta de tradició a Catalunya d'aquesta mena d'avaluació s´ha començat a
esmenar des de fa anys amb l´avaluació ex post anual de la llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació i bon govern, LTAIBG. L'avaluació d'aquesta
Llei li correspon realitzar-la al Síndic de Greuges d'acord amb l'article 92.1 de la
citada norma, que preveu aquesta avaluació ex post obligatòria, la qual cosa no
és gens comuna en el sistema jurídic espanyol. Així mateix, l'art. 93 assenyala
que ha de fer-ho de manera anual.5
La LTAIBG, per la seva part, assenyala entre les seves previsions el següent:
“Capítol III. Millora de la qualitat normativa
Article 64. Millora de la regulació
2. L’Administració pública ha de desenvolupar mecanismes per a avaluar
l’aplicació de les normes, per tal de verificar-ne el grau de compliment, la
necessitat i l’actualitat i, si escau, la conveniència de modificar-les per raó de
noves necessitats econòmiques o socials sobrevingudes.
3. S’ha de garantir la participació dels ciutadans en l’elaboració de les memòries
d’avaluació i impacte, i també en el procés per a avaluar l’aplicació de les normes”

Totes les avaluacions disponibles des de 2016 a: Informe anual de transparència - Síndic de
Greuges de Catalunya - El defensor de les persones (sindic.cat)
5
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4.2. Jurisprudència, bon govern i bona administració

4.2.1 Introducció
L´anàlisi dels diferents aspectes relatius al bon govern i a la bona administració
ha de venir emmarcat per diverses decisions judicial recaigudes l´any 2000 que
han anat configurant un enteniment concret del que hagi d´entendre per bona
administració.

La LTAIBG des del seu preàmbul insisteix en la importància d´aquest concepte
(les cursives són nostres):

“1. Les administracions públiques i les institucions i els organismes públics en
general tenen funcions, activitats i serveis per a complir finalitats d’interès públic
en benefici del conjunt dels ciutadans.

En un context d’estat democràtic i de dret, tots els poders públics tenen la
legitimitat que els dóna la participació ciutadana en llur configuració (de manera
directa o indirecta), la qual cosa obliga a donar compte a la ciutadania, d’acord
amb el principi de responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió dels recursos
públics que s’han posat al seu abast.

Les exigències de l’actuació de les administracions amb ple sotmetiment a la llei
han estat especial objecte d’atenció per part del legislador des de fa anys, per tal
de garantir el compliment del principi de legalitat i la possibilitat que els ciutadans
disposin de mecanismes de protecció per a la tutela de llurs drets i interessos.
La lluita contra les immunitats del poder ha estat especialment eficaç en aquest
àmbit amb l’adopció de mesures legislatives que permeten controlar la subjecció
a la llei i al dret de l’activitat administrativa.

Tanmateix, no és possible fer aquesta constatació sobre altres aspectes
essencials de l’organització i el funcionament de l’Administració pública, que
incideixen directament sobre la seva qualitat democràtica en tant que afecten el
coneixement per part de la ciutadania de les dades i de la informació de què
disposen les administracions i els poders públics, que són determinants per a la
seva presa de decisions i que els ciutadans també han de conèixer per tal de
poder avaluar les actuacions públiques i garantir un exercici del poder públic
responsable.
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Des d’aquesta perspectiva, adquireixen especial rellevància principis com són el
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com a principis
bàsics que permeten avaluar la qualitat democràtica del funcionament de les
administracions públiques. I també la té el de govern obert, com a concepte que
permet aprofitar els avantatges dels mitjans electrònics per a configurar un
sistema de relacions entre les administracions i la ciutadania més interactiu i més
participatiu.
Aquests principis no han estat objecte fins ara d’un tractament legal clar i definit
que comporti llur traducció en drets i obligacions jurídiques. Per aquesta raó, era
necessari que el Parlament assumís aquest repte per tal de donar resposta a
una demanda social que cada cop exigeix una major transparència sobre el
funcionament de les administracions i els processos de presa de decisió,
incloent-hi el reconeixement d’un dret ampli d’accés a la informació pública, així
com una major participació en la presa de decisions.
Aquesta llei vol donar compliment a aquesta demanda social mitjançant la
concreció i el desenvolupament d’aquests principis, amb voluntat d’estendre el
seu àmbit d’aplicació a tots els organismes públics de Catalunya, tinguin o no
caràcter administratiu. Al mateix temps, l’establiment d’uns drets i unes
obligacions jurídiques correlatives obliga també a protegir-los amb uns
mecanismes de garantia que la mateixa llei estableix, per tal que no quedin com
a mers principis programàtics”
(…)
Una societat democràtica i la necessitat que els interessos públics siguin servits
amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat obliga que el capteniment dels
servidors públics, especialment els alts càrrecs, s’ajusti a uns paràmetres que
garanteixin el compliment d’aquests principis.
En aquest sentit, la Llei estableix els principis de bon govern que ho han de fer
possible, els quals han d’ésser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona
conducta. L’establiment d’aquests codis es complementa amb el principi de
publicitat de les activitats, béns i interessos dels alts càrrecs i l’obligació
d’observança del règim d’incompatibilitats. Una altra mesura destacable és
l’obligació de donar publicitat als criteris d’acord amb els quals es designen els
alts càrrecs, atenent la seva competència, qualificació i experiència professional.
Aquests requeriments estan en sintonia amb les polítiques de lluita contra la
corrupció impulsades per la Unió Europea i països del nostre entorn.
El concepte de bon govern es projecta també sobre els requeriments objectius
que s’han de donar perquè l’activitat pública es porti a terme en les millors
condicions i garanteixi uns serveis públics de qualitat. Una bona administració
requereix l’establiment d’uns estàndards mínims de qualitat i una definició clara
de les condicions d’accés als serveis i dels drets i deures dels usuaris i de
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l’Administració. La figura de les cartes de serveis s’estableix com un instrument
essencial en aquest sentit, i es configura amb valor reglamentari als efectes de
la seva vinculació i exigència de compliment. Les mesures de bona administració
es complementen amb l’establiment d’un sistema d’avaluació permanent dels
serveis i amb el reconeixement del dret de la ciutadania de formular propostes i
suggeriments.

Com és sabut, la LTAIBG defineix al seu art. 2 apartat d, de forma un tant confusa,
el bon govern:

“d) Bon govern: els principis, les obligacions i les regles sobre la qualitat dels
serveis i el funcionament de l’Administració, i els principis ètics i les bones
pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de l’Administració,
els càrrecs directius i la resta de personal al servei de l’Administració, amb
l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i
amb garantia de retiment de comptes”.
Però no fa el mateix amb la bona administració, que no defineix, si bé al llarg de
la llei se´n fa esment a la mateixa repetidament. Així el Capítol II es titula “ Dret
a una bona administració i a uns serveis públics de qualitat “ i en el seu art. 58,
com es sabut, s´indica que:
“Les persones tenen dret a una bona Administració, i a l’accés i l’ús d’uns serveis
públics de qualitat reconeguts, amb caràcter general, per la legislació de règim
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya i,
específicament, per les lleis reguladores de les diverses activitats públiques”
Davant de la manca de definició i concreció del dret a una bona administració
per part de la LTAIBG, és molt rellevant la tasca de concreció i orientació que
puguin desenvolupar instàncies externes a l´Administració, com els ombudsmen,
per suposat, i la jurisprudència. En aquest darrer cas recordem a més que,
d´acord amb l´art. 1 del Codi Civil, “La jurisprudencia complementará el
ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el
Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios
generales del derecho”.
Per això, les consideracions que aquí es fan sobre grups de pressió, codis de
conducta, cartes de servei i qualitat normativa han de venir emmarcades per la
precisió que la jurisprudència faci del dret a una bona administració, inclòs a la
LTAIBG.
Per aquest motiu s’analitzarà la jurisprudència del Tribunal Suprem de l´any 2020
en matèria de bona administració i bona regulació, any que ha estat definit com

21

el del “despegue judicial” de la bona administració 6 . Com a continuació
comprovarem, la jurisprudència durant 2020 ha procedit a anul·lar diverses
decisions administratives, establint doctrina cassacional general sobre el dret a
una bona administració i en relació a aspectes concrets, com ara la caducitat del
procediment administratiu, la necessària suspensió, encara que no sigui
sol·licitada, de l´execució forçosa d´actes administratius fins que no es resolgui
el recurs administratiu presentat, la il·legalitat d´un reglament que violi un principi
de bona regulació o el límit a la discrecionalitat de denegar l´obertura d´un
procediment de revisió d´ofici, entre d´altres qüestions rellevants respecte als
conceptes emprats per la LTAIBG.

4.2.2 Breu anàlisi prèvia

Com recordarem breument a continuació, el dret a una bona administració es
troba no només a la legislació catalana, sinó també implícitament a la CE i a la
legislació bàsica estatal i ha estat aplicat nombroses vegades per la
jurisprudència abans de 2020.

Aquest dret té la seva expressió més característica en la deguda diligència
o deguda cura, el que implica una precisa obligació jurídica: la presa en
consideració de tots els factors rellevants i l´omissió dels irrellevants en la presa
d´una decisió administrativa.

Aquesta obligació, a més interactua en relació a les obligacions jurídiques
derivades d´altres drets diferents, com per exemple, el dret a no entregar
documents ja en poder de les AAPP i d´altres.

És a dir, a la pràctica, el dret a una bona administració pot ser útil per sí
mateix, en establir com veurem, un estàndard determinat de comportament
administratiu, i també en relació, en interconnexió amb d´altres drets, en
relació als quals ajuda a establir un estàndard de diligència deguda o
deguda cura en el compliment de les obligacions correlatives per part de
les AAPP, obligant al compliment de les mateixes no de qualsevol manera, sinó
amb un estàndard jurídic determinat, com veurem de seguida, estàndard que,
sinó es respecta per les Administracions, pot donar lloc a conseqüències
jurídiques precises.
Vegis les dues col·laboracions analitzant la jurisprudència del TJUE i dels TJ de les CCAA per
part de Chaves a Ponce, J. i Villoria, M., Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la
Regulación 2020, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2021.
6
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El dret a una bona administració té connexions teòriques amb la bona
governança i els principis de bon govern, cal, però, distingir-los. El bon govern
i la bona administració són nocions diferents de la bona governança, més
restringides i concretes, i es distingeixen per l'específica funció a la qual es
refereixen, la funció de govern i la funció administrativa, encara que de vegades,
sobretot la bona governança i el bon govern, s'utilitzin de manera indistinta,
depenent del context i de l'idioma que s'empri.

Les nocions de bona governança, bon govern i bona administració comparteixen
una preocupació iniciada a la fi del segle passat i de plena actualitat en el segle
XXI sobre com s'exerceix el poder. Aquest no sols ha d'actuar sense vulnerar
l'ordenament jurídic i no pot ometre la seva actuació quan aquesta és deguda, la
qual cosa ha donat lloc més recentment al control de la inactivitat administrativa,
sinó que ara ha d'actuar, a més, no de qualsevol manera.

En aquest últim estadi de desenvolupament jurídic en el qual ens trobem, no és
suficient amb no vulnerar la llei o no actuar quan és degut, sinó que la manera
d'actuar també és rellevant per a la gestió pública, el Dret i el dret a una bona
administració de les persones.

La governança ha conegut una creixent atenció sobretot en l´àmbit de la Ciència
Política, fent referència a un mode de gestió pública, basada en l’anàlisi de les
xarxes d´actors, públics i privats, que interactuen en el desenvolupament de
polítiques públiques. És conegut al respecte el Llibre blanc sobre la governança,
inclòs en una comunicació de la Comissió Europea de 2001, al que ja ens hem
referit més amunt i el text del qual és disponible en obert a la pàgina de la UE
Eur-Lex.

Els principis de bon govern són establerts pels arts. 25 i ss. de la llei estatal
19/2013, de transparència, accés a la informació i bon govern i per la llei catalana
19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern, art. 55, en
referència a l´activitat dels electes i els alts càrrecs de les administracions.

Principis que són jurídics i la violació dels quals pot comportar diverses
conseqüències jurídiques, com ara veurem. Així, el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno ha recordat a un organisme públic que:
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“…derivado del artículo 26.2 a), apartado 5º, de la LTAIBG, es un principio
general de buen gobierno actuar con la diligencia debida en el cumplimiento de
sus obligaciones y fomentar la calidad en la prestación de servicios públicos. (…)
constituye infracción leve, tipificada en el artículo 29.3 b) de la LTAIBG el
descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de
los principios de actuación del artículo 26.2. b)” (Resolució 653/2018).

La llei catalana 19/2013, com ens consta, defineix el bon govern en el seu art. 2
com, confonent-lo parcialment amb la bona administració, la qual, com veurem,
és un concepte diferent. Destaquem en cursiva la referència a la bona
administració, que també caldrà que es doni en aquells alts càrrecs quan
desenvolupin funcions administratives:

“els principis, les obligacions i les regles sobre la qualitat dels serveis i el
funcionament de l’Administració, i els principis ètics i les bones pràctiques
d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de l’Administració, els càrrecs
directius i la resta de personal al servei de l’Administració, amb l’objectiu que
aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i amb garantia
de retiment de comptes”

Per la seva part, la bona administració fa referència a la manera com són
desenvolupades les funcions administratives, essent el concepte de mala
administració (bé negligent, bé dolosa, això és, la corrupció) el seu oposat .

Si bé la bona administració ha estat una preocupació constant al llarg de la
història i grans especialistes en temes administratius s'han dedicat a ella (com
és el cas d´HAURIOU), la tecnificació d'aquesta i la seva aplicabilitat en la millora
del poder executiu s'ha produït, en realitat, en les últimes dècades.

En aquest sentit, el professor italià de dret administratiu CASSESE ha assenyalat
com el segle XXI ha de ser el segle de la bona administració. La ja abundant i
creixent bibliografia especialitzada en el bon govern i la bona administració i la
nombrosa normativa i jurisprudència que en fan referència sembla ser indicadors
que ens trobem en aquest camí (CASSESE, S., “Il diritto alla buona
amministrazione”, European Review of Public Law, Vol. 21, Nº 3, 2009, pp. 10371047).
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Tan diversa normativa a nivell internacional, com la Carta de Drets Fonamentals
de la Unió Europea (art. 41), com nacional, així, la Constitució espanyola, de
manera implícita, els més moderns Estatuts d'Autonomia i la legislació a Espanya,
recullen el dret a una bona administració.

L´art. 41 de la Carta assenyala que:

“Artículo 41
Derecho a una buena administración
1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión
traten sus asuntos
imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.
2. Este derecho incluye en particular:

-el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una
medida individual que le afecte desfavorablemente,
-el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del
respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional
y comercial,
-la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.

3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los daños
causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones,
de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los
Estados miembros.
4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las
lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua.”

A la CE, els arts. 9.3, 31.2 i 103 estableixen els principis de racionalitat, eficiència
i economia, objectivitat i coordinació

Entre els Estatuts, tingui's en compte l'art. 30 de l'Estatut d'Autonomia català,
aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, l'art. 31 de l'Estatut
d'Autonomia andalús, aprovat per la Llei orgànica 2/2007, de 19 de març, l'article
14 de l'Estatut d'Autonomia balear, aprovat per Llei orgànica 1/2007, de 28 de
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febrer, de l'article 12 de l'Estatut d'Autonomia de Castella i Lleó, aprovat per Llei
orgànica 14/2007, de 30 de novembre o l'art. 9 de la reforma operada per la Llei
orgànica 1/2006, de 10 d'abril, a l'Estatut d'Autonomia valencià.

L´EAC assenyala el següent:

“ARTICLE 30. DRETS D'ACCÉS ALS SERVEIS PÚBLICS I A UNA BONA
ADMINISTRACIÓ

1. Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat als
serveis públics i als serveis econòmics d'interès general. Les
administracions públiques han de fixar les condicions d'accés i els
estàndards de qualitat d'aquests serveis, amb independència del règim de
llur prestació.
2. Totes les persones tenen dret que els poders públics de Catalunya les
tractin, en els afers que les afecten, d'una manera imparcial i objectiva, i
que l'actuació dels poders públics sigui proporcionada a les finalitats que
la justifiquen.
3. Les lleis han de regular les condicions d'exercici i les garanties dels drets
a què fan referència els apartats 1 i 2 i han de determinar els casos en
què les administracions públiques de Catalunya i els serveis públics que
en depenen han d'adoptar una carta de drets dels usuaris i d'obligacions
dels prestadors. »

Entre la normativa autonòmica, tinguis en compte, per exemple, les lleis
catalanes 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les AAPP de Catalunya
i 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern, que ja hem
esmentat..

La primera assenyala que:

“Article 22
Dret a una bona administració
1. El dret dels ciutadans a una bona administració inclou:
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a) El dret que l'actuació administrativa sigui proporcional a la finalitat perseguida.
b) El dret a participar en la presa de decisions i, especialment, el dret d'audiència
i el dret a presentar al·legacions en qualsevol fase del procediment administratiu,
d'acord amb el que estableix la normativa aplicable.
c) El dret que les decisions de les administracions públiques estiguin motivades,
en els supòsits establerts legalment, amb una referència succinta als fets i als
fonaments jurídics, amb la identificació de les normes aplicables i amb la
indicació del règim de recursos que escaigui.
d) El dret a obtenir una resolució expressa i que se'ls notifiqui dins del termini
legalment establert.
e) El dret a no aportar les dades o els documents que estiguin en poder de les
administracions públiques o dels quals aquestes puguin disposar.
f) El dret a conèixer en qualsevol moment l'estat de tramitació dels procediments
en què són persones interessades.
2. Les administracions públiques de Catalunya han de fomentar la participació
ciutadana en les actuacions administratives de llur competència, per tal de recollir
les propostes, els suggeriments i les iniciatives de la ciutadania, mitjançant un
procés previ d'informació i debat”

Aquest precepte requereix una interpretació sistemàtica amb uns altres de la llei,
i genera obligacions jurídiques per a tota mena d'activitats administratives, siguin
o no desenvolupades per mitjans electrònics.

El dret a una bona administració és ja aplicat quotidianament per a la resolució
de concrets conflictes pel Tribunal Europeu de Drets Humans, el Tribunal de
Justícia de la Unió Europea, el Tribunal Suprem espanyol i els Tribunals de
Justícia de les Comunitats Autònomes, els quals compten ja amb centenars de
sentències sobre aquest tema.

En diverses sentències, el TEDH s´ha referit a la good governance, que exigeix
que l´activitat administrativa sigui:

- Àgil i ràpida i en el seu degut moment (“promptly”, “speedily”) desenvolupada
d'una manera apropiada i “sobretot” consistent, especialment quan afecta “drets
humans fonamentals, incloent-hi el dret de propietat”.
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-Duta a terme amb la major (“utmost”) cura, “en particular quan es tracta de
matèries de vital importància per als individus, com a beneficis socials i altres
drets semblants”.

-Mitjançant el desenvolupament de procediments interns que permetin la
transparència i la claredat de les seves operacions, minimitzin el risc d'errors i
promoguin la seguretat jurídica en les transaccions entre particulars afectant
interessos relatius a la propietat.

-Correctora d'errors comesos, amb el pagament, si escau, d'una adequada
compensació o un altre tipus de reparació apropiada per al ciutadà afectat per
aquests.
(ex. Öneryildiz contra Turquía, de 30 de novembre de 2004)

Entre la nombrosíssima jurisprudència del TJUE, tinguis en compte, per exemple,
la Sentència del Tribunal de Primera Instància (Sala Segona ampliada) de 30 de
gener de 2002, max.mobil Telekommunikation Service GmbH contra Comisión
de las Comunidades Europeas:

“el derecho a la buena administración, (…) forma parte de los principios
generales del Estado de Derecho comunes a las tradiciones constitucionales de
los Estados miembros”

4.2.3. La jurisprudència de l´any 2020 en relació a la bona administració

A Espanya, la jurisprudència del Tribunal Suprem era ja molt abundant en relació
a la bona administració abans de 2020. Així, per no anar més lluny del 2019, la
sentència del Tribunal Suprem de la Sala contenciós-administrativa, de 19 de
febrer de 2019 havia assenyalat que

“Ya en otras ocasiones hemos hecho referencia al principio de buena
administración, principio implícito en la Constitución, arts. 9.3 y 103, proyectado
en numerosos pronunciamientos jurisprudenciales y positivizado, actualmente,
en nuestro Derecho común , art. 3.1.e) de la Ley 40/2015 ; principio que impone
a la Administración una conducta lo suﬁcientemente diligente como para evitar
deﬁnitivamente las posibles disfunciones derivada de su actuación, sin que baste
la mera observancia estricta de procedimientos y trámites, sino que más allá
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reclama la plena efectividad de garantías y derechos reconocidos legal y
constitucionalmente al contribuyente y mandata a los responsables de gestionar
el sistema impositivo, a la propia Administración Tributaria, observar el deber de
cuidado y la debida diligencia para su efectividad y de garantizar la protección
jurídica que haga inviable el enriquecimiento injusto.”

D´igual manera, la STS de 18 de desembre de 2019 (rec. 4442/2018), ha
assenyalat com a doctrina cassacional que:

“…del derecho a una buena Administración pública derivan una serie de
derechos de los ciudadanos con plasmación efectiva. No se trata, por tanto, de
una mera fórmula vacía de contenido, sino que se impone a las Administraciones
públicas de suerte que a dichos derechos sigue un correlativo elenco de deberes
a estas exigibles…”

Però ha estat al 2020 quan el TS s´ha mostrat més contundent en la seva
definició i aplicació de la bona administració. La STS de 15 d´octubre de 2020
estableix amb contundència que:

““Es sabido que el principio de buena administración está implícito en
nuestra Constitución (artículos 9.3, 103 y 106), ha sido positivizado en la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículos 41 y 42)”(…)

“constituye, según la mejor doctrina, un nuevo paradigma del Derecho del
siglo XXI referido a un modo de actuación pública que excluye la gestión
negligente (…)

“y –como esta misma Sala ha señalado en anteriores ocasiones- no consiste en
una pura fórmula vacía de contenido, sino que se impone a las
Administraciones Públicas, de suerte que el conjunto de derechos que de
aquel principio derivan (audiencia, resolución en plazo, motivación, tratamiento
eficaz y equitativo de los asuntos, buena fe) tiene –debe tener- plasmación
efectiva y lleva aparejado, por ello, un correlativo elenco de deberes
plenamente exigible por el ciudadano a los órganos públicos”

Per la seva banda, la STS de 3 de desembre de 2020 destaca que:
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“...principio a la buena administración que, merced a lo establecido en el artículo
41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha
adquirido el rango de derecho fundamental en el ámbito de la Unión,
calificándose por algún sector doctrinal como uno de los derechos
fundamentales de nueva generación del que se ha hecho eco la misma
jurisprudencia de este Tribunal Supremo desde la sentencias de 30 de abril
de 2012, dictada en el recurso de casación 1869/2012 (ECLI:ES:TS:2012:3243);
hasta la más reciente sentencia, con abundante cita, 1558/2020/, de 19 de
noviembre último, dictada en el recurso de casación 4911/2018
(ECLI:ES:TS:2020:3880); que se ha querido vincular, en nuestro Derecho interno,
a la exigencia que impone el artículo 9.3º de nuestra Constitución sobre la
proscripción de la arbitrariedad en la actuación de los podres públicos; pero que,
sobre todo, debe considerarse implícito en la exigencia que impone a la
actuación de la Administración en el artículo 103, en articular con le impone los
principios de sometimiento " pleno" a la ley y al Derecho . Y en ese sentido, es
apreciable la inspiración de la exigencia comunitaria en el contenido de los
artículos 13 y 53 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas al referirse a los derechos de los ciudadanos en sus
relaciones con la Administración.

Pero la buena administración es algo más que un derecho fundamental de los
ciudadanos, siendo ello lo más relevante; porque su efectividad comporta una
indudable carga obligación para los órganos administrativos a los que se
les impone la necesidad de someterse a las más exquisitas exigencias
legales en sus decisiones”

Finalment, destacar també que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
com la resta de Tribunals Superiors de Justícia autonòmics, se n´ha fet
ressò, com no podia ser d´altra manera, de la rellevància del dret a una
bona administració i l´ha aplicat en diverses ocasions per controlar i anul·lar
decisions administratives.
En aquest sentit, per exemple, és destacable la STSJ de Catalunya d´1
d´octubre de 2020:

“El derecho a una "buena administración" como determinante de un nuevo rol de
la Administración en sus relaciones con los Administrados.

Dentro de los expuestos límites a la potestad de revisión, debemos hablar y citar
no solo la buena fe y la seguridad jurídica de las situaciones jurídicas, sino
también de un principio fundamental y paradigma de cambio en las
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relaciones de la Administración con los administrados como es el derecho a una
"buena administración", que si bien no tiene un reconocimiento explícito claro en
nuestro ordenamiento interno (sí se reconoce en el artículo 30 del Estatuto de
Autonomía de Catalunya) tiene en la actualidad una proyección creciente y sí
que se reconoce expresamente en el artículo 41 de la Carta Europea de los
Derechos Fundamentales ya como uno de los derechos de "tercera generación".
Así este principio de "buena administración" hubiera determinado que la propia
Administración, hubiera procedido de oficio, a la vista de los graves defectos y
vicios de las tasaciones, detectados en el recurso 989/2007, a abrir un
procedimiento de revisión de oficio de todo el procedimiento de enajenación de
todas las viviendas de aquellos edificios y realizar las mismas conforme a
derecho y conforme a las directrices que se marcaron en la propia sentencia a
partir de las detalladas periciales practicadas. Además, la observancia de este
principio hubiera determinado un papel activo en una Administración que
conocedora de una actividad nula de pleno derecho, como es la que se declaró
en la sentencia firme núm. 1063/2007, revisara todas las adjudicaciones para
analizar si efectivamente se produjo una situación de total falta de transparencia
e información a los interesados que hubiera podido ser determinante en el
consentimiento de los compradores. Pero ello no fue así. La Administración
tampoco hizo nada y no depuró la posibilidad de otros actos nulos de pleno
derecho por idénticos defectos en el procedimiento de enajenación. Este
principio de "buena administración" también implicaba en la
Administración una actividad de control del ejercicio de las potestades
administrativas para verificar si a partir de la constatación de vicios
radicales de nulidad en parte de las ofertas de venta, estos habían sido
generales para todas las restantes.” (…)

“Como colofón, el derecho a una buena administración exige algo más que
no vulnerar o desconocer reglas o principios y motivar la decisión que se
adopte. Supone controlar, valorar las circunstancias del caso, la toma en
consideración de los hechos e intereses y el Derecho relevante. Y aparece
conectado con el principio de transparencia de la actividad administrativa,
eficiencia, claridad y una aplicación individualizada del Derecho al caso.”
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4.2.4 Conclusions

En conclusió, els principis de bona administració implícits en la Constitució, com
diu el professor MARTÍN REBOLLO es relacionen amb “un derecho implícito en
la Constitución: el derecho al buen funcionamiento de una Administración cuya
función es servir (art. 103 CE)”. (MARTÍN REBOLLO, L., “Ayer y hoy de la
responsabilidad patrimonial de la Administración”, Revista de Administración
Pública, n.º 150, 1999, p. 363).

Tant de l'art. 41 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, com de
les consagracions implícites o explícites en els Drets nacionals - com a Espanya
en la CE, els Estatuts i diverses lleis aplicades per la jurisprudència- es pot
deduir, doncs, que la bona administració té una naturalesa triple:

- un principi general del Dret i, alhora,
- un dret subjectiu, que al ser reconegut a la Constitució esdevé dret fonamental
i
-un valor jurídic

Pot traçar-se aquí un paral·lelisme amb la igualtat, que la jurisprudència i la
doctrina entenen que implica tant un principi general del Dret com un dret
subjectiu (i un valor (vot particular a la STC 75/1983, de 3 d'agost, signat pels
Magistrats na Gloria Begué Cantó, en Luis Díez-Picazo i Ponce de Lleó, en
Francisco Tomás i Valent, en Rafael Gómez-Ferrer Morant i n´ Antonio Truyol
Serra)

Així, doncs, la bona administració pot considerar-se, tant a nivell europeu com
nacional, com un principi general del Dret (implícit a la CE, STS de 2019 i que
limita als poders públics, i com un dret subjectiu (reconegut a la Constitució
implícitament, a l´EAC, a la legislació, a la jurisprudència esmentada i per la
doctrina) que permet obtenir dels tribunals la tutela i protecció perquè la bona
administració no complida pugui ser restablerta.

En aquest sentit, al tractar-se d´un dret reconegut implícitament a la Constitució
espanyola, com afirma la jurisprudència del TS espanyol, ens trobem davant
d´un dret fonamental. Un dret fonamental és un dret reconegut
constitucionalment, de forma explícita o implícita, que no cal que tingui reconegut
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recurs d´empara (ESCOBAR ROCA, G., El Derecho, entre el poder y la justícia,
Tirant Lo Blanch, València, 2017, pàgines 304 i ss.).
Fins i tot, es pot dir de la bona administració que és un valor de
l'ordenament jurídic, perquè cal afirmar que, per exemple, quan la CE afirma
“com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la
igualtat i el pluralisme polític”, està consagrant la bona administració
implícitament com a valor, atès que cap dels explícitament afirmats és possible
amb una mala administració i un mal govern.
La bona administració influeix transversalment en el Dret administratiu, amb el
potencial, com han destacat diverses sentències, de ser una eina que determini
un nou rol en les relacions entre els ciutadans i les administracions, un canvi de
paradigma. Però l´efectivitat tècnica del dret a una bona administració, a banda
del comportament del poder executiu, també depèn dels dissenys organitzatius i
procedimentals que realitzin els legisladors (regulació dels conflictes d’interessos,
dels grups de pressió, de l´avaluació de polítiques públiques, etc.) i del control
no judicial (ex. ombudsmen) i judicial que es faci del respecte del mateix.
La bona administració i l´obligació jurídica de deguda diligència o deguda cura
tenen o poden tenir impacte transversal en àmbits tan rellevants com els
següents que ha destacat la jurisprudència en 2020: en el dret a l´adient
desenvolupament del procediment administratiu per elaborar reglaments (que no
poden violar els principis de bona regulació, STS de 4 de juny de 2020 (núm. rec.
33/2019)7), procediment la caducitat del qual ha de ser declarada formalment
abans d´iniciar un altre (STS de 3 de desembre de 2020 (rec. Núm. 8332/2019)8)-,
en la correcta motivació de les decisions administratives, el dret a comprendrela – amb relació lògica del seu contingut amb l´expedient i la decisió adoptada-,
en les notificacions, que cal desplegar amb la deguda diligència (STC 160/2020),
en els recursos administratius – no essent possible dictar providència de
constrenyiment sobre el patrimoni si no s´han contestat, STS de 28 de maig de

“(…) se arguye que la disposición adicional segunda del Real Decreto 1517/2018, de 28 de
diciembre, vulnera otro de los principios de buena regulación enunciado en el artículo 129.4
de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, toda vez que no le ha permitido a Telefónica la toma de sus
decisiones empresariales en un marco estable, predecible, claro y de certidumbre. (…) En este
sentido, cabe significar que el artículo 129.4 de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, obliga al Gobierno, a fin de garantizar
el principio de seguridad jurídica, a que las iniciativas normativas se ejerzan de manera coherente
con el resto del ordenamiento jurídico nacional y el de la Unión Europea, para generar un marco
normativo estable, predecible, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión
a sus destinatarios para que puedan actuar en consecuencia (…). En consecuencia con lo
razonado, procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto (…)”.
8 “para la reapertura de un procedimiento administrativo en que se ejercitan potestades de
gravamen, existiendo uno previo que debe considerarse caducado, es necesaria una previa
resolución administrativa expresa declarando la caducidad del inicial, sin que, mientras tanto,
puedaconsiderarse que se trate de un nuevo procedimiento”.
7
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2020, (recurs núm. 5751/2017) 9 -, en l´inici de la revisió d´ofici d´actes
administratius (STSJ de Catalunya d´1 d´octubre de 2020, ja exposada), en la
inactivitat administrativa - STS de 8 d´octubre de 2020 (rec. núm. 91/2020), sobre
insuficiència de mesures publiques de protecció a sanitaris durant la pandèmia
de Covid-19- la responsabilitat patrimonial de les AAPP per funcionament
anormal per existència de violació de l´estàndard de diligència deguda, etc...10
En fi, els experts han cridat l´atenció creixentment sobre la rellevància de la bona
administració. Per exemple, en el pròleg a la 19a edició de 2020 del clàssic Curso
(…) aceptar que pueda dictarse una providencia de apremio en un momento en que aún se
mantiene intacto para la Administración el deber
La recepción definitiva del principio de buena administración en la reciente jurisprudencia
de la Sala Tercera... de resolver expresamente, (…) es dar carta de naturaleza a dos prácticas
viciadas de la Administración y contrarias a principios constitucionales de innegable valor jurídico,
como los de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE); y servicio con objetividad a los intereses
generales (art. 103 CE) -que no se agotan en la recaudación fiscal, tal como parece sugerirse,
sino que deben atender a la evidencia de que el primer interès general para la Administración
pública es el de que la ley se cumpla y con ello los derechos de los ciudadanos: a) La primera
práctica, no por extendida menos aberrante, es la de que el silencio administrativo sería como
una opción administrativa legítima, que podría contestar o no según le plazca o le convenga.
Ninguna reforma legal de las que se han producido desde la LPA de 1958 hasta nuestros días
han dejado de regular la patología, esto es, el silencio negativo, a veces con cierta complacencia
en las consecuencias de la infracción de estos deberes esenciales de la Administración.
b) La segunda práctica intolerable es la concepción de que el recurso de reposición no tiene
ninguna virtualidad ni eficacia favorable para el interesado, aun en su modalidad potestativa, que
es la que aquí examinamos. En otras palabras, que se trata de una institución inútil, que no sirve
para replantearse la licitud del acto, sino para retrasar aún más el acceso de los conflictos
jurídicos, aquí los tributarios, a la tutela judicial. (…) no se comprende bien que se apremie la
deuda tributaria antes de resolverse de forma expresa el recurso de reposición que, teóricamente,
podría dar al traste con el acto de cuya ejecución se trata; y, una vez, en su caso, desestimado
explícitamente este, cabría, entonces sí, dictar esa providencia de apremio, colocando así el
carro y los bueyes -si se nos permite la expresión- en la posición funcionalmente adecuada. El
mismo esfuerzo o despliegue de medios que se necesita para que la Administración dicte la
providencia de apremio podría dedicarse a la tarea no tan ímproba ni irrealizable de resolver en
tiempo y forma, o aun intempestivamente, el recurso de reposición, evitando así la persistente y
recusable práctica del silencio negativo como alternativa u opción il·legítima al deber de resolver.
Como muchas veces ha reiterado este Tribunal Supremo, el deber jurídico de resolver las
solicitudes, reclamaciones o recursos no es una invitación de la ley a la cortesía de los órganos
administrativos, sino un estricto y riguroso deber legal que obliga a todos los poderes públicos,
por exigencia constitucional (arts. 9.1; 9.3; 103.1 y 106 CE), cuya inobservancia arrastra también
el quebrantamiento del principio de buena administración, que no solo juega en el terreno de los
actos discrecionales ni en el de la transparencia, sino que, como presupuesto basal, exige que
la Administración cumpla sus deberes y mandatos legales estrictos y no se ampare en su
infracción -como aquí ha sucedido- para causar un innecesario perjuicio al interesado. Expresado
de otro modo, se conculca el principio jurídico, también emparentado con los anteriores, de que
nadie se puede beneficiar de sus propias torpezas (allegans turpitudinem propriam non auditur),
lo que sucede en casos como el presente en que el incumplido deber de resolver sirve de
fundamento a que se haya dictado un acto desfavorable -la ejecución del impugnado y no
resuelto-, sin esperar a pronunciarse sobresu conformidad a derecho, cuando había sido puesta
en tela de juicio en un recurso que la ley habilita, con una finalidad impugnatoria específica,
en favor de los administrados.”
10 Per la consulta de més jurisprudència, es pot tenir en compte la col·laboració de Jesús Cudero
a Ponce, J. i Villoria, M., Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la Regulación 2020,
Fundación Democracia y Gobierno Local, 2021.
9
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de Derecho Administrativo dels professors GARCÍA DE ENTERRÍA i TomásRamón FERNÁNDEZ s´assenyala com el dret a una bona administració “que
hasta ahora no habíamos tomado demasiado en serio”, esta “llamado a abrir
una nueva etapa en nuestro Derecho y en el Derecho Europeo en general”, el
que ha portat al professor Tomás- Ramón FERNÁNDEZ a destacar com el dret
a una bona administració aporta “una nueva mirada a la Administración y al
derecho administrativo”11.

Fernández, T.R. (2021), “El derecho a una buena administración: una nueva mirada a la
Administración y al derecho administrativo”, a Ponce, J. i Villoria, M., Anuario del Buen Gobierno
y de la Calidad de la Regulación 2020, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2021, pp. 81 y
ss.
11
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5. Cartes de servei

5.1 Introducció

A partir de la informació obtinguda en el qüestionari, s´ha dut a terme una anàlisi
de les cartes de serveis adoptades al 2020 d’acord amb el que preveu la Llei
19/2014 pels subjectes avaluats, comprovant la seva adequació o no a les
exigències concretes legals.
Les preguntes aquest any han estat aquestes:

Taula 3. Pregunta sobre bona administració
L’anàlisi de les cartes de serveis s´ha realitzat a partir d’un sistema d’indicadors
que s´ha dissenyat d’acord amb les obligacions que preveu la Llei 19/2014, tenint
en compte la nova redacció donada per la LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
Precisament, l´aprovació d´aquesta darrera llei esmentada, que ha canviat el
marc jurídic de les Cartes de serveis, justifica i explica que iniciem aquest apartat
amb una anàlisi de les novetats legals introduïdes al 2020, per passar després a
l´anàlisi de les dades concretes recollides.

5.2 La modificació del marc normatiu de les Cartes de Serveis al 2020

Com dèiem, l´anàlisi de les cartes de serveis aprovades durant 2020 ha de venir
precedida d´una referència especial al canvi normatiu d´un dels articles legals
més importants que establia les obligacions jurídiques que havien de tenir en
compte els elaboradors de les Cartes. Ens referim a l´art. 59 de la Llei 19/2014,
que va ser modificat per article 179.1 de la LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de
l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient., que va entrar
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en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC, el 30 d´abril de 2020, és
a dir, ja al maig de 2020. Llei que també va introduir una nova disposició
addicional desena a la llei.
Aquesta modificació ha suposat rellevants novetats en aquest àmbit, com de
seguida veurem. Ara bé, el fet de l´entrada en vigor de la modificació gairebé a
mitjans de 2020 i la pandèmia de Covid-19 ha tingut pes en la incidència final de
la modificació, que haurà de ser avaluada en anys successius.
Abans d´analitzar aquesta modificació de la Llei 19/2014, llistem i reproduïm a
continuació les normes vigents que enquadren l´elaboració de les cartes:

Referències normatives

Abreviatures:
EAC: Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006)
LTAIBG: Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern
LP: Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya
-EAC:
Article 30. Drets d'accés als serveis públics i a una bona Administració
1. (...) Les administracions públiques han de fixar les condicions d'accés i els
estàndards de qualitat d'aquests serveis, amb independència del règim de llur
prestació. (...)
3. Les lleis (...) han de determinar els casos en què les administracions públiques
de Catalunya i els serveis públics que en depenen han d'adoptar una carta de
drets dels usuaris i d'obligacions dels prestadors.
-LT: Art. 2 d) Bon govern: els principis, les obligacions i les regles sobre la qualitat
dels serveis i el funcionament de l’Administració, i els principis ètics i les bones
pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de l’Administració,
els càrrecs directius i la resta de personal al servei de l’Administració, amb
l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i
amb garantia de retiment de comptes.

-LTAIBG:
Article 3. Àmbit d’aplicació
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a) A l’Administració de la Generalitat (...)
b) Als organismes i ens públics, les societats amb participació majoritària o
vinculades, les fundacions del sector públic, les entitats de dret públic
dependents o vinculades (...) els consorcis o altres formes associatives i llurs ens
vinculats i societats mercantils en què participa de manera majoritària alguna
d’aquestes administracions.
d) A les persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o
potestats administratives, que presten serveis públics o que perceben fons
públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats per qualsevol títol jurídic.
e) A les persones físiques o jurídiques que duen a terme activitats qualificades
legalment com a serveis d’interès general o universal.
2. En els casos de l’apartat 1.d i e, el compliment de les obligacions establertes
per aquesta llei l’ha de fer efectiu l’Administració responsable. A aquest efecte,
les persones i entitats privades han d’informar l’Administració de les activitats
directament relacionades amb l’exercici de funcions públiques, la gestió de
serveis públics i la percepció de fons públics, i de les activitats que restin dins la
supervisió i el control de l’Administració en el cas de serveis d’interès general o
universal
Article 4
Responsables de l’aplicació d’aquesta llei
1. Els responsables del compliment dels deures i les obligacions establerts per
aquesta llei són els alts càrrecs al servei de la Generalitat i de l’Administració
local de Catalunya i el personal al servei de l’Administració pública, en l’àmbit
general, i també les persones que determina aquesta llei amb relació a àmbits
específics.

-Article 59

Sistemes de gestió de la qualitat dels serveis públics
1. L'Administració pública ha de garantir que els serveis de la seva competència
es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha d'incloure
cartes de servei en el marc regulador dels serveis públics finalistes que gestiona
directament.
2. En el cas dels serveis que es presten mitjançant xarxes, es poden aprovar
cartes base dels serveis que fixin els estàndards mínims de qualitat de servei
comuns a tots els centres que la integren. Als efectes d'aquesta llei, s'entén
per xarxa el conjunt de dues o més unitats que presten un mateix servei en règim
de descentralització funcional o desconcentració.
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3. L'existència de cartes base no exclou que es puguin aprovar cartes pròpies
d'un centre o d'alguns centres de la xarxa amb la finalitat de declarar estàndards
de qualitat més exigents que els establerts en la carta base.
4. Les cartes de servei han tenir, com a mínim, el contingut següent:
a) L'organització del servei.
b) La identificació dels responsables de la gestió.
c) La relació de serveis que es presten.
d) Els estàndards mínims de qualitat del servei desglossats, si escau, per
categories de prestacions, i els indicadors per a avaluar-ne l'aplicació.
e) Les condicions d'accés al serveis.
f) Les mesures de reparació o correcció en cas d'incompliment dels estàndards
mínims establerts a les cartes.
g) Els drets i deures dels usuaris.
h) El règim econòmic aplicable, amb indicació de les taxes i els preus públics que
siguin aplicables, si escau.
i) La manera que tenen els usuaris dels serveis de presentar queixes i
suggeriments.
j) Les vies que poden utilitzar els usuaris per a obtenir informació i orientació amb
relació al servei públic.
5. Els estàndards mínims de qualitat declarats en les cartes de servei són
exigibles per a l'Administració quan el servei es presta en les condicions normals
per a les quals es van establir i sense pertorbacions alienes que n'alterin el
funcionament. Si concorren raons excepcionals sobrevingudes que n'afecten el
funcionament de manera extraordinària, es poden suspendre temporalment un o
alguns dels estàndards mínims de qualitat declarats en la carta i els drets
directament derivats d'aquesta. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, la
suspensió es fa efectiva per resolució motivada del titular del departament o
departaments que van aprovar la carta. La resolució de suspensió ha de
determinar la causa que la motiva, i l'abast i les conseqüències de la suspensió.
La durada de la suspensió no es pot estendre, en cap cas, més enllà de la causa
excepcional que la motiva i, si escau, del termini estrictament necessari per a
remoure els obstacles o les afectacions ocasionats.
6. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic institucional,
les cartes de serveis s'aproven per resolució dels titulars dels departaments
competents dels serveis objecte de les cartes, amb l'informe previ favorable de
la unitat departamental competent en matèria de qualitat. Els consells comarcals,
els municipis de gran població i els consells de vegueria han d'aprovar les cartes
dels serveis de competència municipal que gestionin, d'acord amb el que
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determina la legislació de règim local. Les cartes de servei i llurs actualitzacions
entren en vigor a partir de la publicació en els diaris oficials corresponents.
7. En l'àmbit dels serveis públics prestats per gestió indirecta, l'assegurament de
la qualitat del servei es fa efectiu a través dels mecanismes concrets de control
de l'execució que estableix la legislació aplicable en relació amb els mitjans de
control i garantia de la qualitat.

-Disposició addicional Desena
Règims jurídics singulars sobre sistemes de gestió de la qualitat dels serveis
públics
1. Les cartes de servei a què fa referència l'article 59.1, amb relació als serveis
que gestionen directament les administracions públiques de Catalunya, es poden
substituir per altres sistemes de gestió de la qualitat respecte dels serveis de
salut assistencial, serveis socials, penitenciaris i d'educació reglada. Aquesta
previsió també és aplicable als serveis la normativa sectorial específica dels
quals hagi establert sistemes propis de gestió de la qualitat diferents a les cartes
de servei.
2. Els sistemes alternatius de gestió de la qualitat a què fa referència l'apartat 1
s'han de publicar a l'espai web de l'administració titular del servei o de l'entitat
que el presta, juntament amb els indicadors de qualitat del servei i els informes
d'avaluació corresponents.
3. En tot el que no estableix la normativa sectorial específica, s'apliquen als
sistemes de gestió de qualitat alternatius, supletòriament, les disposicions
contingudes en els capítols I i II del títol V.

-LP:

Article 23

Dret a uns serveis públics de qualitat
1. Tots els ciutadans tenen dret a:
a) Accedir en condicions d'igualtat als serveis públics i que aquests siguin de
qualitat.
b) Plantejar els suggeriments i les queixes relatives al funcionament de l'activitat
administrativa.
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2. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, el Govern ha d'establir per
decret el procediment específic per a l'atenció i la resposta als suggeriments, les
reclamacions i les queixes amb relació a la prestació dels serveis públics de la
seva titularitat.
3. Les administracions públiques de Catalunya han de tenir cartes de serveis a
disposició dels ciutadans, les empreses i els professionals, com a instruments
per a la millora de la qualitat dels serveis, en els termes establerts per la
normativa
vigent.
4. Les unitats orgàniques de l’Administració de la Generalitat amb un rang mínim
de direcció general han de disposar d’una carta de serveis per cadascun dels
serveis finalistes que presten. Les cartes poden ésser individualitzades per cada
servei o bé agrupades, s’han d’avaluar cada dos anys i s’han d’actualitzar, com
a mínim, cada cinc anys.

Cal tenir en compte també:

-l'art. 9.1.j) LTAIPBGC contempla el deure de l'Administració de fer pública
la informació relativa a «El catàleg dels serveis prestats, les cartes de
serveis existents i la informació sobre els resultats de les avaluacions de
qualitat i de la incidència social de les polítiques públiques».

-l'art. 10.1.c) de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'Ús dels Mitjans
Electrònics en el Sector Públic de Catalunya contempla l'obligació de les
entitats que conformen el seu sector públic de difondre per mitjans
electrònics i informar els ciutadans dels serveis que presten, i un dels
mitjans que explicita són les Cartes de Serveis.

5.3 Anàlisis de la reforma normativa de l´any 2020

Per què es va procedir a modificar la Llei 19/2014 en aquest punt? Una lectura
del Preàmbul, malauradament no ens desvetlla la raó del canvi.
Aquesta pot ser cal buscar-la en diversos esdeveniments previs que van donar
lloc a un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en relació a les cartes de
serveis. Dictamen que al afirmar diversos aspectes continguts a la versió original
de la llei podrien haver donat lloc a aquesta modificació.
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Efectivament, ens referim al Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora
281/2018, de 15 de novembre, relatiu al Projecte d’ordre per la qual s’aprova la
Carta de serveis del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.
Aquest Dictamen conté una rellevant doctrina sobre les Cartes, d´acord amb la
redacció originària de la llei 19/2014. Cal destacar que el Dictamen té molt en
compte els diferents informes de la sindicatura de Greuges sobre la llei 19/2014
també. Així, en el mateix es pot llegir el següent (la negreta és nostra):

“Aquesta evolució en relació amb la naturalesa i efectes de les cartes de serveis
a l’ordenament jurídic català ha estat posada en relleu pel Síndic de Greuges
amb motiu dels informes sobre transparència, accés a la informació pública
i bon govern que elabora anualment en compliment d’allò previst en l’article
93 de la Llei 19/2014, precepte que, emmarcat en el títol referit a l’avaluació de
la mateixa Llei 19/2014, regula l’informe del Síndic de Greuges en el qual
s’avalua el compliment de la llei. En concret, en relació amb les cartes de
serveis, el primer informe emès pel Síndic el juliol de 2016 indica que:
“passen a tenir naturalesa reglamentària i vinculen l’Administració pública i els
usuaris (art. 59). Aquest caràcter obligatori suposa una novetat respecte a la
situació precedent. La Llei estableix que les cartes de serveis, entre altres
aspectes, han de definir els estàndards mínims de qualitat del servei, les
condicions d’accés, els drets i deures dels usuaris, el règim econòmic aplicable,
els indicadors per avaluar-les i les vies de reclamació i les vies utilitzables per
obtenir informació i orientació amb relació al servei.
Malgrat aquest important canvi en la configuració jurídica de les cartes de serveis,
el cert és que, tret de casos puntuals que s’han produït en el si de l’Administració
local, les cartes de serveis no s’han elaborat fins ara d’acord amb els
requeriments de la Llei 19/2014, això és, amb naturalesa normativa i amb el
contingut mínim que fixa l’article 59. De fet, com ja s’ha dit, el Projecte d’ordre
sotmès a dictamen és la primera disposició general de l’Administració de la
Generalitat que aprova una carta de serveis des de l’entrada en vigor de la Llei
19/2014.
Aquesta anòmala situació ha estat destacada pel Síndic de Greuges en els
informes anuals sobre la Llei 19/2014 de l’any 2017 i de l’any 2018, en els
quals es remarca que el fet que “la major part dels obligats, inclosa la mateixa
Administració de la Generalitat, continuïn sense donar-hi compliment resulta més
difícil de justificar i demana un impuls immediat per revertir aquesta situació”
(Informe Síndic de Greuges de juliol de 2017).”
Aquest dictamen parteix del fet que “Les cartes de serveis són un instrument que,
amb la denominació de “carta de drets dels usuaris i d’obligacions dels
prestadors”, es recull d’una manera expressa a l’article 30 de l’Estatut
d’autonomia de 2006”. Després de repassar el marc normatiu de les Cartes, va
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afirmar la naturalesa jurídica reglamentària de les Cartes de Serveis, assenyalant
que el projecte de Carta de la Generalitat no era correcte:
“Doncs bé, aquesta fórmula per a l’aprovació de la carta de serveis no s’ajusta,
com diem, a les previsions de la Llei 19/2014, que atribueixen a les previsions
d’aquest instrument caràcter normatiu, el que implica que, una vegada aprovada
i publicada en el DOGC, la Carta de serveis adquireix efectes vinculants per a
l’Administració i per als ciutadans i que, quan es vulgui modificar, aquesta
operació no es pot fer mitjançant una resolució, sinó únicament mitjançant una
norma posterior que així ho prevegi (lex posterior derogat legi priori).
En efecte, el caràcter normatiu de les cartes de serveis imbueix aquest
instrument de totes les característiques de les disposicions generals que les
diferencien dels actes administratius, les quals han estat assenyalades
reiteradament per la jurisprudència (sentències de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Suprem de 7 d’octubre de 1992, Secció Segona; de
2 de juny de 1999, Secció Setena, i, més recentment, Sentència 566/2017, de 3
d’abril, Secció Quarta), que s’ha referit, com a notes definidores dels reglaments,
a la producció d’efectes d’abast i contingut general, al caràcter futur dels supòsits
de fet als quals s’ha d’aplicar i la seva finalitat interpretativa, així com a la seva
integració en l’ordenament jurídic, entre d’altres.
Atenent tot l’anterior, i com a conclusió, per tal de complir estrictament amb allò
previst en l’article 59 de la Llei 19/2014, és necessari que el text de la Carta de
serveis formi part de la disposició reglamentària que s’aprovi. Aquesta
incorporació de la Carta de serveis a la norma que finalment s’aprovi i es publiqui
es pot realitzar mitjançant diverses tècniques normatives, i és possible la inclusió
d’un annex en la norma projectada que contingui el text de la Carta de serveis
del DOGC. Malgrat que aquesta Comissió ha indicat amb caràcter general que
els annexos no han de contenir, d’una manera preferent, les previsions
substancials de les normes aprovades per l’Administració (dictàmens 26/2015 i
311/2015), el cert és que, en el cas concret sobre el qual es dictamina, aquest
òrgan consultiu considera que incorporar la Carta de serveis com un annex a
l’ordre s’ajustaria a les característiques i l’estructura de la norma projectada, a la
vegada que garantiria el caràcter normatiu i la immutabilitat del contingut de la
Carta de serveis. Això comportaria que, l’article 1 del Projecte d’ordre, després
d’establir l’aprovació de la Carta de serveis, no es remetria a una pàgina web,
sinó a l’annex en què estaria continguda la Carta de serveis.
Les observacions realitzades en aquest apartat, com ja s’ha dit, tenen caràcter
essencial”

Creiem que, ni que sigui en part, aquest Dictamen va ser un dels catalitzadors
de la reforma legal de 2020. A continuació incloem el text original de la llei
comparat amb el nou text de 2020. Com comentarem més tard, la modificació
normativa sembla apostar per una flexibilització del règim de les Cartes, amb una
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eliminació de la referència legal a la naturalesa reglamentària i la introducció de
distincions entre tipus de serveis públics (de gestió directa o indirecta, bàsics o
finalistes).
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Llei 19/2014, original

Modificació per llei 5/2020

Article 59. Cartes de servei

Art. 59 Sistemes de gestió de la qualitat dels
serveis públics

1. L’Administració pública ha de garantir
que els serveis de la seva competència es
presten en unes condicions
mínimes i raonables de qualitat, i ha
d’incloure cartes de servei en el marc
regulador dels serveis públics bàsics, les
quals han d’establir, com a mínim:

1. L'Administració pública ha de garantir que
els serveis de la seva competència es presten
en unes condicions mínimes i raonables de
qualitat, i ha d'incloure cartes de servei en el
marc regulador dels serveis públics finalistes
que gestiona directament.

2. En el cas dels serveis que es presten
mitjançant xarxes, es poden aprovar cartes
base dels serveis que fixin els estàndards
mínims de qualitat de servei comuns a tots els
centres que la integren. Als efectes d'aquesta
llei, s'entén per xarxa el conjunt de dues o més
unitats que presten un mateix servei en règim
de
descentralització
funcional
o
desconcentració.
3. L'existència de cartes base no exclou que es
puguin aprovar cartes pròpies d'un centre o
d'alguns centres de la xarxa amb la finalitat de
declarar estàndards de qualitat més exigents
que els establerts en la carta base.
4. Les cartes de servei han tenir, com a mínim,
el contingut següent:
a) L’organització i la forma de gestió del a) L'organització del servei.
servei.
b) La identificació dels responsables de la b) La identificació dels responsables de la
gestió.
gestió.
c) La relació de serveis que es presten.
c) Els estàndards mínims de qualitat del
servei desglossats, si escau, per categories
de prestacions, i els indicadors i els
instruments per a avaluar-ne l’aplicació.

d) Els estàndards mínims de qualitat del servei
desglossats, si escau, per categories de
prestacions, i els indicadors per a avaluar-ne
l'aplicació.
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d) Les condicions d’accés.

e) Les condicions d'accés al serveis.

e) Els drets i deures dels usuaris.

g) Els drets i deures dels usuaris.

f) El règim econòmic aplicable, amb h) El règim econòmic aplicable, amb indicació
indicació de les taxes i els preus públics que de les taxes i els preus públics que siguin
siguin aplicables, si escau.
aplicables, si escau.
g) Les vies de reclamació utilitzables.

i) La manera que tenen els usuaris dels serveis
de presentar queixes i suggeriments.

h) Les vies utilitzables perquè els usuaris j) Les vies que poden utilitzar els usuaris per a
puguin obtenir informació i orientació amb obtenir informació i orientació amb relació al
relació al servei públic.
servei públic.

f) Les mesures de reparació o correcció en cas
d'incompliment dels estàndards mínims
establerts a les cartes.

2. Les cartes de servei tenen naturalesa
reglamentària. El contingut de les cartes de
servei és vinculant per a l’Administració i els
usuaris, i pot ésser invocat en via de recurs
o reclamació.

5. Els estàndards mínims de qualitat declarats
en les cartes de servei són exigibles per a
l'Administració quan el servei es presta en les
condicions normals per a les quals es van
establir i sense pertorbacions alienes que
n'alterin el funcionament. Si concorren raons
excepcionals sobrevingudes que n'afecten el
funcionament de manera extraordinària, es
poden suspendre temporalment un o alguns
dels estàndards mínims de qualitat declarats
en la carta i els drets directament derivats
d'aquesta. En l'àmbit de l'Administració de la
Generalitat, la suspensió es fa efectiva per
resolució motivada del titular del departament
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o departaments que van aprovar la carta. La
resolució de suspensió ha de determinar la
causa que la motiva, i l'abast i les
conseqüències de la suspensió. La durada de la
suspensió no es pot estendre, en cap cas, més
enllà de la causa excepcional que la motiva i, si
escau, del termini estrictament necessari per a
remoure els obstacles o les afectacions
ocasionats.
3. En l’àmbit de l’Administració de la
Generalitat, les cartes de serveis han
d’ésser aprovades per decret del Govern o
per ordre del titular del departament
corresponent. Els consells comarcals, els
municipis de gran població i els consells de
vegueria han d’aprovar les cartes dels
serveis de competència municipal que
gestionin, d’acord amb el que determina la
legislació de règim local.

6. En l'àmbit de l'Administració de la
Generalitat i el seu sector públic institucional,
les cartes de serveis s'aproven per resolució
dels titulars dels departaments competents
dels serveis objecte de les cartes, amb
l'informe previ favorable de la unitat
departamental competent en matèria de
qualitat. Els consells comarcals, els municipis
de gran població i els consells de vegueria han
d'aprovar les cartes dels serveis de
competència municipal que gestionin, d'acord
amb el que determina la legislació de règim
local. Les cartes de servei i llurs actualitzacions
entren en vigor a partir de la publicació en els
diaris oficials corresponents.
7. En l'àmbit dels serveis públics prestats per
gestió indirecta, l'assegurament de la qualitat
del servei es fa efectiu a través dels
mecanismes concrets de control de l'execució
que estableix la legislació aplicable en relació
amb els mitjans de control i garantia de la
qualitat.

Disposició addicional Desena
Règims jurídics singulars sobre sistemes de
gestió de la qualitat dels serveis públics
1. Les cartes de servei a què fa referència
l'article 59.1, amb relació als serveis que
gestionen directament les administracions
públiques de Catalunya, es poden substituir
per altres sistemes de gestió de la qualitat
respecte dels serveis de
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salut assistencial,
serveis socials,
penitenciaris i
d'educació reglada.
Aquesta previsió també és aplicable als serveis
la normativa sectorial específica dels quals hagi
establert sistemes propis de gestió de la
qualitat diferents a les cartes de servei.
2. Els sistemes alternatius de gestió de la
qualitat a què fa referència l'apartat 1 s'han de
publicar a l'espai web de l'administració titular
del servei o de l'entitat que el presta,
juntament amb els indicadors de qualitat del
servei i els informes d'avaluació corresponents.
3. En tot el que no estableix la normativa
sectorial específica, s'apliquen als sistemes de
gestió de qualitat alternatius, supletòriament,
les disposicions contingudes en els capítols I i II
del títol V.

Taula 4. Modificació normativa cartes de servei

De la regulació legal exposada, es poden extreure els següents trets essencials,
que acompanyem de comentaris sobre problemes o omissions de la modificació
legal.
La modificació del art. 59 de la Llei 19/2014 preveu diferents sistemes de gestió
de la qualitat, entre els que es troben les Cartes:

A. Serveis gestionats directament

A.1 Cartes de serveis
A.2 Altres sistemes de gestió de la qualitat

B. Serveis gestionats indirectament
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A. Serveis gestionats directament

A.1 Cartes de Serveis

En relació als serveis públics gestionats directament per l’Administració.
L’objecte de les cartes són els serveis finalistes, a diferència de la previsió inicial
de la LTAIPBG, que establia que fossin els serveis bàsics. Amb la modificació,
l’objecte de les cartes s’harmonitza amb el que preveu l’article 23 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya, que també estableix que els serveis objecte de les
cartes siguin els finalistes.
Cal tenir en compte, però que la distinció entre serveis bàsics i finalistes pot
donar lloc a confusions.
Es difícil delimitar el que s’entén per serveis bàsics (anterior redacció de la LT)
i serveis finalistes (expressió de la LP i ara de la redacció vigent de la LT), i més
interpretant (com es fa a l’Informe del Síndic de 2017), que l’EAC no limita l’abast
dels serveis que han de ser objecte de carta.
Aquesta distinció entre serveis bàsics i finalistes és similar a la coneguda en seu
de serveis socials:

LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
“Títol II
Del sistema públic de serveis socials
Capítol I
Disposicions generals i tipologia dels serveis i les prestacions
Article 14
Definició
1. El sistema públic de serveis socials és integrat pel conjunt de recursos,
prestacions, activitats, programes, projectes i equipaments destinats a l'atenció
social de la població, de titularitat de l'Administració de la Generalitat, de les
entitats locals i d'altres administracions, i també els que l'Administració concerti
amb les entitats d'iniciativa social o privada.
2. El sistema públic de serveis socials funciona de manera integrada i coordinada
en xarxa, d'acord amb el marc normatiu comú que regula les activitats de serveis
socials.
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Article 15
Estructura
1. El sistema públic de serveis socials s'organitza en forma de xarxa per a
treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots els actors que
intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials
bàsics i en serveis socials especialitzats.
2. La Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública és integrada pel conjunt dels
serveis i centres de serveis socials de Catalunya que són acreditats per la
Generalitat per a gestionar les prestacions incloses en aquesta llei o en la Cartera
de serveis socials.
Article 16
Els serveis socials bàsics
1. Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis
socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.
2. Els serveis socials bàsics s'organitzen territorialment i estan dotats d'un equip
multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia interdisciplinaris,
integrat pel personal professional necessari per al compliment de llurs funcions,
amb l'estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s'estableixi per
reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis
d'ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa
no residencial per a infants i adolescents.
3. Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu
per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent
les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar.
Els serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi de la
convivència i la relació dels destinataris dels serveis.
Article 17
Funcions dels serveis socials bàsics
Corresponen als serveis socials bàsics les funcions següents:
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur
àmbit territorial.
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als
drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les
situacions de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn
familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials
d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades.
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d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de
promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la
persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa
pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la
xarxa pública han d'elaborar el dit programa.
e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal quan correspongui.
f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.
g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social,
especialment si hi ha menors.
h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les
unitats de convivència i els grups en situació de risc.
i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o
de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.
j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents.
k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció
diürna, tecnològica i residencial.
l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.
m) Gestionar prestacions d'urgència social.
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a
persones dels col·lectius més vulnerables.
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i
comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips
professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món
associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials.
q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de
persones afectades per causes judicials.
Article 18
Els serveis socials especialitzats
1. Els serveis socials especialitzats s'organitzen atenent la tipologia de les
necessitats, per tal de donar resposta a situacions i necessitats que requereixen
una especialització tècnica o la disposició de recursos determinats.
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2. Els serveis socials especialitzats es presten per mitjà de centres, serveis,
programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que, en funció de llurs
necessitats, requereixen una atenció específica.
3. Els serveis socials especialitzats s'organitzen en forma de xarxa sobre el
territori atenent el principi de descentralització, les característiques dels nuclis de
població i la incidència de les necessitats que atenen.
4. Els serveis socials especialitzats inclouen els equips tècnics de valoració, que
tenen com a funció principal valorar i diagnosticar les situacions de necessitat
social que no es poden abordar des d'un servei social bàsic, tenint en compte els
corresponents informes de derivació dels serveis socials bàsics, i que
determinen l'accés a altres prestacions del sistema.
Article 19
Funcions dels serveis socials especialitzats
Corresponen als serveis socials especialitzats les funcions següents:
a) Donar suport tècnic als serveis socials bàsics i col·laborar-hi, en les matèries
de llur competència.
b) Valorar i diagnosticar les situacions de necessitat social, i fer altres valoracions
especialitzades, que no es poden abordar des d'un servei social bàsic, tenint en
compte els corresponents informes de derivació.
c) Oferir un tractament especialitzat a les persones en situació de necessitat que
no puguin ésser ateses pels serveis socials bàsics corresponents o intervenir
amb relació a aquestes persones.
d) Acomplir actuacions preventives de situació de risc i necessitat social
corresponents a llur àmbit de competència.
e) Valorar i determinar l'accés a prestacions econòmiques pròpies d'aquest nivell
d'actuació, d'acord amb el marc legal específic.
f) Promoure, establir i aplicar mesures d'inserció social, laboral, educativa i
familiar.
g) Fer el seguiment i l'avaluació de les mesures de protecció i l'elaboració i el
control dels plans de millorament.
h) Gestionar centres, equipaments, programes, projectes i prestacions
específiques.
i) Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els equips professionals dels
altres sistemes de benestar social, amb les entitats associatives i amb les que
actuen en l'àmbit dels serveis socials especialitzats. »
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Com s´ha assenyalat:

“En relació a l’abast de cobertura prestacional de la xarxa pública de serveis
socials, la Llei determina una estructura que es basa en dos nivells: els serveis
socials bàsics, com a primer nivell d’atenció, i els serveis socials especialitzats
com a segon nivell d’atenció.
Aquest model no és una novetat de la Llei, ja que la classificació entre serveis
socials bàsics i especialitzats era un criteri que ja seguia la legislació anterior. No
obstant això, la Llei sí que resulta novedosa per la regulació més àmplia que fa
d’aquesta qüestió, identificant de forma molt precisa les funcions que han de
complir aquests dos tipus de serveis (articles 17 i 19). En síntesis, la funció dels
serveis bàsics és la de cobrir les necessitats més essencials pel que fa a la
prevenció, diagnosi i atenció d’abast general, mentre que la funció dels serveis
especialitzats s’orienta a l’atenció de situacions i problemàtiques socials de
contingut més específic o sectorial12.”

Fora de l´àmbit dels serveis socials, aquesta distinció no és sempre establerta
normativament i per tant pot existir el perill de ser interpretada de manera diferent
per persones distintes en contexts no idèntics. Així, d´acord amb els continguts
elaborats per Mercedes Medina i Manel Sorribas, amb Coordinació tècnica i
pedagògica del Servei de Formació Contínua Professionalitzadora. EAPC, i que
es troben al web d´aquesta institució (EAPC Wiki - 3. Tipus de serveis públics i
cartes de serveis (gencat.cat)):

“Els serveis públics es poden classificar en finalistes i no finalistes, i, dins dels
primers, trobem els bàsics i els no bàsics”

No es dona definició del que són els serveis no finalistes. Sí dels finalistes, que
són al seu torn dividits d´aquesta manera:

•

Servei finalista: servei públic que es presta directament a la ciutadania,
que produeix com a resultat una assistència, una atenció, una utilitat o un
benefici per als destinataris.

El Sistema de serveis socials a Catalunya: garantir drets, prestar serveis, IEA, 2008, coordinat
per V. Aguado, disponible a:
https://www.researchgate.net/publication/272183639_EL_SISTEMA_DE_SERVEIS_SOCIALS_
A_CATALUNYA
12
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o

•

Servei finalista bàsic: servei públic finalista que es considera
fonamental, essencial, primari o imprescindible, dins d’un context
social i econòmic determinat. Si no es presten aquests serveis, es
posen en perill les estructures socials i econòmiques de la societat,
entre d'altres:
▪

La recollida de residus

▪

La sanitat i la salut pública

▪

L’educació (incloent-hi la universitària)

▪

Els serveis socials i assistencials

▪

El transport públic

▪

La seguretat pública.

Servei finalista no bàsic: són serveis que es consideren necessaris, però
no essencials o de primer ordre en un context social i econòmic
determinat.”

Com veiem, ens movem en terrenys poc ferms.
La pregunta és si a la vista de la manca de distinció de l´art. 30 EAC sobre serveis
públics li pot correspondre al legislador ordinari establir diferències, que, a més,
no són definides clarament.
La modificació introdueix un nou tipus de carta de serveis: la carta base. És
procedent utilitzar-la en cas de serveis que es presten en xarxa, entesa aquesta
per la llei, que en aquest cas sí defineix el concepte, com conjunt de dues o més
unitats que presten un mateix servei en règim de descentralització funcional o
desconcentració.
La Carta base és d´ús potestatiu. No limita ni impedeix l’aprovació de cartes de
servei pròpies d’un o més centres de la xarxa per establir estàndards de qualitat
més exigents que els previstos a la carta base. Determina els estàndards mínims
de qualitat del servei que són comuns a totes les unitats de la xarxa.
D´altra banda, s’afegeixen nous continguts mínims a les cartes de serveis
respecte dels inicialment previstos en l’article 59 de la LTAIPBG. Ara s´exigeix la
relació de serveis que es presten i les mesures de reparació en cas
d’incompliment (p. ex. la devolució de l’import de la taxa o la disculpa amb la
motivació de les causes de l’incompliment), si bé en la versió anterior es feia ja
esment a les vies de reclamació utilitzables. En tot cas, no s´esmenta
explícitament la responsabilitat patrimonial possible de l´AP, que en tot cas,
existirà o no en funció de la normativa aplicable.
Pel que fa a les condicions dels estàndards de qualitat, els estàndards, és diu,
són exigibles a l´Administració pels ciutadans. En la versió anterior de la llei, es
deia que tot el contingut de les cartes era vinculant per l´Administració i els
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usuaris podien invocar-lo en seu de recurs o reclamació. Ara la referència és
només als estàndards i a més s´afegeix que només són exigibles quan el servei
es presta en condicions de normalitat, sense pertorbacions alienes que n’alterin
el funcionament.
La llei no precisa si aquestes pertorbacions són causa fortuïta o força major,
conceptes ben coneguts en l´àmbit de la responsabilitat patrimonial. Com és
sabut, el primer no exclou la responsabilitat, al ser una circumstància interna a
l´Administració (ex. una guspira d´un tren elèctric que provoca un incendi d´un
bosc privat). La segona sí, al ser un element extern, imprevisible i inevitable (un
huracà, un terratrèmol que provoca l´alteració del servei públic i danys a tercers,
per exemple). Al parlar de pertorbacions alienes hem d´entendre que els
estàndards són exigibles llevat de força major, no de causa fortuïta.
La norma preveu la possibilitat de suspendre l’exigibilitat dels estàndards i dels
drets que hi estan directament derivats, quan hi concorrin circumstàncies
excepcionals sobrevingudes que n’afectin el funcionament de manera
extraordinària. La suspensió és temporal. Es manté mentre dura la causa
excepcional que la motiva i el temps estrictament necessari per remoure, si
escau, els obstacles o afectacions que hagi ocasionat.
L’exigibilitat dels estàndards se suspèn mitjançant una resolució motivada del
titular del departament o els departaments que van aprovar la carta que ha de
determinar la causa que motiva la suspensió, l’abast i les seves conseqüències.
Les Cartes s’aproven per resolució del conseller o consellera del departament
titular del servei. Entren en vigor a partir de la publicació en el DOGC de la
resolució d’aprovació de la carta.
Abans la llei assenyalava clarament la seva naturalesa reglamentària, afirmada
com hem vist per la Comissió Jurídica Assessora, especificant l´aprovació per
Decret de Govern o Ordre. Ara, la modificació ha eliminat aquestes referències i
parla de resolució. La pròpia Generalitat en document penjat a internet (CARTES
DE SERVEIS (gencat.cat)) assenyala que:
“Es modifica, doncs, l’instrument jurídic d’aprovació de les cartes de serveis, que
deixen de ser disposicions generals (decrets i ordres). Se substitueixen per un
procediment que està més d’acord amb l’àmbit de la qualitat i que facilita
l’actualització periòdica de les cartes per oferir estàndards més exigents de
qualitat. En conseqüència, se’n reforça el caràcter d’eina de millora contínua”.
Ara bé, és dubtosa aquesta afirmació de les cartes no siguin disposicions
generals. Com ha afirmat reiteradament la jurisprudència, que una decisió
administrativa sigui o no de naturalesa reglamentària res te a veure amb la seva
denominació. El criteri definitiu, més enllà del nom o de la seva publicació al diari
oficial, és si la decisió innova l´ordenament jurídic i te voluntat de permanència
en el mateix. I les resolucions dels consellers i les decisions d´altres
administracions públiques que aproven les cartes de serveis tenen voluntat de
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permanència i innoven l´ordenament jurídic, doncs estableixen un contingut de
general aplicació a tots els potencials usuaris dels serveis que aquests poden
exigir per diverses vies.
En tot cas, d´acord amb la LP, recordem que les Cartes s’han d’avaluar cada dos
anys i s’han d’actualitzar, com a mínim, cada cinc anys.

A.2 Altres sistemes de gestió de la qualitat

Sistemes propis de gestió de la qualitat alternatius a les cartes per a determinats
serveis, d´acord amb la DA 10a LTAIPBG, reproduït abans.
Els serveis que poden substituir les cartes de serveis per altres sistemes de
gestió de la qualitat són els següents, determinats directament per la DA 10:
- Salut assistencial.
- Serveis socials.
- Educació reglada.
-Serveis penitenciaris.
Com es pot comprovar aquesta DA permet discrecionalment (“poden”) la
substitució de les cartes per aquests “altres sistemes de gestió de la qualitat”,
dels que la norma no en diu res. Aquesta substitució, malgrat el silenci legal,
haurà de ser adoptada, entenem, pel mateix òrgan amb competència per aprovar
les cartes (el Conseller o la Consellera competent) i l´exercici d´aquesta
discrecionalitat haurà de ser fonamentada i justificada d´acord amb el dret a una
bona administració dels ciutadans i el principi d´interdicció de l´arbitrarietat (art.
9.3 CE), amb l´oportuna motivació (LP catalana).
Malgrat la llei tampoc en digui res, cal entendre que aquests altres sistemes de
gestió de la qualitat hauran de tenir un contingut, com a mínim, similar al de les
Cartes, ja que en cas contrari i sense justificació de la diferència, es podria
entendre vulnerat el dret a la igualtat dels usuaris dels serveis públics.
Però no acaba aquí la possible excepció de l´obligació d´aprovar Cartes de
Serveis. A més d´aquests grans serveis públics, la DA 10 permet la substitució
en altres serveis públics quan “així ho disposi la normativa sectorial”, remissió
que al parlar de normativa no sembla exigir norma amb rang de llei
específicament, podent-se realitzar la substitució mitjançant una disposició
general que, entenem, haurà de tenir, com a mínim, rang d´Ordre de Conselleria,
ja que a aquests òrgans li correspon aprovar les cartes o decidir la seva
substitució en els casos taxats abans esmentats, pel que en la resta cal entendre
que ha de ser el mateix òrgan qui dicti aquesta “normativa sectorial”, a manca
d´especificació legal.
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La modificació normativa assenyala la necessitat de publicitat dels sistemes
alternatius, afegint, doncs, una nova obligació específica de publicitat activa, així
com d´avaluació ex post del funcionament d´aquests sistemes, a l´exigir que en
el web de l’Administració titular del servei i/o de l’entitat que el gestiona, s’hagi
de donar publicitat del sistema de gestió aplicable, dels indicadors de qualitat i
dels informes d’avaluació. Com després veurem, en canvi, en l´àmbit de les
Cartes no s´exigeix avaluació i en el cas de la gestió indirecta ni aquesta ni
publicitat.

B. Serveis gestionats indirectament

Pel que fa als serveis públics gestionats indirectament (per contractistes,
concessionaris i mitjançant concerts), els instruments que regeixen per establir
les obligacions de bona administració són :
- Plecs de clàusules
- Contractes del sector públic
-Convenis de concertació de serveis
No s´incorpora aquí obligació de publicitat ni d´avaluació ex post. En el primer
cas, les obligacions generals de publicitat activa de la contractació permeten
salvar aquesta omissió legal. La informació que s’hauria de publicar al web hauria
de ser com a mínim:
- La identitat del responsable del contracte o concert.
-Els estàndards mínims de qualitat del servei.
-Indicació del dret de les persones usuàries a formular queixes i
suggeriments.
En el segon cas, però, es detecta una llacuna relativa a l´avaluació específica
del compliment, si bé s´assenyala que “l´assegurament de la qualitat es fa efectiu
a través dels mecanismes concrets de control d´execució que estableix la
legislació aplicable en relació mb els Mitjans de control i garantia de la qualitat”.
Cal entendre que es fa aquí remissió a la legislació de contractes i a la
prerrogativa de l´Administració contractant de garantir la bona marxa del servei,
contemplada en diversos preceptes. Caldria donar publicitat en tot cas del
resultat dels informes d’avaluació del control de l’execució de contractes i
convenis en matèria de qualitat.
Entenem que el contingut mínim dels diferents possibles instruments de
concertació hauria d´incloure:
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1.Les obligacions vinculades a la qualitat de la prestació dels serveis, que no
poden ser inferiors als estàndards establerts per a l’Administració quan els presta
per ella mateixa de forma directa.
2.La identificació de les obligacions relatives a la qualitat que, si escau, es
qualifiquen com a obligacions essencials en la prestació del servei.
3.Les condicions especials d’execució de contractes i concerts relatives a la
qualitat del servei i de valoració dels usuaris. Com a mínim, serien els següents:
-Informes periòdics d’avaluació.
-Enquestes de satisfacció.
-Bústies de suggeriments, queixes o reclamacions.
4.Les penalitats específiques derivades dels incompliments vinculats a la qualitat
de la prestació, inclosa la resolució dels contractes i concerts en cas
d’incompliment de les obligacions de qualitat.
En el cas dels serveis gestionats indirectament, els estàndards continuen sent
l’eina de l’Administració o de entitat contractant o concedent que internament
utilitza per determinar les obligacions de qualitat en la prestació del servei durant
la vigència del contracte o concert.
Les obligacions de qualitat de contractes i concerts s’actualitzen:
- En ocasió de l’atorgament d’un nou contracte o concert.
- Durant la vigència del contracte o concert, es poden actualitzar quan el plec de
clàusules i/o altres instruments que regeixen el contracte o concert ho hagin
previst. També es poden actualitzar a través del procediment aplicable a la
modificació de contractes del sector públic o de la normativa reguladora del
concert en qüestió.
Finalment, notis, però, que modificació legal no fa esment dels serveis d´interès
(econòmic) general. Aquí els estàndards de qualitat hauran de ser establerts per
la normativa específica del servei.
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5.4. Anàlisi de les Cartes de Serveis aprovades al 2020

a) Numero de Cartes de Serveis analitzades i distribució per ens públics

Pel que fa al número de Cartes de Serveis analitzades al 2020, cal realitzar
algunes consideracions prèvies abans d´oferir la xifra, extreta de les respostes
de les persones jurídiques públiques que han donat resposta al qüestionari i han
fet arribar, com se´ls demanava, el link d´internet o el pdf amb el contingut de la
carta.
En primer lloc, cal constatar que la Generalitat de Catalunya no ha aprovat ni
una sola Carta de Serveis durant 2020, malgrat, com sabem, precisament
aquest any es va aprovar una reforma legislativa catalana en aquesta matèria.
De la resta d´entitats públiques, destaca de llarg el nivell local, especialment
municipal, como àmbit d´elaboració de cartes al 2020.
Cal destacar que del total de respostes rebudes i links enviats, ha calgut fer una
tasca de depuració prèvia, donada la deficient qualitat de la informació enviada
en determinats casos, per diverses raons.
Així, del total de respostes rebudes, cal assenyalar que moltes d´elles
corresponen a franges temporals que es troben fora d´aquesta anàlisi,
cenyida, com sabem, a l´any 2020.
Així, diverses entitats públiques han enviat cartes aprovades l´any 2021, que
haurien de ser objecte d´anàlisi, si s´escau, a l´informe a elaborar al 2022. És el
cas dels Ajuntaments de Masnou, Mollet del Vallès i Montgat i dels Consells
Comarcals de l´Anoia i del Vallès Occidental.
D´altra banda, i en sentit contrari, diverses entitats públiques han enviat cartes
anteriors a 2020, que també quedarien fora, per raons òbvies, de l´anàlisi. Es
tracta dels Ajuntaments que han enviat cartes del 2019 (Anglès, Badia del Vallès,
Calonge i Sant Antoni, Centelles, Mont roig del Camp, Sant Just Desvern, Sant
Vicenç de Montalt) o fins i tot anteriors a 2019 (Barcelona i Sant Quirze del Vallès,
de 2016, Cardedeu i Vic, de 2018, Font-Rubí, Manlleu i Tona, de 2017, així com
del mateix any el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, i la Universitat
Rovira Virgili, que envià Cartes aprovades entre 2009 i 2018).
En tot cas, s´ha fet l´esforç de realitzar al menys una anàlisi de totes aquestes
cartes, anteriors i posteriors, mitjançant els indicadors dels que de seguida en
parlarem, però la seva anàlisi qualitativa ha estat deixada fora d´aquest informe.
A més, diverses entitats han enviat referència de Cartes aprovades en les que
no s´ha pogut deduir del seu contingut l´any d´aprovació. És el cas d´Aldea,
Castelldefels, Gavà, Olesa de Montserrat, Parets del Vallès, Sant Pere de
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Riudebitlles i la UPC. En aquest cas, s´ha optat per la presumpció de que les
cartes han estat aprovades dins del 2020, quan no s´ha pogut comprovar que
efectivament així era (per exemple en el cas de les Masies de Voltregà, una
recerca específica va aconseguir mostrar que l´aprovació definitiva de la Carta
de l´OAC s´havia produït al 2020 i la seva publicació al BOPB de 7 d´abril de
2020: Cartes de serveis | Ajuntament de les Masies de Voltregà | Normativa local
| Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO) - Diputació de Barcelona
(diba.cat)). En conseqüència, s´han inclòs a l´anàlisi.
En altres casos, la resposta ha anat acompanyada d´un link d´internet per a
consultar la carta. Analitzat el vincle, no s´ha aconseguit trobar cap carta del 2020
(casos de Banyoles, Besalú, Masies de Roda, Sentmenat, Universitat de Lleida
i Consells Comarcals del Maresme i Tarragonès). O bé l´enllaç estava trencat
(casos de Palau-Solità i Plegamans i Rubí). O bé l´enllaç no conduïa a cap carta,
sinó a una regulació general de Cartes de Serveis, sense cap aprovada (cas de
Vilanova i la Geltrú). En totes aquestes circumstàncies, no s´ha pogut realitzar
l´anàlisi.
D´acord amb els paràmetres explicats, les anàlisis que a continuació s´indiquen
han recaigut sobre les cartes enviades per un total de 45 entitats públiques
(descartant d´allò enviat el que era erroni o il·localitzable, com hem dit més
amunt).
En tots aquests casos, s´han aplicat els indicadors quantitatius a que ens
referirem. En el cas que la informació proporcionada per una entitat ha fet
referència a més d´una carta de servei, l´anàlisi ha triat una sola de les cartes
com a representativa del cas de l´ens públic en qüestió (casos, d´ Aldea, Calafell
o UPC).
De totes aquestes cartes, s´han descartat per l´anàlisi qualitativa totes les
anteriors o posteriors a 2020, quedant aquest tipus d´anàlisi reservat llavors a un
total de 24 cartes finalment.

b) Indicadors quantitatius de la qualitat de les cartes

Com dèiem, s´han aplicat aquests indicadors a 45 cartes de serveis aprovades
al 2020.
En la construcció dels indicadors s´ha tingut en compte la regulació de 2020
abans exposada i analitzada. Com hem dit, l´entrada en vigor de la novetat
legislativa de 2020 va tenir lloc al maig de 2020 i per tant va tenir efectes durant
7 mesos d´un total de 12.
Ara bé, donat que, com hem vist, la regulació de fons no difereix tant respecte a
la vigent abans de maig de 2020 i per a simplificar l´anàlisi, s´ha optat per aplicar
60

a totes les cartes de serveis els mateixos indicadors, que són els continguts a la
reforma legal de 2020. En concret, s´han fet servir els següents

Llista de comprovació de la qualitat de la Carta de Servei basat en l´ Art. 59, Llei
19/2014, modificat per llei 5/2020
0-4 Qualitat deficient, 5-6 Qualitat suficient, 7-8 Qualitat notable, 9-10 Qualitat
Excel·lent

Carta

L'organització
del servei

La
identificació
dels
responsables
de la gestió

La
relació
de
serveis
que
es
presten

Els
estàndards
mínims
de
qualitat
del
servei
desglossats, si
escau,
per
categories de
prestacions, i
els indicadors
per avaluar-ne
l'aplicació

Les
condici
ons
d'accés
al servei

Fins a 1 punt

Fins a 1 punt

Fins
punt

Fins a 1 punt:

Fins a 1
punt

a1

fins a 0,5 punts
estàndards ;
fins a 0,5 punts
indicadors

Les
mesures de
reparació
o correcció
en
cas
d'incompli
ment dels
estàndards
mínims
establerts a
les cartes

Els drets
i deures
dels
usuaris

Fins a 1
punt

Fins a 1
punt :
fins a 0,5
punts,
drets ; fins
a
0,5
punts
deures

El
règim
econòmic
aplicable,
amb
indicació de
les taxes i els
preus
públics que
siguin
aplicables, si
escau

La manera
que tenen
els usuaris
dels
serveis de
presentar
queixes i
suggerim
ents

Les vies que
poden utilitzar
els usuaris per
obtenir
informació
i
orientació amb
relació al servei
públic

Fins a un
punt

Fins a un
punt :
queixes,
fins a 0,5
punts ;
suggerime
nts, fins a
0,5 punts

Fins a 1 punt

Taula 5. Llista de comprovació de la qualitat de la Carta de Servei

S´ha acompanya aquesta anàlisi d´ un document Excel amb les Cartes que
s´han analitzat del material enviat per les entitats públiques, amb indicació de
l´Administració autora i de les qualificacions obtingudes després d´aplicar-lis a
cada una aquesta llista de comprovació.
Del conjunt de l´anàlisi destaquen els següents trets, que referenciem
específicament a les cartes aprovades al 2020 (en el cas de les aprovades abans
i després d´aquest any, es pot consultar la puntuació igualment al document
adjunt, però aquí no en farem especial referència):

-Hi ha diversos casos, minoria, en que la carta conté tots els requisits exigits per
la LTAIBG, essent qualificades, doncs, amb un 10. Serien exemples de bones
pràctiques en el més alt grau les cartes elaborades al 2020 pels ajuntaments de
Caldes de Montbui, Masies de Voltregà, Olesa de Montserrat i del Consell
Comarcal del Vallès Oriental i l´AMB.
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FINS A
10
PUNTS

També hi ha casos en que la puntuació és molt alta, de 9, però la carta no reuneix
alguns dels requisits exigits legalment. És el cas d´Esparraguera, Esplugues de
Llobregat, San Esteve de Sesrovires (absència de mesures de reparació o
correcció en cas d'incompliment) i de Sant Carles de La Ràpita (Règim econòmic
aplicable, taxes, preus).
En un nivell una mica inferior, trobem entitats públiques per sota del 9, però amb
puntuació alta, en les que falten diversos requisits. Així, amb 8,5 puntuen
diverses cartes de 2020, a les que falten però, a més d´algun dels anteriors
requisits del paràgraf precedent, l´establiment d´indicadors (Gavà, Parets del
Vallès, Sant Joan Despí), d´estàndards de prestació (Diputació de Barcelona) o
de drets dels usuaris (Sant Cugat del Vallès).

-Destaquen, en l´extrem oposat, altres cartes de serveis que obtenen molt baixa
puntuació no arribant al 5 sobre 10. Són els casos de la elaborada per Riudaure).

-En la resta de casos, majoritaris, s´assoleix una qualificació entre 5 i 8,5, que
indica l´omissió de diversos aspectes legals exigits, en major o menor grau.

Per tant, si bé la majoria de les Cartes assoleixen al menys 5 punts, cal destacar
que aquest “aprovat” no obsta a l´omissió d´aspectes legalment exigits per la
LTAIBG i rellevant per la bona administració i els drets dels usuaris, com ara
estàndards de prestació i indicadors (Sant Pere de Riudebitlles) o bé estàndards
o indicadors, en diversos altres casos que es poden consultar al document adjunt,
elements crucials per a promoure la bona administració.

c) Indicadors qualitatius de la qualitat de les xarxes

A banda de la qualificació pel contingut de les cartes d´acord amb el que
s´exigeix per la llei, s´ha procedit a seleccionar diverses Cartes i a analitzar
qualitativament els indicadors i el contingut.
En aquest cas com ja vàrem dir, només tindrem en compte les cartes aprovades
al 2020. D´entre aquestes, seleccionem una carta per cada un dels següents
tipus d´entitats públiques.
En el cas dels ajuntaments, tindrem en compte el rang de població, per triar-ne
una per cada franja de població. D´acord amb la recerca feta, la població dels
municipis els ajuntaments dels quals han aprovat cartes de serveis al 2020 és la
següent:
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Nombre d'habitants (Idescat, 2020):

Ajuntament de l'Aldea 4.147
Ajuntament de Calafell 27.601
Ajuntament de Caldes de Montbui 17.812
Ajuntament de Castelldefels 67.460
Ajuntament de Castelló d'Empúries 11.100
Ajuntament d'Esparreguera 22.302
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 47.150
Ajuntament de la Garriga 16.668
Ajuntament de Gavà 47.057
Ajuntament de les Masies de Voltregà 3.132
Ajuntament d'Olesa de Montserrat 24.144
Ajuntament de Parets del Vallès 19.071
Ajuntament de Riudaura 481
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita 14.953
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 92.977
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 7.696
Ajuntament de Sant Joan Despí 34.267
Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles 2.380
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 67.733
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Tenint en compte totes aquestes variables, la tria final feta ha estat la següent:

Ajuntaments de més de 50.000 habitants: carta de serveis de Sant Cugat del
Vallès
Ajuntaments de 20.001 a 50.000 habitants: carta de serveis de Calafell
Ajuntaments de 5.001 a 20.000 habitants: carta de serveis de Sant Carles de la
Ràpita
Ajuntaments de 500 a 5.000 habitants: carta de serveis de Sant Pere de
Riudebitlles
Ajuntaments de Menys de 500 habitants: carta de serveis de Riudaure
Consells comarcals: carta de serveis del Consell Comarcal del Vallès Oriental
Diputacions: carta de serveis de la Diputació de Barcelona
Entitats Supramunicipals i entitats reguladores o de control: carta de serveis de
l´AMB
Universitats: Cartes de serveis de la UPC

***
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Ajuntaments de més de 50.000 habitants: Carta del servei d’atenció a la
dona de Sant Cugat del Vallès (disponible a Cartes de Servei 2020_2.pdf
(santcugat.cat))

En aquest cas ens trobem davant d´una actualització de la Carta inicialment
aprovada al 2014. S´indica que l´actualització es va fer al maig de 2020, pel que
ja estava en vigor la reforma de l´art. 59 LTAIBG, tot i que desconeixem si va
donar temps a tenir-la en compte.
A continuació, passem a fer algunes consideracions qualitatives sobre cada un
dels ítem, tenint en compte que en l´anàlisi quantitativa feta més amunt, ja es va
detectar l´absència d´algun d´ells.

Art. 59 LTAIBG després modificació 2020

Contingut de la Carta

Art. 59 Sistemes de gestió de la qualitat dels
serveis públics
1. L'Administració pública ha de garantir
que els serveis de la seva competència es
presten en unes condicions mínimes i
raonables de qualitat, i ha d'incloure cartes
de servei en el marc regulador dels serveis
públics finalistes que gestiona directament.

El Servei municipal d’atenció a la dona ofereix
un espai d’informació, atenció i assessorament
a dones sobre qüestions jurídiques, socials i
psicològiques, que s’estructura en els següents
àmbits d’atenció.

2. En el cas dels serveis que es presten
mitjançant xarxes, es poden aprovar cartes
base dels serveis que fixin els estàndards
mínims de qualitat de servei comuns a tots
els centres que la integren. Als efectes
d'aquesta llei, s'entén per xarxa el conjunt
de dues o més unitats que presten un
mateix servei en règim de descentralització
funcional o desconcentració.
3. L'existència de cartes base no exclou que
es puguin aprovar cartes pròpies d'un
centre o d'alguns centres de la xarxa amb la
65

finalitat de declarar estàndards de qualitat
més exigents que els establerts en la carta
base.
4. Les cartes de servei han tenir, com a
mínim, el contingut següent:
a) L'organització del servei.
Unitat prestadora del servei i persones
responsables Servei Municipal d’Atenció a la
b) La identificació dels responsables de la Dona – DonaInformació Secció de ciutadania:
gestió.
Sra. Anna Soler Canals per accedir al servei •
Casa Mònaco. Servei Municipal d’Atenció a la
Dona – Dona Informació Avinguda de Gràcia,
50, Sant Cugat del Vallès. • Informació Dilluns
a divendres: 09.00 – 14.00 • Atenció i acollida
psicològica Dilluns: 11.00 – 14.00 Dijous: 09.00
– 12.00 i de 15.00 – 17.00 • Atenció grupal a
dones que han patit violència Dimarts: 17.30 –
19.30 • Atenció a infants en situació de
violència Dijous: 16.00 – 20.00
Normativa aplicable Marc normatiu vigent
c) La relació de serveis que es presten.
• Informació i acollida: individual o en grup,
sobre
temes
diversos
inclosos
els
maltractaments. • Atenció psicològica: suport
individualitzat a les dones amb problemes
derivats de la seva condició de gènere, i a les
dones que pateixen o han patit violència de
gènere en l'àmbit de la parella. • Atenció
jurídica: consulta i orientació jurídica
especialitzada en el dret de les dones. Els
motius de consulta poden ser diversos: Familiars: divorci, separació, règim econòmic,
parelles de fet, drets i deures respecte a la
descendència, maltractaments físics i/o
psíquics...
Laborals:
discriminació,
assetjament, drets... • Programa d’atenció en
violència: contempla diverses accions, entre
elles: - Atenció a dones en grup: atenció
psicològica grupal per a dones que han viscut
processos de violència dins de la parella i que
tenen
molt
malmesa
l’autoestima.
S’acompanya d’espai de guarda dels infants. Atenció a infants víctimes de violència: atenció
psicològica a infants entre 5 i 16 anys que han
viscut violència, de forma directa o indirecta,
dins la seva família.
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d) Els estàndards mínims de qualitat del
servei desglossats, si escau, per categories
de prestacions, i els indicadors per a I.1234 Nombre de queixes ciutadanes que
avaluar-ne l'aplicació.
estan justificades en relació a una informació
incorrecta, o per no ser atès per personal
coneixedor dels recursos d’atenció o en relació
al tracte rebut per personal d’atenció
especialitzada. • I.1235 Nombre de queixes
ciutadanes que estan justificades en relació a la
resposta a una petició que inclogui les accions
a endegar per a la seva resolució en un termini
superior a 5 dies laborables. • I.1237 Valoració
dels resultats de l’Observatori sociològic dels
serveis relacionats amb la ciutadania.
e) Les condicions d'accés al serveis.
Cal demanar cita prèvia per rebre atenció
presencial al 935657000. Demanar pel Servei
Municipal d’Atenció a la Dona –
DonaInformació. 93 565 70 00 Demanar pel
Servei Municipal d’Atenció a la Dona –
DonaInformació
Web:
www.santcugat.cat/web/servei-datencio-a-ladona
Adreça
electrònica:
donainformacio@santcugat.cat Per a tots els
horaris i llocs d’atenció al públic durant el mes
d’Agost, Setmana Santa i Nadal consulteu
horaris al 010 o al 900104941 (si truca de fora
de Sant Cugat del Vallès o a través de mòbil). El
servei 010 és gratuït
g) Els drets i deures dels usuaris.
COMPROMISOS DE QUALITAT
Drets concrets de les persones usuàries en
relació al servei 1. El Servei Municipal d’Atenció
a la Dona proporcionarà informació correcta,
veraç i actualitzada sobre els serveis d’atenció
i àmbits d’actuació que són de la seva
competència. 2. La informació sobre
programes, serveis i documentació de l’àmbit
d’actuació del Servei Municipal d’Atenció a la
Dona que es publiqui al web s’actualitzarà
semestralment. 3. El Servei Municipal
d’Atenció a la Dona proporcionarà una atenció
per part de personal especialitzat i coneixedor
dels recursos a disposició de les dones usuàries
del servei. Els/les professionals actualitzaran la
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seva formació a través de supervisió
especialitzada o assistència a cursos i jornades.
4. Les persones que s’adrecin al Servei
Municipal d’Atenció a la Dona rebran una
escolta i un tracte amable i proper per part del
personal d’atenció i com del personal
especialitzat. 5. El Servei Municipal d’Atenció a
la Dona distribuirà material (fulletons, guies,
díptics , ...) en tots els actes commemoratius en
què participi. 6. El Servei Municipal d’Atenció a
la Dona farà difusió de la seva activitat a través
dels mitjans de comunicació local (Web, ràdio,
premsa, QiM, ...). 7. El Servei Municipal
d’Atenció a la Dona donarà resposta a les
sol•licituds presentades per telèfon o via mail,
en un marge de com a màxim cinc dies
laborables, excepte en períodes de vacances. 8.
L’atenció es farà en català en primera instància,
o en castellà si aquest és el desig exprés, i
s’utilitzarà un llenguatge entenedor i proper a
la ciutadania. 9. La ciutadania podrà dirigir-se a
la persona responsable del Servei Municipal
d’Atenció a la Dona sempre que així se sol·liciti
h) El règim econòmic aplicable, amb
indicació de les taxes i els preus públics que
siguin aplicables, si escau.

i) La manera que tenen els usuaris dels
serveis
de
presentar
queixes
i
suggeriments.
Formes de presentació de queixes i
suggeriments • Instància al registre
municipal.
•
Correu
a:
bustiaciutadana@santcugat.cat
/donainformacio@santcugat.cat
•
j) Les vies que poden utilitzar els usuaris per www.santcugat.cat • Bústia de contacte:
a obtenir informació i orientació amb http://www.santcugat.cat/web/bustia-derelació al servei públic.
contacte

93 565 70 00 Demanar pel Servei Municipal
d’Atenció a la Dona – DonaInformació Web:
www.santcugat.cat/web/servei-datencio-a-ladona
Adreça
electrònica:
donainformacio@santcugat.cat Per a tots els
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horaris i llocs d’atenció al públic durant el mes
d’Agost, Setmana Santa i Nadal consulteu
horaris al 010 o al 900104941 (si truca de fora
de Sant Cugat del Vallès o a través de mòbil). El
f) Les mesures de reparació o correcció en servei 010 és gratuït
cas d'incompliment dels estàndards mínims
establerts a les cartes.

Taula 6. Anàlisi qualitativa carta de servei Sant Cugat.

Com vàrem comprovar al realitzar l´anàlisi quantitativa, aquesta Carta aprovava
folgadament des del punt de vista de contenir la majoria dels ítems legalment
exigibles, si bé, com hem vist, li manquen diversos d´ells, importants. Ara bé,
l´anàlisi qualitativa revela que:

1. Els continguts de la Carta no respecten l´ordre en que apareixen a la LTAIBG.
El manteniment de l´ordre legal aquí i en la resta de casos pot facilitar la
visualització més ràpida per part dels usuaris, al mantenir-se un format igual en
tots els casos. Des d´aquest punt de vista, es podria col·laborar des d’instàncies
supramunicipals a elaborar cartes de serveis model (a l´igual que hi ha
ordenances model) per harmonitzar l´ordre i els continguts.

2. La Carta conté una referència al marc legal completament vaga i imprecisa.

3. Pel que fa a les mesures de reparació o correcció en cas d'incompliment, hi
ha una omissió total.
No es preveu cap reparació, cosa que caldria, que podria ser oferiment de
disculpes, per exemple, o alguns tipus de compensació econòmica.
D´altra banda, no es fa referència a la possibilitat d´exigir responsabilitat
patrimonial per danys, en aquest cas causats pel Consell Comarcal, si es
donessin les circumstàncies legals previstes, el que és també possible entre
AAPP, com ha afirmat per exemple la STS de 16 de març de 2016:

“No puede aceptarse la conclusión de que la institución de la responsabilidad
patrimonial no puede aplicarse cuando el perjudicado sea una Administración
pública frente a otra, con el fundamento de que el artículo 139 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e incluso el artículo 106 de la Constitución , se refiera a
“los particulares” al regular la institución, porque no lo hace en el sentido estricto
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de personas privadas frente a las jurídico-públicas y, como se ha dicho, en esa
relación puede producirse lesión, en sentido técnico jurídico y, por tanto, la
condición de perjudicado puede concurrir en una relación interadministrativa, por
lo cual nada impide que pueda entrar en juego la necesidad de restitución del
perjuicio ocasionado, cuando no exista, por parte de una Administración pública,
la obligación de soportarlo y los demás presupuestos de la institución. Porque no
existe un principio general de inmunidad en esas relaciones”

4. Entre les omissions destacables, a banda de l´anterior i del règim econòmic,
cal fer notar desconnexió entre alguns compromisos de qualitat, és a dir, de
fixació de l´estàndard de bona administració a desenvolupar que es confonen
parcialment amb els drets, i els indicadors que es fan servir, així com l´exposició
dels dos aspectes de manera separada, el que pot fer difícil per les usuàries
connectar ambdós aspectes. No hi ha referència a deures de les usuàries.
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Ajuntaments de 20.001 a 50.000 habitants: carta de serveis de l´arxiu de
Calafell (disponible a: carta-serveis-arxiu_0.pdf (calafell.cat)).

Com ja hem vist, tot i que aquesta carta de serveis té més d´un 5 pel que fa a
incloure els ítems exigits per la legislació, en concret un 6, li manquen diversos
aspectes rellevants. Ara anem a analitzar qualitativament el contingut de la Carta:

Art. 59 LTAIBG després modificació 2020

Contingut de la Carta

Art. 59 Sistemes de gestió de la qualitat dels
serveis públics
1. L'Administració pública ha de garantir
que els serveis de la seva competència es
presten en unes condicions mínimes i
raonables de qualitat, i ha d'incloure cartes
de servei en el marc regulador dels serveis
públics finalistes que gestiona directament.

Presentació L'Arxiu Municipal de Calafell és un
servei públic que organitza, custodia, conserva
i difon la documentació produïda per
l'Ajuntament en l'exercici de les seves activitats
amb els objectius de donar suport a la gestió de
les oficines, garantir el dret dels ciutadans a
accedir a la informació continguda en els
arxius, promoure la investigació i protegir i
difondre el patrimoni documental, tot
contribuint activament a la memòria, el
coneixement, la comprensió i la governança de
la vila per part de la ciutadania. Dins la seva
missió també té participar, promoure, millorar
i gestionar les eines i polítiques del Sistema de
Gestió Documental corporatives del sistema
municipal, i el desenvolupament de
l'Administració electrònica.

2. En el cas dels serveis que es presten
mitjançant xarxes, es poden aprovar cartes
base dels serveis que fixin els estàndards
mínims de qualitat de servei comuns a tots
els centres que la integren. Als efectes
d'aquesta llei, s'entén per xarxa el conjunt
de dues o més unitats que presten un
mateix servei en règim de descentralització
funcional o desconcentració.
3. L'existència de cartes base no exclou que
es puguin aprovar cartes pròpies d'un
centre o d'alguns centres de la xarxa amb la
finalitat de declarar estàndards de qualitat
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més exigents que els establerts en la carta
base.
4. Les cartes de servei han tenir, com a
mínim, el contingut següent:
a) L'organització del servei.

b) La identificació dels responsables de la Què fem? La missió de l'arxiu és gestionar,
gestió.
organitzar,
conservar
i
difondre
la
documentació municipal amb la finalitat de
garantir l'accés de la informació i la
c) La relació de serveis que es presten.
documentació municipal, d'entitats, particulars
i empreses que han cedit la seva documentació
a l'arxiu, i fer la difusió del patrimoni
documental municipal, a tota la ciutadania.
Què oferim? • Orientació i informació:
Informació general als usuaris i usuàries tant
dels serveis que s'ofereixen com de les
condicions de consulta i horaris, de forma
presencial, telefònica, per correu postal i per
correu electrònic. També s'ofereix orientació i
assessorament en la cerca de documentació i
atenció especialitzada en les consultes dels
fons. • Consulta i reproducció de documents:
Servei de consulta pública i gratuïta dels
instruments de descripció dels fons. El personal
de l'arxiu atendrà les consultes dels usuaris,
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ajudant a localitzar la informació que
requereixin, d'acord amb les possibilitats del
servei i llevat dels documents que estiguin
subjectes a restriccions. També es podrà
demanar còpies en paper o digitals aplicant les
taxes i preus públics corresponents.
Organització i préstec de la documentació:
Creació de criteris i normatives sobre
producció, gestió i transferències de
documentació, sobre tria i eliminació de
documents i sobre el préstec de documents a
les unitats departamentals de Calafell. •
Organització i col·laboració en activitats de
difusió de la documentació. • Protecció del
patrimoni documental del municipi. •
Manteniment de la gestió documental.

d) Els estàndards mínims de qualitat del
servei desglossats, si escau, per categories
de prestacions, i els indicadors per a
avaluar-ne l'aplicació.

El nostre compromís 1. Les consultes
presencials sobre fons, orientació en la recerca
o informació històrica s'atendran en un termini
de 15 minuts. Les realitzades mitjançant correu
electrònic o postal es respondran en uns
terminis màxims de 3 i 15 dies respectivament.
2. Les sol·licituds de reproducció de
documentació es resoldran en el termini
màxim de 15 dies. 3. Les intervencions sobre la
salvaguarda del patrimoni documental del
municipi s'atendran de manera immediata, i en
tot cas en el termini màxim de 48 hores. 4. La
comunicació de les activitats de difusió i de
formació es portaran a terme amb 30 dies
d'antelació com a mínim. 5. L'avaluació per a la
divulgació d'estudis sobre qualsevol àmbit
d'interès per al municipi de Calafell es farà en
un termini màxim de 30 dies.
Compliment dels compromisos Per comprovar
fins a quin grau es compleixen els compromisos
contrets per l'arxiu, aquest avaluarà anualment
la qualitat dels seus serveis a partir d'indicadors
quantificadors i objectius, com per exemple: •
Atendre les consultes presencials en un termini
de 15 minuts des de la formalització de la
petició a la sala de consulta. • Lliurar les
reproduccions en un termini màxim de 15
dies. • Descriure més de 500 unitats
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documentals en l'aplicatiu de descripció
corresponent, fent-ne un primer tractament
bàsic que permeti la seva consulta. • Atendre
les incidències internes derivades de la gestió
documental i la utilització del gestor
d'expedients en 24 hores

e) Les condicions d'accés al serveis.

g) Els drets i deures dels usuaris.

h) El règim econòmic aplicable, amb
indicació de les taxes i els preus públics que
siguin aplicables, si escau.

i) La manera que tenen els usuaris dels
serveis
de
presentar
queixes
i
suggeriments.
Contacte Arxiu Municipal de Calafell C/ Sant
j) Les vies que poden utilitzar els usuaris per
Pere, 29-31 43820 Calafell De dilluns a
a obtenir informació i orientació amb
divendres laborables, de 9.30 a 14 h: • Per
relació al servei públic.
telèfon: 977 69 90 09, extensió 365 • A la
nostra adreça electrònica: arxiu@calafell.org

f) Les mesures de reparació o correcció en
cas d'incompliment dels estàndards mínims
establerts a les cartes.

Taula 7. Anàlisi qualitativa carta de servei de Calafell
Com vàrem comprovar al realitzar l´anàlisi quantitativa, aquesta Carta aprovava
des del punt de vista de contenir la majoria dels ítems legalment exigibles, 6
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sobre 10 si bé, com hem vist, li manquen diversos d´ells, importants. Ara bé,
l´anàlisi qualitativa revela que:

1. Els continguts de la Carta no respecten l´ordre en que apareixen a la LTAIBG.
El manteniment de l´ordre legal aquí i en la resta de casos pot facilitar la
visualització més ràpida per part dels usuaris, al mantenir-se un format igual en
tots els casos. Des d´aquest punt de vista, es podria col·laborar des d’instàncies
supramunicipals a elaborar cartes de serveis model (a l´igual que hi ha
ordenances model) per harmonitzar l´ordre i els continguts.
En aquest cas concret, la confusió i manca d´ordre s´aprecia en la inexistència
d´un apartat de règim econòmic, però en canvi en la secció titulada Què oferim?
al mig d´altres qüestions s´indica: “Servei de consulta pública i gratuïta dels
instruments de descripció dels fons. El personal de l'arxiu atendrà les consultes
dels usuaris, ajudant a localitzar la informació que requereixin, d'acord amb les
possibilitats del servei i llevat dels documents que estiguin subjectes a
restriccions. També es podrà demanar còpies en paper o digitals aplicant les
taxes i preus públics corresponents”, sense indicar, però, quins són…

2. La Carta no conté ni una referència al marc legal
3. Pel que fa a les mesures de reparació o correcció en cas d'incompliment, hi
ha una omissió total.
No es preveu cap reparació, cosa que caldria, que podria ser oferiment de
disculpes, per exemple, o alguns tipus de compensació econòmica.
D´altra banda, no es fa referència a la possibilitat d´exigir responsabilitat
patrimonial per danys, en aquest cas causats pel Consell Comarcal, si es
donessin les circumstàncies legals previstes, el que com ja sabem és possible.
4. A banda de les omissions destacables, sembla haver-hi una certa confusió
entre compromisos i indicadors per a la seva avaluació.
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Ajuntaments de 5.001 a 20.000 habitants: carta de serveis de l´arxiu de Sant
Carles de la Ràpita (disponible a: El document del mes
(diputaciodetarragona.cat))

Ens trobem aquí davant d´una Carta de Serveis aprovada al 2020 i a més amb
posterioritat a la modificació normativa de la LTAIBG, donat que la mateixa va
ser aprovada al novembre.

Triem aquest servei, donat que permetrà veure els punts de contacte i diferència
amb l´anterior carta de serveis de Calafell. Des d´un punt de vista quantitatiu, ja
analitzat, aquesta carta és més completa que la de Calafell, al no ser perfecte
però reunir bastants més ítems dels sol·licitats per la llei.

Si analitzem ara en profunditat cada un dels ítems, trobem el següent:

Art.
59
LTAIBG
modificació 2020

després Contingut de la Carta

Art. 59 Sistemes de gestió de la
qualitat dels serveis públics
1. L'Administració pública ha de
garantir que els serveis de la seva
competència es presten en unes
condicions mínimes i raonables
de qualitat, i ha d'incloure cartes
de servei en el marc regulador
dels serveis públics finalistes que
gestiona directament.

1. Presentació La Carta de serveis del Servei d’Arxiu
Municipal és l’eina que dona a conèixer els objectius i els
compromisos que l’Ajuntament de Sant Carles de la
Ràpita pren amb els seus usuaris en l’àmbit de la gestió
documental i de protecció del patrimoni documental del
municipi. La Carta de Serveis fomenta l’accés del ciutadà
a l’administració, ja que estableix canals de comunicació i
de participació del ciutadà, dona eines per avaluar la seva
qualitat i facilita l’exercici dels seus drets i obligacions.

2. En el cas dels serveis que es
presten mitjançant xarxes, es
poden aprovar cartes base dels
76

serveis que fixin els estàndards
mínims de qualitat de servei
comuns a tots els centres que la
integren. Als efectes d'aquesta
llei, s'entén per xarxa el conjunt
de dues o més unitats que
presten un mateix servei en
règim
de
descentralització
funcional o desconcentració.
3. L'existència de cartes base no
exclou que es puguin aprovar
cartes pròpies d'un centre o
d'alguns centres de la xarxa amb
la finalitat de declarar estàndards
de qualitat més exigents que els
establerts en la carta base.
4. Les cartes de servei han tenir,
com a mínim, el contingut
següent:
a) L'organització del servei.

b)
La
identificació
responsables de la gestió.

7. Normativa específica Llei 10/2001, de 13 de juliol
d’arxius
i
gestió
documental
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/esct/l/2001/07/13/10 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon Govern.
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/esct/l/2014/12/29/19 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/l/2015/10/01/39
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/l/2015/10/01/40
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3 Reglament
del Servei d’Arxiu Municipal de Sant Carles de la Ràpita
https://seu.larapita.cat/documentPublic/download/201
Ordenança Fiscal número 7 reguladora de la Taxa per
expedició
de
documents
administratius
https://seu.larapita.cat/documentPublic/download/1619
dels Es diu de passada en el moment de parlar de
compensacions, veure a sota.
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c) La relació de serveis que es
presten.

d) Els estàndards mínims de
qualitat del servei desglossats, si
escau, per categories de
prestacions, i els indicadors per a
avaluar-ne l'aplicació.

4. Serveis Els serveis que Servei d’Arxiu Municipal de Sant
Carles de la Ràpita ofereix als ciutadans són els següents:
1. Consulta i reproducció de documents custodiats pel
Servei d’Arxiu Municipal de Sant Carles de la Ràpita. 2.
Orientació especialitzada en la consulta dels fons
custodiats pel Servei d’Arxiu Municipal de Sant Carles de
la Ràpita. 3. Preservació, conservació i custòdia temporal
del patrimoni documental del municipi o de documents
de qualsevol àmbit d'interès per al municipi de Sant Carles
de la Ràpita. 4. Cessió temporal de documents per a
exposicions a institucions i entitats amb finalitats de
divulgació d’acord amb els procediments i protocols
establerts. 5. Activitats de presentació i de difusió del
servei destinades principalment a estudiants de
secundària. 6. Informació general als usuaris i usuàries de
forma presencial, per telèfon, per fax, per correu postal i
per correu electrònic.
8. Compromisos de qualitat 1. Proporcionar informació
general o assessorament especialitzat a l’usuari
presencial sobre els fons i els serveis que ofereix l’arxiu de
forma immediata. 2. Proporcionar informació general o
assessorament especialitzat a l’usuari no presencial en un
termini no superior a 10 dies hàbils des de la recepció de
la sol·licitud 3. Atendre les sol·licituds d’accés abreujat a
la documentació custodiada en un termini no superior a 1
dia hàbil des de la recepció de la sol·licitud 4. Lliurar les
reproduccions en un termini no superior a 15 dies hàbils
des de la recepció de la sol·licitud, sempre que no superin
les 15 còpies. 5. Avaluar i respondre en el termini de 15
dies les sol·licituds d’ingrés a l’arxiu de documentació
original. 6. Publicar “el document del mes” de forma
mensual a la revista Ràpita. 7. Realitzar presentacions
anuals del Servei d’Arxiu Municipal de Sant Carles de la
Ràpita als alumnes de secundària. 9. Indicadors de
seguiment de l’acompliment dels compromisos Els
indicadors que mesuren el compliment dels compromisos
seran avaluats anualment i els resultats es podran
consultar al Portal de Transparència o el web municipal: •
IdA01 - Consultes presencials d’informació general o
assessorament especialitzat

e) Les condicions d'accés al 5. Canals de prestació del servei De manera presencial: Pl.
serveis.
Carles III, 13. Sant Carles de la Ràpita. Per telèfon: 977 740
100 Per correu electrònic: arxiu@larapita.cat
Telemàticament:
http://www.larapita.cat/ca/serveis/arxiumunicipal/servei-darxiu-municipal En el cas de voler
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accedir a la informació pública, caldrà omplir el formulari
i
seguir
els
tràmits
establerts
a:
https://tramits.larapita.cat/Carpeta/DetallTramit.aspx?
IdTema=35&IdTramit=82

g) Els drets i deures dels usuaris.

6. Drets i deures dels usuaris Drets: • Accedir lliurement i
gratuïtament a la sala de consulta de l’arxiu en les
condicions i horaris establerts. • Consultar els documents
que es conserven a l’arxiu i reproduir-los d’acord amb la
normativa vigent. • Rebre informació i assessorament
sobre els fons documentals i els serveis que s’ofereixen. •
Rebre un tracte professional, amable i respectuós i a una
atenció sense discriminació per raó de naixement, raça,
origen, religió, orientació sexual, opinió o qualsevol altra
circumstància personal o social. • Rebre informació sobre
els serveis, els tràmits i els requisits necessaris per a les
seves actuacions davant el Servei d’Arxiu Municipal •
Presentar queixes i suggeriments relatives als Servei
d’Arxiu Municipal • Tenir la garantia del correcte
tractament de les dades personals i de la confidencialitat
de les consultes. Deures: • Complir les normes municipals
i, en particular, els deures, els horaris i la resta d’aspectes
establerts en aquesta Carta. • Respectar els equips
professionals que s’encarreguen de la prestació del
servei • Facilitar la seva identificació, en els supòsits
previstos a la llei, en les seves relacions amb
l’Ajuntament. • Tenir cura i respectar els documents,
mantenir la seva integritat i l’ordre intern. • Respectar els
procediments d’atenció a la ciutadania establerts pel
centre d’arxiu. • Complir la legislació en matèria de
protecció de dades i propietat intel·lectual. • Citar les
referències dels documents seguint les indicacions del
personal de l’arxiu.

h) El règim econòmic aplicable,
amb indicació de les taxes i els
preus públics que siguin
aplicables, si escau.

i) La manera que tenen els 10. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de
usuaris dels serveis de presentar la prestació del servei Els usuaris de l’arxiu poden
queixes i suggeriments.
col·laborar en la millora dels serveis i en el compliment
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dels compromisos de qualitat del centre mitjançant les
seves aportacions, queixes i suggeriments: • A la Bústia de
Consultes,
Queixes
i
Suggeriments:
https://tramits.larapita.cat/Carpeta/DetallTramit.aspx?
Cercador=True&IdTramit=53
•
Presencialment,
presentant una instància i/o adreçant-vos a l’Oficina
Municipal
d’Atenció
Ciutadana
(OMAC):
http://www.larapita.cat/ca/serveis/atenciociutadana/?set_language=ca Formulades les queixes, les
consultes i/o els suggeriments, en el termini màxim de
deu dies les persones interessades rebran de l’òrgan
competent la constància que s’ha rebut la petició, la
consulta o la queixa, i se’ls notificarà quin és l’òrgan
encarregat de la resolució i el termini d’aquesta mateixa
resolució, que pot ser diferent en cada cas sense superar
els límits que s’estableixen legalment.

j) Les vies que poden utilitzar els
usuaris per a obtenir informació i
orientació amb relació al servei
públic.

2. Identificació del servei i contacte Servei d’Arxiu
Municipal de Sant Carles de la Ràpita Pl. Carles III, 13
43540 - Sant Carles de la Ràpita Tel. 977 740 100
arxiu@larapita.cat
http://www.larapita.cat/ca/serveis/arxiumunicipal/servei-darxiu-municipal Horari de Consulta: De
dilluns a divendres de 10:00h a 14:00h. Es recomana cita
prèvia amb l’arxiver Municipal.

f) Les mesures de reparació o
correcció en cas d'incompliment
dels
estàndards
mínims
establerts a les cartes.

12. Compensacions establertes per incompliments Quan
els usuaris i usuàries considerin que qualsevol dels
centres prestadors ha incomplert algun dels compromisos
assumits, podrà adreçar una reclamació per escrit a la
Direcció del Servei d’Arxiu Municipal de Sant Carles de la
Ràpita, responsable funcional de la Carta, especificant el
compromís que es considera que s’ha incomplert, així
com els fets o les circumstàncies que s’han produït. Es
comunicarà per escrit al ciutadà les causes de
l’incompliment i les mesures que s’adoptaran per intentar
resoldre la deficiència

Taula 8. Anàlisi qualitativa carta de servei de Sant Carles de la Ràpita
1. Es pot tornar a repetir el que ja s´ha dit sobre l´ordre dels ítems. En aquest
cas, per exemple, es col·loca la informació sobre qui és el responsable de la
Carta en l´apartat de compensacions

2. Es valora molt positivament en aquest cas la referència que es fa a
compensacions. En tot cas, malgrat el nom, en realitat es refereix a correccions
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de deficiències en el compliment de la carta, no a compensacions realment.
D´aquestes no se’n diu, en realitat, res.

3. En termes generals, es pot comprovar com és una carta ben elaborada, que
és aprovada per ordenança local aprovada pel Ple, el que no deixa dubte sobre
la seva naturalesa normativa, com creiem que tenen totes les cartes, amb
independència de l´instrument d´aprovació amb el que s´articulin.
Ajuntaments de 500 a 5.000 habitants: carta de serveis d´acollida de
persones nouvingudes de Sant Pere de Riudebitlles (disponible a: Acollida
de persones nouvingudes - Inici (santperederiudebitlles.cat))

En aquest cas, malgrat l´enviament com a carta de serveis, un simple cop d´ull
al contingut ens mostra que es tracta més aviat d´una informació que s´ofereix
en el web, ja que li falten molts inputs legalment exigits per a ser una carta de
serveis autèntica, com ja vàrem veure en l´anàlisi quantitatiu.

El que consta al web és això:
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Com hem dit en altres anys, no cal confondre un catàleg de serveis o una simple
informació a la ciutadania amb una carta de serveis com a instrument tècnic
d´eficàcia del dret a una bona administració.
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Ajuntaments de Menys de 500 habitants: carta de serveis i compromisos
davant la ciutadania de Riudaure (disponible a: Carta-de-serveis-icompromisos.pdf (riudaura.cat))

Aquesta carta va ser aprovada al gener de 2020 i la modificació legislativa de
l´art. 59 de la LTAIBG no va entrar en vigor fins al maig. En tot cas, i fins i tot
tenint en compte la regulació de l´art. 59 anterior a 2020, ja hem comprovat a
l´apartat d´anàlisi quantitativa que l´aplicació de la llista de comprovació de les
exigències de la modificació normativa revela el l´absència de compliment de
molts dels ítems que eren, i són, legalment demandants.
A continuació, passem a fer algunes consideracions qualitatives sobre cada un
dels ítems.

Art. 59 LTAIBG després modificació 2020

Contingut de la Carta

Art. 59 Sistemes de gestió de la qualitat dels La carta de serveis d’atenció ciutadana és una
serveis públics
eina que permet que ciutadans i ciutadanes
coneguin i exerceixin els seus drets en relació
1. L'Administració pública ha de garantir amb l’Ajuntament de Riudaura i per saber en
que els serveis de la seva competència es tot moment quins recursos els assisteixen,
presten en unes condicions mínimes i quins drets els obliguen i quins compromisos
raonables de qualitat, i ha d'incloure cartes s’han assumit des del servei.
de servei en el marc regulador dels serveis
públics finalistes que gestiona directament.

2. En el cas dels serveis que es presten
mitjançant xarxes, es poden aprovar cartes
base dels serveis que fixin els estàndards
mínims de qualitat de servei comuns a tots
els centres que la integren. Als efectes
d'aquesta llei, s'entén per xarxa el conjunt
de dues o més unitats que presten un
mateix servei en règim de descentralització
funcional o desconcentració.
3. L'existència de cartes base no exclou que
es puguin aprovar cartes pròpies d'un
83

centre o d'alguns centres de la xarxa amb la
finalitat de declarar estàndards de qualitat
més exigents que els establerts en la carta
base.
4. Les cartes de servei han tenir, com a
mínim, el contingut següent:
a) L'organització del servei.

Qui trobareu a l’Ajuntament? Som un equip de
professionals que treballem per atendre,
informar i prestar serveis als ciutadans i
ciutadanes en relació amb l’ajuntament i el
poble de Riudaura. Des de l’Ajuntament oferim
tota la informació disponible sobre
l'administració municipal i sobre el municipi,
així com la possibilitat de tramitar de manera
integrada bona part de les gestions municipals.
L’Ajuntament de Riudaura té funcions de
registre general i de finestreta única i, per tant,
s’hi poden presentar totes les sol·licituds i
documents que s'adrecin a l'Ajuntament, així
com aquelles que s'adrecin a altres
administracions
públiques.
On
és
l’Ajuntament? A la plaça del Gambeto, núm. 1
Codi postal 17179 de Riudaura

b) La identificació dels responsables de la
gestió.

c) La relació de serveis que es presten.

Els nostres serveis  Informem sobre els
tràmits i gestions  Facilitem la presentació de
documents a l’Ajuntament  Facilitem la
presentació de documents adreçats a altres
administracions i organismes públics 
Facilitem els impresos i publicacions municipals
 Gestionem les propostes, suggeriments i
queixes amb l’objectiu de millorar el servei.
Trobareu més informació a l'apartat de Tràmits
i gestions del web municipal

d) Els estàndards mínims de qualitat del
servei desglossats, si escau, per categories
de prestacions, i els indicadors per a
avaluar-ne l'aplicació.
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e) Les condicions d'accés al serveis.

g) Els drets i deures dels usuaris.

Drets i deures DRETS 1. DRET a ser atès dins
l’horari d’atenció i a ser tractat amb el màxim
respecte, celeritat i confidencialitat. 2. DRET a
obtenir informacions clares, certes i completes.
3. DRET a ser assessorat sobre els tràmits i
requisits necessaris per a les seves actuacions
davant de l’Ajuntament. 4. DRET a accedir
gratuïtament als formularis de sol·licitud
normalitzats de tots els tràmits municipals, ja
sigui presencialment o a través del web
municipal. 5. DRET a conèixer la identitat del
personal municipal responsable de la
tramitació dels seus assumptes. 6. DRET a
obtenir còpia segellada de les sol·licituds que
es presentin i justificants dels pagaments que
faci efectius. 7. DRET a no haver de presentar
documents que ja es troben en poder de
l’Ajuntament o documents que hagin de ser
emesos pels serveis municipals. 8. DRET a
conèixer
l’estat
de
tramitació
dels
procediments en els que el ciutadà tingui un
interès legítim. 9. DRET a presentar queixes i
suggeriments relatives als serveis municipals o
al poble, ja sigui presencialment o a través del
web municipal. 10. DRET a ser consultats
periòdicament sobre la seva percepció de la
qualitat del servei d’atenció ciutadana. DEURES
1. DEURE de fer un ús responsable de les
instal·lacions i serveis d’atenció ciutadana. 2.
DEURE de tenir una actitud de respecte envers
la resta de persones usuàries del servei i de
mantenir el silenci necessari per garantir-ne la
correcta prestació. 3. DEURE de respectar els
horaris del servei i els horaris o terminis fixats
per a convocatòries o citacions. 4. DEURE de
facilitar de forma certa les dades d’identificació
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personal i les relatives a la prestació d’un servei
o procediment. 5. DEURE d’assegurar-se de la
lectura i comprensió d’allò que es signa. 6.
DEURE de respectar l’ordre i els criteris
d’atenció ciutadana. 7. DEURE de respectar la
dignitat personal i professional del personal
municipal. 8. DEURE de facilitar el màxim
possible l’ús eficient dels recursos materials i
humans dels serveis d’atenció ciutadana. 9.
DEURE de comunicar la modificació de dades
personals que puguin afectar a la prestació
d’un servei o les relatives a un procediment. 10.
DEURE de respectar i obeir les recomanacions
del personal municipal en cas d’emergència o
evacuació de l’Ajuntament.

h) El règim econòmic aplicable, amb
indicació de les taxes i els preus públics que
siguin aplicables, si escau.

i) La manera que tenen els usuaris dels Canals de comunicació d'atenció ciutadana
serveis
de
presentar
queixes
i Ajudeu-nos a millorar amb els vostres
suggeriments.
suggeriments o queixes adreçantlos a
qualsevol dels canals de comunicació que
tenim a disposició del ciutadà: 
j) Les vies que poden utilitzar els usuaris per Presencialment a l’Ajuntament  Als telèfons
a obtenir informació i orientació amb 972264422 i 661950934  Al correu electrònic:
relació al servei públic.
ajuntament@riudaura.cat  A la secció de
queixes de la web municipal

f) Les mesures de reparació o correcció en
cas d'incompliment dels estàndards mínims
establerts a les cartes.

Taula 9. Anàlisi qualitativa carta de servei de Riudaure.
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Com vàrem comprovar al realitzar l´anàlisi quantitativa, aquesta Carta suspenia
folgadament des del punt de vista de contenir la majoria dels ítems legalment
exigibles. L´anàlisi qualitativa revela a més que:

1. Els continguts de la Carta no respecten l´ordre en que apareixen a la LTAIBG.
El manteniment de l´ordre legal aquí i en la resta de casos pot facilitar la
visualització més ràpida per part dels usuaris, al mantenir-se un format igual en
tots els casos. Des d´aquest punt de vista, es podria col·laborar des d’instàncies
supramunicipals a elaborar cartes de serveis model (a l´igual que hi ha
ordenances model) per harmonitzar l´ordre i els continguts.

2. La Carta no conté cap referència al marc legal.

3. Pel que fa a les mesures de reparació o correcció en cas d'incompliment, hi
ha una omissió total.
No es preveu cap reparació, cosa que caldria, que podria ser oferiment de
disculpes, per exemple, o alguns tipus de compensació econòmica.
D´altra banda, no es fa referència a la possibilitat d´exigir responsabilitat
patrimonial per danys, en aquest cas causats pel Consell Comarcal, si es
donessin les circumstàncies legals previstes, el que és també possible entre
AAPP, com ja sabem.

4. Entre les omissions destacables, està la no previsió d´indicadors per avaluar
la Carta. En la relació de drets dels ciutadans i de deures, hi ha absències
notables contingudes a les lleis de procediment administratiu comú i a la
legislació catalana.

En tot cas, cal tenir en compte la mida del municipi i valorar positivament
l´aprovació d´aquest document, que és més que el han fet altres administracions
de molt més gran capacitat tècnica. En tot cas, no sembla adient fer una carta
global de tots els serveis, sinó ser més modest i procedir amb precisió per serveis
concrets, car sinó el document queda en unes bones intencions programàtiques.
Aquí es posa en relleu la importància que tindria un suport supramunicipal en
relació a municipis com Riudaure, per avançar en la consolidació del dret a una
bona administració mitjançant, en aquest cas, les cartes de serveis.
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Consells comarcals: carta de serveis del Consell Comarcal del Vallès
Oriental (disponible a: Carta de Serveis SCAT - Consell Comarcal del Vallès
Oriental (vallesoriental.cat))

S´analitza a continuació el contingut de la Carta de Serveis del Servei comarcal
d’assistència tècnica de Medi Ambient i Territori, aprovada pel Ple del 18 de març
de 2020.

La carta consta dels següents apartats:

Marc estratègic del Servei (missió i objectius)
Breu descripció del Servei
Legislació aplicable
Relació de les línies de Servei que es presten
Àrea i unitat responsable del Servei
Equip tècnic
Altres unitats implicades
Persones destinatàries
Com s’ha de sol·licitar el Servei
Cost per a l'usuari/a (condicions d'accés)
Canals de participació de l'usuari/a i eines de retorn de la participació
Canals de presentació de suggeriments, queixes i reclamacions
Termini de resposta dels suggeriments, queixes i reclamacions
DRETS I DEURES DELS USUARIS/ÀRIES DEL SERVEI
Compromisos de qualitat, indicadors de mesura i mesures d'esmena davant
d'incompliments
Formes de consulta del seguiment de la carta
Periodicitat de difusió del seguiment de la carta
Localització del servei i formes d'accés
Data d'entrada en vigor de la carta (aprovació) i vigència
Data de revisió /actualització prevista
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S´ ha de tenir en compte que en aquest cas, la Carta no va adreçada als
ciutadans i ciutadanes directament, sinó als ajuntaments de la comarca, donades
les competències que són inherents al Consell Comarcal. Per això, el servei
contemplat en la Carta “consisteix en prestar als ajuntaments de la comarca
col·laboració i assistència tècnica especialitzada per desenvolupar les
competències municipals en l’àmbit de medi ambient, enginyeria, arquitectura,
arquitectura tècnica, mobilitat i salut”.
Tot i que va ser aprovada al març de 2020 i la modificació legislativa de l´art. 59
de la LTAIBG no va entrar en vigor fins al maig, ja hem comprovat a l´apartat
anterior que l´aplicació de la llista de comprovació de les exigències de la
modificació normativa revela el compliment de tots els ítems legalment
demandants. A continuació, passem a fer algunes consideracions qualitatives
sobre cada un dels ítem.

Art.
59
LTAIBG
modificació 2020

després Contingut de la Carta

Art. 59 Sistemes de gestió de la Marc estratègic del Servei (missió i objectius)
qualitat dels serveis públics
Missió: Optimitzar la xarxa comarcal de prestació de
serveis especialitzats i de qualitat en l’àmbit de medi
1. L'Administració pública ha de ambient i territori amb criteris d’eficiència i eficàcia.
garantir que els serveis de la seva Objectiu 1: Col·laborar amb els ajuntaments, donant
competència es presten en unes resposta a les seves necessitats mitjançant la prestació
condicions mínimes i raonables d’assistència tècnica
de qualitat, i ha d'incloure cartes Objectiu 2: Oferir un servei especialitzat, que doni
de servei en el marc regulador resposta sobretot a les necessitats més difícils de cobrir
dels serveis públics finalistes que amb personal dels mateixos ajuntaments
gestiona directament.
Objectiu 3: Optimitzar a través del treball en xarxa la
prestació de serveis a escala comarcal, tant pel que fa a la
racionalització de la despesa com a l’harmonització de
criteris i procediments

2. En el cas dels serveis que es
presten mitjançant xarxes, es
poden aprovar cartes base dels
serveis que fixin els estàndards
mínims de qualitat de servei
comuns a tots els centres que la
integren. Als efectes d'aquesta
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llei, s'entén per xarxa el conjunt
de dues o més unitats que
presten un mateix servei en
règim
de
descentralització
funcional o desconcentració.
3. L'existència de cartes base no
exclou que es puguin aprovar
cartes pròpies d'un centre o
d'alguns centres de la xarxa amb
la finalitat de declarar estàndards
de qualitat més exigents que els
establerts en la carta base.
4. Les cartes de servei han tenir,
com a mínim, el contingut
següent:
a) L'organització del servei.

b)
La
identificació
responsables de la gestió.

Àrea i unitat responsable del Servei
Àrea de Medi Ambient i Territori
dels Equip tècnic
o Cap de l'Àrea
o Personal de coordinació: 2 persones
o Personal tècnic: 19 persones
o Personal administratiu: 2 persones
Altres unitats implicades
Serveis Jurídics, Intervenció, Persones
Presidència, Gerència i TIC
Persones destinatàries
Els 39 ajuntaments de la comarca.

i

Valors,

Localització del servei i formes d'accés
Consell Comarcal del Vallès Oriental
C. Miquel Ricomà, 46. 08401 Granollers
A 5 minuts caminant des de l'Estació Central d'Autobusos
de Granollers i a 15 minuts caminant des de l'estació de
tren de Granollers Centre
Web del servei
Legislació aplicable
Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril (art. 85 i 150).
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre (art. 25, 28 i 30 ).
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les
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Administracions Públiques
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de
Catalunya (art. 10)

c) La relació de serveis que es
presten.
Relació de les línies de Servei que es presten
Línia de servei 1: assistència en matèria de medi ambient
i enginyeria
Línia de servei 2: assistència en matèria d'arquitectura
Línia de servei 3: assistència en matèria d'arquitectura
tècnica
Línia de servei 4: assistència en matèria de mobilitat
Línia de servei 5: assistència en matèria de salut
Per a cadascuna d'aquestes línies, el Servei comprèn les
funcions següents: ◦ Planificar, proposar, dirigir, executar,
fer el seguiment i assessorar sobre projectes, programes,
actuacions, ordenances i contractes de serveis. ◦
Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de
competència municipal.
◦ Informar, proposar, dirigir, elaborar projectes i
documents tècnics, dur a terme inspeccions, controls i
coordinacions de seguretat i salut, fer el seguiment i
assessorar sobre el planejament urbanístics, les obres,
equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit
d'especialitat.
◦ Atendre consultes relacionades amb les funcions
anteriors.
◦ Col·laborar amb l’Ajuntament en la resta de tasques
pròpies.

d) Els estàndards mínims de
qualitat del servei desglossats, si
escau, per categories de
prestacions, i els indicadors per a
avaluar-ne l'aplicació.

► Garantir que el 80% de les valoracions realitzades per
les persones usuàries sobre l'existència d'un equip de
professionals sigui igual o superior a 8 sobre 10 punts, i
mai inferior a 5.
Percentatge de valoracions iguals o superiors a 8 sobre 10
punts.
En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les
causes i es proposaran les millores concretes pertinents.
► Garantir que el 100% de les valoracions realitzades per
les persones usuàries sobre el grau d'ajust de l'assistència
prestada a les necessitats de l'Ajuntament sigui igual o
superior a 7 sobre 10 punts.
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Percentatge de valoracions iguals o superiors a 7 sobre 10
punts.
En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les
causes i es proposaran les millores concretes pertinents.
► Garantir que el 75% de les valoracions realitzades per
les persones usuàries sobre el seguiment del Servei
prestat per part del Consell sigui igual o superior a
8 sobre 10 punts, i mai inferior a 5.
Percentatge de valoracions iguals o superiors a 8 sobre 10
punts.
En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les
causes i es proposaran les millores concretes pertinents.
► Garantir que en el 80% dels convenis establerts amb
els ajuntaments, el temps entre l'inici de l'expedient i la
notificació als interessats és d'un màxim de 2 mesos, i mai
superior a 9 mesos.
Percentatge de notificacions del temps entre l'inici de
l'expedient i la notificació als interessats de 2 mesos com
a màxim en el 80% dels casos.
Com s’ha de sol·licitar el Servei
e) Les condicions d'accés al L'ajuntament ha d'adreçar una sol·licitud d'assistència
serveis.
tècnica al Consell Comarcal. A partir d'aquesta sol·licitud,
i un cop validada la viabilitat d'questa assistència, es
formalitza un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
i el Consell Comarcal, que s'ha d'aprovar i posteriorment
signar per ambdues parts.

g) Els drets i deures dels usuaris.

Drets:
Rebre un servei conforme als principis de col·laboració
administrativa i lleialtat institucional, i a la resta de
principis generals d’actuació de les administracions
públiques, en els termes previstos per la normativa de
règim jurídic de les administracions públiques.
Disposar del retiment de comptes del Servei.
Lleialtat
institucional
per
part
del
Consell
Comarcal.
Formular suggeriments, queixes o reclamacions i rebre'n
una resposta adequada.
Ser informats dels resultats de les enquestes, avaluacions
i millores assolides.
Accedir en condicions d'igualtat a les instal·lacions del
Consell Comarcal i als seus recursos electrònics. Garantir
la confidencialitat i la seguretat de les dades personals
gestionades pel Consell Comarcal en els termes previstos
a la Llei de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals.
Deures:
Regir-se pels principis de col·laboració administrativa i
lleialtat institucional, i per la resta de principis generals
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d’actuació de les administracions públiques, en els termes
previstos per la normativa de règim jurídic de les
administracions
públiques.
Presentar al Consell Comarcal la documentació necessària
en el transcurs de la formalització i durant la vigència del
conveni.
Destinar els recursos concedits, a través de conveni, a la
finalitat per a la qual han estat concedits.
Respectar els terminis establerts en el conveni.
Conèixer i complir les determinacions previstes al conveni
i a la resta de normativa aplicable.

h) El règim econòmic aplicable,
amb indicació de les taxes i els Cost per a l'usuari/a (condicions d'accés)
preus públics que siguin El Servei es destina a ajuntaments de la comarca, que
aplicables, si escau.
assumeixen el cost del Servei sol·licitat. El cost de
l'assistència es determina anualment en cada cas tenint
en compte les línies de servei i la dedicació convinguda
amb cada ajuntament.
i) La manera que tenen els
usuaris dels serveis de presentar Canals de presentació de suggeriments, queixes i
queixes i suggeriments.
reclamacions
📧 Correu electrònic: mat@vallesoriental.cat
💻 Instància genèrica electrònica
Termini de resposta dels suggeriments, queixes i
reclamacions
1 mes
j) Les vies que poden utilitzar els
usuaris per a obtenir informació i Canals de participació de l'usuari/a i eines de retorn de
orientació amb relació al servei la participació
públic.
Seu electrònica del CCVR
Extranet de les administracions catalanes: www.eacat.cat
Consell Comarcal del Vallès Oriental
C. Miquel Ricomà, 46. 08401 Granollers
☎ Telèfon: 938600700 (centraleta) 938600710 (Àrea de
Medi
Ambient
i
Territori)
Correu
electrònic : mat@vallesoriental.cat
✍ Qüestionari anual d'avaluació del Servei, amb informe
de retorn dels resultats obtinguts, consultable al portal
de transparència
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f) Les mesures de reparació o
correcció en cas d'incompliment
dels
estàndards
mínims En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les
establerts a les cartes.
causes i es proposaran les millores concretes pertinents

Taula 10. Anàlisi qualitativa carta de servei del Consell Comarcal del Vallès
Oriental

De l´anàlisi del contingut concret de la Carta es desprèn:

1. Els continguts de la Carta no respecten l´ordre en que apareixen a la LTAIBG.
El manteniment de l´ordre legal aquí i en la resta de casos pot facilitar la
visualització més ràpida per part dels usuaris, al mantenir-se un format igual en
tots els casos. Des d´aquest punt de vista, es podria col·laborar des d’instàncies
supramunicipals a elaborar cartes de serveis model (a l´igual que hi ha
ordenances model) per harmonitzar l´ordre i els continguts.

2. La Carta conté una referència al marc legal que, sorprenentment, no esmenta
la LTAIBG.

3. Pel que fa a les mesures de reparació o correcció en cas d'incompliment dels
estàndards mínims establerts a la carta, aquesta és molt poc precisa: “En cas de
no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es proposaran les millores
concretes pertinents”.
No es preveu cap reparació, cosa que caldria, que podria ser oferiment de
disculpes, per exemple, o alguns tipus de compensació econòmica.
D´altra banda, no es fa referència a la possibilitat d´exigir responsabilitat
patrimonial per danys, en aquest cas causats pel Consell Comarcal, si es
donessin les circumstàncies legals previstes, com ja hem dit abans.
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Diputacions: carta de serveis de la Xarxa de Governs Locals 2020 (Catàleg)
de
la
Diputació
de
Barcelona
(disponible
a:
carta_de_serveis_del_cataleg_2020.pdf (diba.cat))

Aquesta carta té un títol que podria semblar singular:

Com podem comprovar es tracta d´un catàleg, segons el títol més gran, però
també d´una carta de serveis, d´acord amb el subtítol...
Pot ser la doble denominació sigui explicada per la inèrcia administrativa i el
canvi que ha suposat la introducció a Espanya i Catalunya de les Cartes de
Serveis.
Tradicionalment, abans de la regulació existent de cartes de serveis, les AAPP
si tenien alguna cosa eren catàlegs de serveis. Cal tenir en compte que el
concepte de catàleg de serveis (service catalog en anglès) prové del món de
l´empresa privada. El mateix enumera tots els serveis que una empresa ofereix
als seus clients. Aquest llistat té la forma d'un catàleg perquè molts clients troben
més clara una representació visual. Un catàleg de serveis pot comprendre
diferents elements, per exemple, un portal online, un document o una opció de
compra en el lloc web. Amb l'ajuda d'un catàleg de serveis, els clients poden
esbrinar quins serveis ofereix una empresa i què poden esperar de l'oferta de
serveis. Les empreses també es beneficien d'aquesta eina, ja que aconsegueix
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augmentar la satisfacció del client i es pot utilitzar per a identificar noves àrees
d'autoserveis.
Per tant, l´existència de catàlegs de serveis a les AAPP portava causa d´un
mimetisme amb el sector privat. Això ha explicat que, com s´ha posat en relleu
en informes anteriors, la introducció de les cartes de serveis generés algunes
confusions entre algunes AAPP, que varen seguir durant un temps amb la
dinàmica dels catàlegs.
Ara bé, cal tenir en compte que el concepte de catàleg de serveis i de cartes de
serveis no és intercanviable. Ambdós instruments signifiquen coses diferents i
tenen finalitats també diferents. El naixement de les cartes de serveis (sota el
mandat el primer ministre John Major, al Regne Unit) va ser un element introduït
com a substitutiu de la competència que és inexistent en el sector públic (un
article
al
respecte,
per
exemple
es
pot
consultar
aquí:
https://journals.openedition.org/osb/729 ).
La manca de competència i la necessitat d´assegurar el dret a una bona
administració dels usuaris (no simples consumidors) de serveis públics explica
la regulació de les cartes de serveis, com ja sabem, que no poden ser
substituïdes, doncs, per simples catàlegs de serveis.
Efectivament, com s´ha exposat al comentar la jurisprudència del Tribunal
Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, les cartes de serveis
son un instrument de juridificació de la gestió pública, que avui en dia no és
indiferent als drets dels ciutadans, específicament al dret a una bona
administració, pel que els simples catàlegs de serveis, à la privada no són ja
possibles, donat que la garantia del dret a una bona administració exigeix
compromisos de qualitat clars i verificables.
En aquest cas, la Diputació de Barcelona manté la dualitat encara en el títol del
document, però, com veurem a continuació, es tracta, ha de tractar-se per
imposició legal, d´una carta de serveis. En l´anàlisi quantitativa efectuada,
aquesta carta tenia la majoria d´ítems exigits per la legislació vigent, si bé no tots.
A continuació passem a fer una anàlisi qualitativa del contingut de la carta.
En primer lloc, cal destacar que el link que ens porta a la carta de serveis de fet
ens condueix no a la carta en sí, sinó a un fulletó que és un resum de la mateixa,
donat que el mateix, al seu torn, fa referència a un altre vincle que, aquest sí, ens
porta finalment al text complet de la mateixa.
Efectivament, en el fulletó s´indica el següent:

“Aquest document és el suport divulgatiu de la Carta de serveis del Catàleg, que
es pot consultar completa a l’espai web del Catàleg:
Seu electrònica (diba.cat)”
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Tanmateix, al llarg del document divulgatiu s´inclouen fins a 6 links, 4 d´ells
referits a qüestions essencials de la carta, com ara el seu règim jurídic, els
compromisos de qualitat, els indicadors, els drets i els deures.
La Comissió Jurídica Assessora, en el dictamen ja esmentat (281/2018, de 15
de novembre, relatiu al Projecte d’ordre per la qual s’aprova la Carta de serveis
del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya), s´ha ocupat de
la possibilitat d´incloure remissions a vincles d´internet en les cartes de serveis:

...
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D´altra banda, “la Comissió considera que, si bé són admissibles els enllaços
a webs per a qüestions merament informatives, no succeeix així en relació
amb aquells aspectes de les cartes de serveis que afecten els deures de
l’Administració i els drets dels ciutadans. I és que, tal com ha indicat aquesta
Comissió en d’altres ocasions, s’ha de procurar evitar mencions expresses a
llocs webs que, en cas de modificar-se, requereixin la modificació del reglament
(dictàmens 115/2017, 267/2017 i 338/2017)”
En quins continguts s’està pensant? Quin podria ser el contingut substancial que,
en cas de canviar, ha de donar lloc a la modificació de la Carta i NO es pot
remetre a web? Entenem que aquell contingut que afecta ad extra als drets dels
ciutadans i el seu canvi suposa una modificació del model referit a aquests (no
els aspectes més organitzatius o ad intra). Com a mínim, art. 59 llei 19/2014,
seria contingut substancial que ha de contenir-se en la disposició que aprova la
carta i es publica oficialment:

1. Els estàndards mínims de qualitat del servei desglossats, si escau, per
categories de prestacions.
2.Les condicions d’accés.
3.Els drets i deures dels usuaris
4.El règim econòmic aplicable (però la indicació de les taxes i els preus públics
que siguin aplicables, concretament, es pot fer per remissió a web)
5. Les vies de reclamació utilitzables.
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Si bé cal tenir en compte que aquesta carta de serveis que ara ens ocupa està
relacionada amb serveis prestats no a la ciutadania directament sinó als ens
municipals, no hem pogut identificar la decisió formal d´aprovació de la carta i,
per tant, no hem pogut comprovar si aquesta existeix i, si és el cas, si té el
contingut mínim necessari d´acord amb el que assenyala la Comissió Jurídica
Assessora. De fet, en el web de la Diputació referit a les cartes de serveis, el que
hi consta, per dues vegades, és el fulletó al que hem fet referència (Cartes de
serveis | Transparència (diba.cat)), a diferència d´altres cartes de serveis que
s´esmenten, en les que sí es troba la referència de la seva aprovació formal (ex.
Carta de Serveis - Unitat Biblioteca General i de Referència (diba.cat))

Per finalitzar, crida l´atenció que al web de la Diputació de Barcelona s´indica el
següent:

“Des del febrer de 2015, el Catàleg està certificat com a carta de serveis per
l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), la qual acredita
anualment, amb una auditoria externa i independent, que aquest compleix amb
els estàndards de qualitat de la norma UNE 93200:2008 de cartes de serveis”.

En tot cas, AENOR, entitat privada, com és sabut, no certifica que el document
elaborat és conforme a la LTAIBG i reuneix tots els seus requisits.
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Entitats Supramunicipals i entitats reguladores o de control: carta de
serveis de les platges metropolitanes de l´AMB (disponible a:
022020002789 (diba.cat))

En clar contrast amb la carta anterior, aquesta carta determina amb precisió qui
l´ha aprovada: El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
També queda clara la seva publicació al BOPB i la seva naturalesa reglamentària,
al explicar la possibilitat d´impugnar-la en els dos mesos següents a la seva
publicació de forma directa davant de la jurisdicció contenciosa administrativa:

Ja vàrem veure en l´anàlisi quantitatiu que la carta respectava els ítems legals
exigits.
Tot i que no ho hem fet amb anterioritat, donat que és aquí es dona un grau de
forta discrecionalitat, volem fer esment als estàndards de bona administració
fixats. Aquests són els següents:
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Donat els serveis que es declara es presten:

Es pot, pot ser plantejar, si els estàndards cobreixen tots els serveis i ho fan amb
el nivell de qualitat que els usuaris podrien esperar (ex. no s´esmenta estàndard
de qualitat dels lavabos, ni dels servei de vigilància; pel que fa als equipaments,
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l´estàndard es fixa únicament en la satisfacció de l´usuari, però no s´introdueix
cap estàndard més concret, com freqüència de neteja dels lavabos).
En tot cas, aquesta ja és una decisió discrecional del prestador del servei, el que
no vol dir que pugui ser arbitrària o discriminatòria, per exemple (arts. 9.3 i 14
CE), la qual hauria de ser fruit, en el marc d´un estat social i democràtic de dret,
d´un procediment previ transparent de participació ciutadana i de fonamentació
motivació en la memòria de la carta adoptada, en garantia de la bona
administració, de perquè s´han adoptat uns estàndards o altres.
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Universitats: cartes de serveis de la UPC

Finalment, simplement un breu esment a una de les cartes de serveis aprovades
per la UPC.
Les Universitats públiques presten importants serveis públics a un nombre
important d´usuaris. Per això, seria desitjable l´aprovació de cartes de serveis en
garantia de al bona administració, el que encara no és gaire estès.
La UPC, en aquest sentit tot i haver contestat afirmativament a la pregunta de si
havia aprovat carta de serveis al llarg del 2020, no té cap carta d´aquest any,
llevat error o omissió, però sí del 2019, que no analitzem per no correspondre a
aquesta anàlisi (Carta de Serveis — Gabinet de Relacions Internacionals — UPC.
Universitat Politècnica de Catalunya)
En tot cas, es vol deixar constància de que la UPC disposa d´una pàgina web on
es fa referència a Cartes de Serveis: Carta de serveis — Seu Electrònica UPC
— UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Però una anàlisi de la mateixa
posa en relleu que allà no es troba cap carta de serveis, sinó una sèrie de vincles
a tràmits més freqüents.
És una demostració més de la confusió que encara existeix en alguns àmbits del
sector públic en relació al paper, contingut legalment exigit i importància de les
autèntiques cartes de servei.
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8. Conclusions i recomanacions

1: Una política pública de cartes de serveis adients té una rellevància
extraordinària i suposa una aposta per la modernització i innovació del sector
públic i pels drets dels ciutadans. Dictamen del Consell d´Estat 219/96: “hacer
efectivo el principio de información a los ciudadanos y de publicidad de la
acción administrativa, a través de la consecución de una mayor transparencia
en la actuación administrativa con los consiguientes incrementos de su control y
de la participación de los ciudadanos y mejora de la eficacia y calidad en la
prestación de Servicios”

Cal situar en l´agenda política aquest tema, sobre tot tenint en compte el retard
existent. Les experiències dels països més avançats en la matèria demostren
com aquesta qüestió s´ha assumit en nivell, fins i tot, de president/a de govern
(cal tenir en compte el naixement de les cartes de serveis com a element
substitutiu de la competència, inexistent en el sector públic, sota el mandat del
primer ministre John Major al Regne Unit)13.

2: Generar Cartes de Serveis és tant assumir compromisos vinculants com
ajudar a posar ordre al back office de l´entitat pública, que li permetrà blindar-se
davant de futures reclamacions, que ara estan donant lloc a responsabilitat
patrimonial per manca d´estàndards que limitin aquesta. No podem deixar
d’insistir en la importància que s´estableixin claramente els compromisos
de bona administració que siguin vinculants jurídicament i que el seu
compliment sigui avaluat i mesurat mitjançant indicadors, col·laborant així el
Dret amb altres ciències en la millora de la gestió pública.
Només així es clarificaria el règim de la responsabilitat patrimonial i, igual o més
important, es faria més fort l’Estat Social (ja que els compromisos fixarien
el nivell d’eficàcia dels drets) i Democràtic (ja que els compromisos haurien
de decidir-se amb participació ciutadana en relació amb quin nivell volem i
podem tenir) de Dret (donat que farien realitat el dret a una bona
administració de forma sectorial i detallada i generarien seguretat jurídica).
A manca d’aquests compromisos de bona administració, són els jutges els que
casuísticament i intuïtivament es veuen obligats a fixar-los cas per cas sota el
seu propi criteri per decidir el funcionament normal o anormal i l’existència de
dany antijurídic o no).
13

Un article al respecte, per exemple, és el de Nicholas Deakin, « Citizens, Charters and Concordats :
how the Major Government confronted the challenge of engagement with civil society in public sector
reform », Observatoire de la société britannique, 7 | 2009, 49-61., disponible a:
https://journals.openedition.org/osb/729
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Des d´aquest punt de vista, l´aprovació de curoses cartes de serveis és una
bona inversió estalviadora de recursos públics.

3: Les Cartes de servei són un instrument rellevant per a fer efectiu el rellevant
dret a una bona administració. Permeten l´accountability administrativa

4: Cal fer compatible la regulació jurídica existent, modificada al 2020, com
hem vist, que té però certes llacunes i aspectes poc clars, la qual atorga
seguretat jurídica i drets als ciutadans i vol una millora de la gestió pública, amb
una gestió eficaç i eficient. Les obligacions per a l´Administració derivades
del dret a una bona administració dels ciutadans/nes no poden convertirse en una causa de mala administració. Però tampoc la recerca de flexibilitat
en la gestió pot contravenir obligacions jurídiques bàsiques lligades al
principi de legalitat, a la transparència i als drets dels ciutadans.

5. Caldria un desenvolupament reglamentari de la llei 19/2014, precisant per
Decret de Govern el marc jurídic general de les Cartes de Serveis i incloent
diverses previsions per a que, dintre de la seva naturalesa reglamentària
indiscutible, es pugui assolir la flexibilitat possible per a la gestió i
institucionalitzar aspectes ara poc desenvolupats. Avui en dia, el règim de les
cartes es troba dividit entre la llei 26/2020 i la llei 19/2014, sense desplegament
reglamentari. Tinguis en compte que la primera norma ja establia que “En l'àmbit
de l'Administració de la Generalitat, el Govern ha d'establir per decret el
procediment específic per a l'atenció i la resposta als suggeriments, les
reclamacions i les queixes amb relació a la prestació dels serveis públics de la
seva titularitat” cosa que no s´ha fet fins ara. Caldria que el desplegament
reglamentari complís aquesta remissió, incomplerta per més d´una dècada,
coordinés la regulació legal dispersa i cobrís aspectes encara necessitats de
regulació.
Caldria també una Ordre del Conseller competent establint una estructuramodel per totes les cartes de serveis futures que facilités la identificació de les
mateixes i evités diferències significatives en el disseny que puguin confondre
als ciutadans.

6: Cal actualitzar la guia per a l´elaboració de Cartes de Serveis de la
Generalitat, anterior a la llei 19/2014.

7: Malgrat tot el que s´ha explicat, s´han impulsat poques cartes de serveis;
sobte especialment la inactivitat de la Generalitat que no ha aprovat
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ninguna al llarg de 2020. Aquestes són encara poc conegudes per la
ciutadania; a més pels gestors suposen una feina que en la nostra tradició
es considera afegida, de la qual no sempre veuen el retorn ni la importància.

8. Pel que fa a l´àmbit municipal, els continguts de bastantes Cartes no
respecten l´ordre en que apareixen a la LTAIBG. El manteniment de l´ordre legal
pot facilitar la visualització més ràpida per part dels usuaris, al mantenir-se un
format igual en tots els casos. Des d´aquest punt de vista, es podria col·laborar
des d’instàncies supramunicipals a elaborar cartes de serveis model (a l´igual
que hi ha ordenances model) per harmonitzar l´ordre i els continguts. En
l´entrevista mantinguda amb representats de la FMC aquest punt va ser destacat
per ells.
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6. Millora normativa

6.1 Introducció

Mitjançant diverses entrevistes, amb la modificació de la formulació d´algunes de
les qüestions emprades i amb una nova pregunta específica del qüestionari,
respecte a edicions anteriors, s´ha estudiat l´estat de la qüestió i la situació
existent en les diverses AAPP analitzades.
Pel marc normatiu ens remetem a informes anteriors, donat que no ha hagut cap
canvi al respecte. Pel que fa a la jurisprudència, ens remetem a l´apartat
corresponent, on com hem vist, el Tribunal Suprem ja ha anul·lat una disposició
general (estatal) per violació dels principis de bona regulació que les avaluacions
d´impacte normatiu, precisament, han d´ajudar a respectar.
Simplement recordem els articles rellevants de la LTAIBG al seu títol V, referit al
bon govern:
“Capítol III
Millora de la qualitat normativa Article 62 - Article 64
Article 62
Principis generals
1. L’Administració pública ha d’exercir la iniciativa normativa de manera que el
marc normatiu resultant sigui previsible, tan estable com sigui possible i fàcil de
conèixer i comprendre per als ciutadans i els agents socials.
2. La iniciativa normativa només s’ha de promoure si hi ha una causa d’interès
general que ho justifiqui.
3. Les iniciatives normatives s’han de referir a finalitats o sectors materials
homogenis, i han d’ésser clares i coherents amb la resta de l’ordenament jurídic.
4. Les iniciatives normatives han de donar prioritat a les mesures menys
restrictives per als drets de les persones, sempre que permetin obtenir el mateix
resultat per a l’interès general.
5. Els principis regulats per aquest article són aplicables a l’exercici de la potestat
reglamentària, a les normes amb rang de llei aprovades pel Govern i a
l’elaboració de projectes de llei.
Article 63
Simplificació i consolidació normativa
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1. L’Administració pública ha d’exercir la iniciativa legislativa de manera que
l’aprovació d’una nova norma comporti, com a regla general, una simplificació de
l’ordenament jurídic vigent.
2. L’Administració, per a facilitar el coneixement del dret vigent, ha d’elaborar
textos consolidats de les normes quan s’hagin modificat. Els textos consolidats
tenen valor informatiu i han d’indicar clarament llur naturalesa i quines normes
consoliden.
Article 64
Millora de la regulació
1. L’Administració pública, per a l’elaboració de les memòries d’avaluació i
impacte que poden produir les normes, ha d’utilitzar els instruments d’anàlisi més
adients per a avaluar els efectes de la nova regulació i evitar que es generin
obligacions o despeses innecessàries o desproporcionades respecte dels
objectius d’interès general que es pretenen assolir.
2. L’Administració pública ha de desenvolupar mecanismes per a avaluar
l’aplicació de les normes, per tal de verificar-ne el grau de compliment, la
necessitat i l’actualitat i, si escau, la conveniència de modificar-les per raó de
noves necessitats econòmiques o socials sobrevingudes.
3. S’ha de garantir la participació dels ciutadans en l’elaboració de les memòries
d’avaluació i impacte, i també en el procés per a avaluar l’aplicació de les normes.
4. L’Administració pública pot promoure proves pilot prèvies a l’aprovació de les
noves mesures reguladores per a verificar-ne la idoneïtat. Aquestes proves pilot
s’han d’aplicar per mitjà de convenis subscrits amb les entitats representatives
dels sectors afectats, amb els efectes i les condicions que determini el conveni. »

Les preguntes referides a la qualitat normativa enguany han estat les següents:
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Taula 11. Preguntes relatives a qualitat normativa.
6.2 Normes de la Generalitat de Catalunya

Pel que fa a l´Administració de la Generalitat, les dades manejades permeten
observar en relació a lleis, Ordres i Decrets aprovats per la Generalitat de
Catalunya que s´han aprovat durant 2020 un total 4 lleis i 173 disposicions
generals: 39 Decrets i 134 Ordres. La distribució per departaments
(conjuntament amb les abreviacions corresponents a cada un) es troba tant
en el document resum de l´entrevista mantinguda amb la senyora Ortí, cap de
l´Àrea de la Millora de la Regulació del Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya, com en el document Excel relatiu a la qualitat
normativa de la Generalitat, ambdós adjuntats.
En un 95% de casos s'ha dut a terme una avaluació d'impacte normatiu
abans d'haver-les aprovat per avaluar els efectes de la nova regulació i evitar
que es generin obligacions o despeses innecessàries o desproporcionades
respecte dels objectius d'interès general que es pretenen assolir, d´acord amb
l´article 64.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.
La tendència d´avaluació d´impacte normatiu ex ante és doncs molt alta i es
confirma per la senyora Ortí la consolidació d´aquesta tècnica i el grau de
compliment de l´obligació legal.
En dos casos criden l´atenció les dades disponibles. En el supòsit dels
departament TES, antic Departament de Territori i Sostenibilitat (actual
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori) consta entre
les dades lliurades que només hauria avaluat ex ante un 30% de les normes
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aprovades. En el cas del Departament EMC (departament d´empresa i
coneixement) només un 80%.
En l´entrevista mantinguda amb la senyora Ortí aquesta assenyala que, en
realitat, no és que es produeixi un incompliment de l´obligació legal en aquests
dos casos, sinó que ens trobem davant d´interpretacions diferents en els
Departaments de la naturalesa normativa de les bases reguladores de
subvencions. Al no ser considerades disposicions generals, s´entén pels
esmentats departaments que no regeix l´obligació d´avaluació d´impacte
normatiu previ a la seva aprovació. En tot cas, és una qüestió interpretativa sobre
la que s´està treballant internament per anar assolint una coordinació completa
en el futur.
Pel que fa a l´avaluació ex post de les disposicions generals un cop
dictades, durant 2020 es van produir diverses avaluacions, desenvolupades
pels propis Departaments.

Així:

-Decret 272/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Programa anual
d’actuació estadística per a l’any 2019, avaluació consultable a:
https://www.idescat.cat/pec/docs/compliment2019.pdf. En aquest document
s´assenyala que:

“El grau de compliment del PAAE 2019 ha estat del 95,7%. En aquest còmput
s’inclouen tant les actuacions dutes a terme (87,3%) com les dutes a terme
parcialment (8,4%). Del total d’actuacions estadístiques (323), 14 no s’han dut a
terme, principalment, per les dificultats tècniques sorgides en l’execució i per la
manca de disponibilitat pressupostària. »

Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge
2018-2021, RESOLUCIÓ TES/1096/2020 i Ordre MAH/402/2009 (ajuts al lloguer
de l'habitatge)
Ordre TES/7/2020 (i bases anteriors dels ajuts a la compra de vehicles de baixes
emissions), avaluació consultable a: http://economia.gencat.cat/ca/ambitsactuacio/analisi-finances-publiques/avaluacio-economica-politiquespubliques/fons-de-promocio-per-a-lavaluacio/.
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En l´avaluació feta (resum disponible en aquest Policy Brief: 03-tes-policybrief.pdf (gencat.cat)) s´indica que:
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Cal assenyalar que aquesta darrera avaluació es fa en el marc del Fons de
promoció per a l’avaluació de polítiques públiques (PROAVA:
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/analisi-financespubliques/avaluacio-economica-politiques-publiques/fons-de-promocio-per-alavaluacio/ ).
Pel que fa a la qüestió de si s'ha creat alguna unitat per a la tramitació de
l'avaluació d'impacte normatiu, tot i que no s'ha creat una unitat específica, el
Gabinet Tècnic al Departament de Territori presta el suport a l'avaluació de les
polítiques del Departament i també a l'elaboració de les avaluacions d'impacte
de les propostes normatives.
Efectivament, d´acord amb el DECRET 2/2020, de 8 de gener, de modificació de
l'estructura del Departament de Territori i Sostenibilitat, en el seu article 6, punt
i s´assenyala el següent:
“6.1 Es modifica l'article 26 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, que queda
redactat de la manera següent:

“Article 26 Gabinet Tècnic
26.1 Corresponen al Gabinet Tècnic, assimilat orgànicament a sub-direcció
general, les funcions següents:
i) Donar suport a les diferents unitats del Departament en l'elaboració dels
informes sobre l'impacte i la viabilitat econòmica de les normes, els plans i els
programes, així com establir criteris per elaborar-ne l'avaluació”

Finalment, pel que fa a si es disposa d’un instrument que faci previsible el
marc normatiu com ara un pla normatiu anual, cal tenir en compte que el Pla
normatiu dels diferents Departaments de la Generalitat va ser inclòs en l'Acord
de Govern de 24 d’abril de 2019 pel qual s'aprova el Pla normatiu de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2019-2020, disponible
a: Pla normatiu 2019-2020. Departament de la Presidència (gencat.cat)

El grau de compliment de l´esmentat pla ha estat objecte d´un informe, disponible
a:
Informe-Pla-normatiu-2019-2020-20210316.pdf (gencat.cat)

Evidentment, la pandèmia soferta no ha pogut de deixar d´impactar en el grau
de compliment del Pla normatiu, que pot considerar-se discret, tot i que no ha
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estat la única causa d´aquest baix assoliment. L´informe esmentat assenyala a
tall de resum el següent (la cursiva és nostra):

“Cal posar en relleu els resultats següents:
- De les 132 consultes públiques prèvies a l’elaboració de la norma que s’havia
previst efectuar, finalment se n’han efectuat 43.
- De les 198 noves iniciatives que es preveia iniciar, finalment se n’han iniciat 48.
- De les 173 noves iniciatives que es preveia aprovar, finalment se n’han aprovat
29.
Com a dada de síntesi es pot indicar que del conjunt de les 198 noves iniciatives
incloses a la primera part del Pla, en 77 supòsits s’ha dut a terme algun tipus
d’actuació. Tal com es pot constatar, el grau de compliment de les previsions
relatives a les noves iniciatives normatives ha estat baix. Ara bé, aquestes dades
no es poden abstreure del context excepcional de crisi sanitària mundial en què
s’ha hagut d’executar el Pla normatiu al llarg del 2020. Segons s’apunta en les
valoracions departamentals, moltes iniciatives s’han vist alentides o aturades per
la situació generada per la pandèmia de la COVID-19, la qual ha obligat a
reorientar la priorització dels recursos del conjunt dels departaments de
l’Administració de la Generalitat, encara que hagi afectat especialment
determinats àmbits de gestió de serveis. La planificació de l’activitat normativa
no només s’ha vist alterada des d’aquest punt de vista sinó que, per fer front a la
situació de necessitat urgent i extraordinària que ha generat la pandèmia, també
s’ha produït un ús intensiu de l’instrument del decret llei. En concret, el Govern
ha aprovat durant aquest període 55 decrets llei, mentre que al 2019 només se’n
van aprovar 17 i al 2018 se n’havien aprovat 8. No obstant això, cal destacar que
en un gran nombre de supòsits, en els quals tot i que no s’hagi efectuat la
consulta pública prèvia, no s’hagi iniciat la tramitació o no s’hagi aprovat la norma
tal com s’havia planificat, les unitats continuen treballant els projectes normatius
per tal de poder tramitar-los quan les circumstàncies ho permetin”
D´igual manera:
“D’altra banda, al marge de les circumstàncies excepcionals, cal esmentar
alguns supòsits en què les iniciatives no han prosperat o s’han aturat per altres
tipus de dinàmiques de caire ordinari o per raons habituals en la tramitació, com
ara: la necessitat d’ampliar consensos amb els sectors implicats, l’adopció de
nova normativa o jurisprudència que afecta el contingut de la iniciativa que es
pretenia impulsar o la manca del finançament necessari per a les mesures que
pretenia promoure. En última instància també s’identifiquen alguns casos en què
les unitats requereixen de més temps per poder estudiar les diverses solucions
possibles atesa la complexitat, i altres on s’estan replantejant la necessitat
d’adoptar la norma”
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“...cal assenyalar que de les 49 iniciatives en tràmit l’aprovació de les quals era
prevista en el termini de vigència del Pla, finalment se n’han aprovat 27. Com en
el cas anterior, tot i que les raons que han incidit en l’execució del Pla normatiu
són diverses, la situació derivada de la pandèmia ha influït en un nombre molt
elevat dels casos on s’ha determinat la impossibilitat d’aprovar la norma tal com
s’havia previst. Segons que s’exposa més endavant, també concorren altres
circumstàncies, per exemple, diverses normes en matèria d’habitatge haurien
restat sense aprovar perquè s’ha prioritzat determinades actuacions d’urgència
que s’han articulat via decret llei; en la mateixa línia, altres iniciatives en tràmit
no s’han aprovat perquè s’ha optat per una modificació puntual en relació amb
els aspectes més urgents a través de la Llei de mesures fiscals. Finalment, cal
referir-se a les 47 iniciatives que s’han tramitat (39 han estat aprovades) sense
que haguessin estat previstes al Pla normatiu 2019-2020. En aquests casos els
departaments han adduït una sèrie de circumstàncies sobrevingudes que
haurien motivat la tramitació, com ara la detecció de noves necessitats que no
s’havien pogut preveure o la incorporació de nous mandats legals que requerien
de compliment, entre altres.”

6.3 Normes de la resta d´AAPP. En especial, el món local.

Pel que fa a altres Administracions públiques catalanes i al número de
normes aprovades al 2020, es constata que el gruix de les normes provenen
d´altres Administracions públiques, especialment del món local i concretament
del municipal. En front de les 179 disposicions generals aprovades per la
Generalitat (no computem aquí les 4 lleis esmentades), els municipis varen
aprovar durant 2020 un total de 1.188 normes, la major part del total de les
aprovades en conjunt (que va ser de 1.610 normes, és a dir, un 73, 7% de les
normes van provenir dels Ajuntaments).
En aquest activisme normatiu municipal, destaquen els Ajuntaments de 500 fins
a 5000 habitants, amb 503 normes, xifra que gairebé duplica les normes
aprovades per Ajuntaments de a partir de 20.001 habitants (amb un total de 305
normes). Actors normatius molt menys importants en el món local són, com es
pot veure, els Consells Comarcals i les Diputacions.
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Quantes normes s'han aprovat?
Administració de la Generalitat

Promedi de QN1 Suma de QN1
179,00

179,00

Ajuntaments - A , Més de 50.000 habitants

8,67

156,00

Ajuntaments - B , De 20.001 a 50.000 habitants

3,73

149,00

Ajuntaments - C , De 5.001 a 20.000 habitants

2,74

334,00

Ajuntaments - D , De 500 a 5.000 habitants

1,52

503,00

Ajuntaments - E , Menys de 500 habitants

0,18

46,00

Consells comarcals

0,78

29,00

Diputacions

2,75

11,00

Entitats Supramunicipals i entitats reguladores o de control

2,75

22,00

Universitats

25,86

181,00

Total general

1,96

1610,00

Taula 12. Administracions públiques catalanes: número de normes aprovades al
2020
Pel que fa a en quantes ocasions aquestes normes han estat sotmeses a una
avaluació ex ante, si bé vàrem veure que en el cas de la Generalitat el
percentatge era molt elevat, en el cas de les normes municipals, així com en la
resta d´AAPP és força baix. Considerant un còmput general, en l´àmbit local
només s´ha sotmès a avaluació d´impacte normatiu ex ante a un 12, 4% de les
normes (148 sobre les 1188 aprovades). Es constata que són els ajuntaments
de més de 50.000 habitants els que més avaluen les seves normes ex ante (40
sobre 156, és a dir en un 25,6% dels casos).
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En quantes normes s'ha dut a terme una avaluació d'impacte normatiu
abans d'haver-les aprovat per avaluar els efectes de la nova regulació i
evitar que es generin obligacions o despeses innecessàries o
Promedio Suma
desproporcionades respecte dels objectius d'interès
de QN2
de QN2
Administració de la Generalitat
162,00 162,00
Ajuntaments - A , Més de 50.000 habitants
2,35
40,00
Ajuntaments - B , De 20.001 a 50.000 habitants
0,30
10,00
Ajuntaments - C , De 5.001 a 20.000 habitants
0,53
39,00
Ajuntaments - D , De 500 a 5.000 habitants
0,46
47,00
Ajuntaments - E , Menys de 500 habitants
0,30
10,00
Consells comarcals
0,13
2,00
Diputacions
0,00
0,00
Entitats Supramunicipals i entitats reguladores o de control
0,00
0,00
Universitats
0,71
5,00
Total general
1,10 315,00

Taula 13. Administracions públiques catalanes: número de normes aprovades al
2020 amb avaluació d’impacte normatiu ex ante.

L´activisme normatiu dels municipis d´entre 500 i 5000 habitants no ve
acompanyat d´avaluacions d´impacte de la futura normativa, car només en 47
normes de 503 s´ha donat aquesta avaluació, és a dir, en un 9,3% dels casos.
En el cas de les diputacions i les entitats supramunicipals i entitats reguladores
o de control, en cap supòsit s´han avaluat les normes aprovades per conèixer els
seus impactes a la realitat. No s´ha fet cap avaluació ex post ni per part de
Entitats Supramunicipals ni per entitats reguladores o de control. En l´àmbit local,
els consells comarcals no han fet cap avaluació ex post tampoc. De les
Diputacions, una afirma haver-ho fet, però comprovarem de seguida que en
realitat no és així. Pel que fa a l´avaluació ex post municipal de l´aplicació de
les normes, el grau de gestió municipal basada en aquesta tècnica de millora
normativa és baixíssim, en una tònica similar a anys anteriors.
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Quants cops s'ha avaluat l'aplicació de les normes per verificar-ne el Promedio de Suma de
grau de compliment, la necessitat i l'actualitat?
QN3
QN3
Administració de la Generalitat
1,00
1,00
Ajuntaments - A , Més de 50.000 habitants
1,22
22,00
Ajuntaments - B , De 20.001 a 50.000 habitants
0,43
17,00
Ajuntaments - C , De 5.001 a 20.000 habitants
0,12
15,00
Ajuntaments - D , De 500 a 5.000 habitants
0,03
10,00
Ajuntaments - E , Menys de 500 habitants
0,00
1,00
Consells comarcals
0,00
0,00
Diputacions
0,75
3,00
Entitats Supramunicipals i entitats reguladores o de control
0,00
0,00
Universitats
0,00
0,00
Total general
0,08
69,00

Taula 14. Administracions públiques catalanes: número de normes aprovades al
2020 amb avaluació d’impacte ex post

De l´anàlisi de les dades enviades, es constata que en ocasions els Ajuntaments
contesten afirmativament a la qüestió de si s´ha produït una avaluació ex post de
les seves normes i ofereixen un vincle d´internet davant el requeriment d´indicar
on es pot consultar aquesta, però aquest vincle no ens mostra la dita avaluació
ex post. La informació oferta o bé porta simplement al web de l´ajuntament o a
l´apartat web de la seu electrònica (ex. Godall, Cabrera de Mar, Odèn), o de
Govern obert i Transparència (Vilanova i la Geltrú) o de normes locals (ex.
Alguaire, Viladecans, Viladecavalls, Diputació de Barcelona), on no es detecta
cap avaluació de les normes incloses, o bé a documents la naturalesa normativa
del qual és discutible i en tot cas preveuen l´avaluació ex post en abstracte però
no la incorporen (ex. Pla d´igualtat de Barbens), o bé a normes que no suposen
l´avaluació demanada (ex. Berga, amb indicació de l´edicte d´ aprovació
definitiva de la modificació del Reglament de participació ciutadana, Palau-Solità
i Plegamans, que dona link al a les normes de funcionament del registre
municipal de parelles estables, Vic, que dona diversos vincles a aprovacions
inicials d´ordenances locals, per cert trencats, o Montcada, que remet al
Reglament d'ús de les d'instal·lacions esportives (¿?)).
En aquest sentit, la majoria de respostes afirmatives, doncs, han de ser
descartades, degut a que o bé no s´ha entès la pregunta (típica ja en aquest tipus
d´informes…) o bé han donat qualsevol link.
En d´altres casos, el vincle acompanyant a la resposta afirmativa sembla mostrar
un problema conceptual. Així, en el cas de Montcada, el vincle proporcionat recull
una menció breu a l´aplicació d´una ordenança, el que no es pot denominar
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pròpiament avaluació ex post, sense indicar les fonts empíriques del que s´afirma,
menció vinculada amb una avaluació ex ante d´aprovació d´una modificació de
l´ ordenança, concretament la de Convivència i Civisme. Aquest és el text que
es pot trobar al web:

Montcada participa :Ordenança de Convivència i Civisme

El mateix Ajuntament, en relació amb l´Ordenança de protecció i tinença
d´animals, ofereix una informació similar:
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Montcada participa :Propostes per el pressupost Revisió i actualització de
l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals

En el mateix web es pot trobar la referència al contingut de la participació
ciutadana en el tràmit obert de consulta prèvia, regulat a l´art. 133 de la llei
39/2015, que és exactament el que s´estava fent en aquest supòsit, que no pot
ser considerat, doncs, com una autèntica avaluació ex post:

“Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos.
1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de
reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la
Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de
las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura
norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”
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En aquesta mateixa línia de confusió d´una autèntica avaluació ex post amb la
consulta prèvia, en la que es fan algunes consideracions sense base empírica
sobre la necessitat de canvis trobem la referència que se´ns fa de la CONSULTA
PÚBLICA PRÈVIA per a la revisió de l’Ordenança reguladora de civisme i
convivència ciutadana de Tordera22f9701c-05ea-42c5-9415-8ff85f75eae1 (seue.cat)

Més enllà de les informacions inservibles o confuses, es poden destacar només
dues autèntiques experiències d´avaluació ex post:

-L´ajuntament de Caldes de Montbui ha realitzat al 2020 l´avaluació dels
compromisos de qualitat inclosos a la carta de serveis del Servei d’Ocupació i
Formació Ocupacional aprovada pel ple al 2019, amb un alt nivell de compliment
constatat.

(b93c1644-5d91-4b81-83d1-0510e97060e2 (seu-e.cat))
S´assenyala que pel que fa a l’objectiu de donar resposta com a màxim en dos
dies a les empreses, s’ha assolit un 88,04 % i no el 100%, pel que es revisarà la
causa d’aquest percentatge i es prendran les mesures correctores que siguin
necessàries.

-L´Ajuntament de l´Hospitalet té un web dirigit a conèixer l´opinió de qualsevol
persona (a la que es demanen les dades identificatives) sobre un conjunt de
normes en vigor (un total de 9), en desenvolupament, segons es diu
expressament, de l´art. 130 de la llei 39/2015:
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“Artículo 130. Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente
a los principios de buena regulación.
1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente
para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida
en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba
justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.
El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con
el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de
la Administración correspondiente.”

Crida l´atenció, però, l´absència d´esment a l´art. 64 de la LTAIBG:

“2. L’Administració pública ha de desenvolupar mecanismes per a avaluar
l’aplicació de les normes, per tal de verificar-ne el grau de compliment, la
necessitat i l’actualitat i, si escau, la conveniència de modificar-les per raó de
noves necessitats econòmiques o socials sobrevingudes.
3. S’ha de garantir la participació dels ciutadans en l’elaboració de les memòries
d’avaluació i impacte, i també en el procés per a avaluar l’aplicació de les
normes.”

En cada una de les 9 normes es planteja la mateixa qüestió. Aquí tenim un
exemple:
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En la informació proporcionada, s´indica que està en elaboració (imaginem que
es refereix a la recollida de les opinions i l´elaboració de l´informe). No es
proporciona cap altra informació.

En conclusió, quan es respon afirmativament, la informació proporcionada és
irrellevant, equivocada o confusa. Només es detecten dues autentiques
practiques d´avaluació ex post.

Caldria incloure en el web municipal un apartat d´avaluació ex post específic. Es
suggereix incloure´l en el de normativa, però diferenciat i amb identitat pròpia.
Caldria conscienciar, informar i formar als alts càrrecs i gestors municipals sobre
què és realment una avaluació ex post i com cal fer-la, ja que les dades mostren
una incidència molt dèbil de l´art. 64 LTAIBG a la pràctica.

Pel que fa a si s'ha creat alguna unitat per a la tramitació de l'avaluació
d'impacte normatiu, només en 11 casos es contesta afirmativament.
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S'ha creat alguna unitat per a la tramitació de l'avaluació d'impacte normatiu?
Etiquetas de fila
Administració de la Generalitat
Ajuntaments - A , Més de 50.000 habitants
Ajuntaments - B , De 20.001 a 50.000 habitants
Ajuntaments - C , De 5.001 a 20.000 habitants
Ajuntaments - D , De 500 a 5.000 habitants
Ajuntaments - E , Menys de 500 habitants
Consells comarcals
Diputacions
Entitats Supramunicipals i entitats reguladores o de control
Universitats
Total general

1
3
1
5

1
11

Taula 14. Administracions públiques catalanes: número de unitats creades per la
tramitació d’avaluació d’impacte

Deixant de banda el cas de la Generalitat, ja comentat, una Universitat afirma
haver procedit a crear aquest tipus d´unitat (Rovira i Virgili, però fa referencia a
la Secretaria General). En el món local, només 9 ajuntaments afirmen haver creat
aquest tipus d´unitat, la majoria d´ells d´entre 500 a 5000 habitants (5) enfront de
només 4 casos en els ajuntaments més grans. Ara bé, l´anàlisi en detalls de les
respostes fan dubtar en alguns casos de que hagi hagut, realment, la creació
esmentada, com succeeix en el cas universitari abans esmentat.
En el cas, per exemple, d´Olesa de Montserrat, es contesta que aquest òrgan de
suposada nova creació és la Secretaria de l´Ajuntament. En el cas de
l´Ajuntament de Cerdanyola del Vallès s´indica que en l´actualitat en cada servei,
s’està treballant en la creació d'una unitat específica.
Pel que fa als Ajuntaments de 500 a 5000 habitants, assenyalen com a òrgans
de nova creació a Secretaria, en dos casos, secretari interventor, OAC i
Secretaria i Oficina d’Atenció ciutadana (Santa Pau i Pont de Vilomara i Rocafort,
Móra la Nova, Montferrer i Castellbò, de les Cabanyes, respectivament), el que
fa sospitar que no es tractaria tant d´una nova creació com, en tot cas, d´una
assumpció de competències en la matèria que ens ocupa.
Finalment, pel que fa a si es disposa d’un instrument que faci previsible el
marc normatiu com ara un pla normatiu anual, els percentatges són també
baixos, només 76 persones jurídiques, a banda del cas de la Generalitat, afirmen
comptar amb un.
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Es disposa d’un instrument que faci previsible el marc normatiu com ara un pla
normatiu anual?
Administració de la Generalitat
Ajuntaments - A , Més de 50.000 habitants
Ajuntaments - B , De 20.001 a 50.000 habitants
Ajuntaments - C , De 5.001 a 20.000 habitants
Ajuntaments - D , De 500 a 5.000 habitants
Ajuntaments - E , Menys de 500 habitants
Consells comarcals
Diputacions
Entitats Supramunicipals i entitats reguladores o de control
Universitats
Total general

1
9
12
20
17
13
4

1
77

Taula 15. Administracions públiques catalanes: número de planes normatius
aprovades al 2020
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6.3 Conclusions

En el cas de la Generalitat de Catalunya, el tema de la qualitat normativa es troba
ben gestionat, gràcies a l´existència d´una unitat específica amb més de 10 anys
d´expertise.

En la resta d´AAPP i especialment en el món local, la situació torna a ser, un any
més força preocupant. Malgrat s´aproven moltes disposicions, la majoria no
s´avaluen ni prèviament ni posteriorment a la seva aprovació. Es pot dir, doncs,
que es regula a cegues, amb els impactes imprevisibles i desconeguts que això
pot provocar en la sostenibilitat social, ambiental i econòmica, incloent els propis
pressupostos públics.

Caldria reiterar, de nou, les recomanacions d´anys anteriors.

En especial, es recomana incloure en el web municipal un apartat d´avaluació ex
ante i ex post específic. Es suggereix incloure´l en el de normativa, però
diferenciat i amb identitat pròpia.

Caldria conscienciar, informar i formar als electes, alts càrrecs i gestors
municipals sobre què és realment una avaluació ex ante i ex post i com cal ferla, ja que les dades mostren una incidència molt dèbil de l´art. 64 LTAIBG a la
pràctica.

Cal insistir en la utilitat i importància per la seguretat jurídica dels ciutadans i
l´activitat econòmica que s´utilitzin instruments de previsió de l´activitat normativa,
com ara els plans normatius anuals.

Si per la capacitat del municipi o per altres raons es decideix no crear una unitat
específica d´avaluació normativa, i en espera que a nivell supramunicipal
s´impulsin com ja s´ha indicat en informes anteriors, sí caldria, com a mínim,
donar formació específica i conscienciar especialment als secretaris i secretàries
i interventors i interventores dels ajuntaments sobre aquestes tècniques i la seva
rellevància.
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7.
Avaluació del compliment de les obligacions relatives al bon govern:
codis de conducta d’alts càrrecs i principis ètics en les convocatòries de
subvencions i contractes
7.1. Introducció
La Llei 19/2014, de 29 de desembre ha regulat diferents instruments per a
garantir el bon govern, que és definit, com s'ha dit prèviament, a l’art. 2 d, com
“els principis, les obligacions i les regles sobre la qualitat dels serveis i el
funcionament de l’Administració i els principis ètics i les bones pràctiques d’acord
amb les quals han d’actuar els alts càrrecs de l’Administració, els càrrecs
directius i la resta de personal al servei de l’administració, amb l’objectiu que
aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat i amb garantia
de rendiment de comptes”.
Per altre part, en el article 55.2 establert que: “Les administracions i els
organismes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han d’incloure, en els
plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o
ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat
els contractistes i les persones beneficiàries, i han de determinar els efectes d’un
eventual incompliment d’aquests principis”.
Finalment, en el article 55.3 diu que: “El Govern, els ens locals i els altres
organismes i institucions públiques inclosos en l’article 3.1 han d’elaborar un codi
de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis
d’actuació a què fa referència l’apartat 1, n’estableixi altres d’addicionals, si
escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los, sens perjudici del règim
sancionador establert per aquesta llei”.
En aquest apartat l’atenció se centrarà en l’anàlisi dels codis de conducta i en la
introducció de principis ètics i regles de conducta en les bases de convocatòries
de subvencions i contractes. No obstant, es va a realitzar també un anàlisi global
i sintètic de les polítiques de bon govern de la Generalitat per entendre la
importància que es dona a aquest àmbit en les polítiques de l'executiu de la
Generalitat.
És comú a Europa distingir entre els Codis de Bon Govern i els Codis ètics. Als
nostres efectes, els Codis de Bon Govern o codis de conducta són disposicions
voluntàries d'autoregulació dels que exerceixen el govern de les entitats, en què
s'estableixen els principis, valors i normes de conducta que han de regir la
conducta de tota l'organització i s'expliciten els deures concrets que assumeixen
els dirigents (els polítics i directius) de la mateixa. Per la seva banda, el Codi ètic
està conformat pels principis, valors i normes que, en coherència amb el Codi de
Bon Govern, tot servidor públic no directiu de l'entitat ha d'observar en l'exercici
de la seva funció administrativa. El que exigeix la Llei és, com es pot comprovar,
un codi de bon govern, aquí anomenat codi de conducta.
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Van Tankeren i Montfort afirmen que la política d'integritat es pot descriure com
el conjunt d'intencions, eleccions i accions dissenyades per promoure i protegir
la integritat dins d'organitzacions. Aquest conjunt pot involucrar una àmplia
gamma d'iniciatives i instruments, que idealment serà una combinació de
'software' (cultura ètica), 'hardware' (regles i procediments), i un 'sistema
operatiu' (organització i coordinació de polítiques d'integritat). Així doncs, els
codis ètics son part del software, un instrument més de la gestió de la integritat
de la organització, no el únic. Per això, lo ideal seria que els codis ètics
estiguessin integrats en un sistema d'integritat de l'organització i en les polítiques
de bon govern del país.
Com que no podem confiar en la bona fe, el desenvolupament moral i en les
virtuts dels nostres servidors públics apriorísticament, i com coneixem que els
incentius, les oportunitats i els riscos poden provocar conductes immorals fins a
persones normalment decents, cal establir normes , processos i òrgans en tots
els pilars de el sistema social i polític, i també dins de cada organització pública,
que previnguin conductes immorals i promoguin l'ètica. En suma, per fomentar
la integritat dels servidors públics és molt important crear marcs d'integritat, en
els quals normes, processos adequats i estructures de gestió eficaços
contribueixin conjuntament a prevenir la corrupció i fomentar l'ètica.
El primer pas en la construcció del marc d'integritat de cada organització
consisteix a determinar i definir què entenem per integritat. Per a això, és
necessari definir un ha de ser i, a partir de l'anàlisi, diagnosticar com es troba la
nostra organització amb relació al mateix. Per això, els instruments essencials
d'incorporar a aquesta fase són dos, els codis ètics i les enquestes de diagnòstic
de el clima ètic.
La definició de la missió, la identificació dels valors o principis propis de
l'organització i la redacció i actualització dels codis de conducta són algunes de
les activitats més importants per a una organització pública. El seu objectiu no
és només aconseguir una reducció de el nivell de corrupció, sinó també millorar
la gestió interna i la imatge de la pròpia organització davant la societat. Aquesta
imatge, en el cas de les organitzacions públiques, és precisament un dels
elements clau del seu èxit i legitimació. Per això, gestionar aquesta elaboració
és una activitat que s'ha de fer amb la màxima cura i dedicació.
Els codis han de ser pràctics, realitzats des de l'experiència dels problemes
concrets amb què s'enfronta un empleat públic, si és possible amb exemples del
que constitueix fer bé o malament les coses en l'ocupació corresponent. Un cop
elaborat el Codi s'ha d'aprovar formalment. També s'ha de difondre i, finalment,
aplicar contínuament i avaluar periòdicament. Els continguts dels codis haurien
d'incorporar una clarificació de l'àmbit subjectiu, dels objectius a assolir, dels
principis en què es fonamenten, els valors que s'assumeixen com a necessaris i
que han de guiar la selecció de normes, i, si s'escau, les regles concretes de
conducta. La característica fonamental dels Valors i / o Principis és que no
serveix només amb el seu simple enunciat, sinó que una dimensió determinant
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d’aquest tema és que aquests Valors i / o Principis s’enunciïn, però a més es
defineixi quin és el seu contingut o abast material i el seu significat.
També cal que tot Codi incorpori un document d'adhesió per part de totes les
persones obligades. Un altre component essencial en el marc d'integritat és el
de definir el Comitè d'ètica, amb la seva composició i funcions (el Comitè d'ètica
podria ser el mateix que s'encarregui de la gestió de el marc d'integritat). Un bon
codi i, en el seu conjunt, el sistema d'integritat necessita un Comitè independent
o un responsable de ètica que recolzi la seva implantació efectiva, necessita
informació i literatura actualitzada que es faci arribar als afectats, necessita un
bon sistema de suport i consell personalitzat, prou dotat de personal competent,
i, finalment, un equip de treball i mitjans d'investigació suficients.
Com en els dos últims anys, a través del qüestionari s’ha preguntat simplement
si “s’ha aprovat un codi de conducta dels alts càrrecs adaptat a la Llei catalana
19/2014?”. Posteriorment, s’ha sol·licitat als ens que l’han aprovat que facilitessin
un enllaç per accedir al contingut del Codi. L’objectiu d’accedir a aquests enllaços
era el de poder d’analitzar els codis per veure si complien amb els requisits
establerts en la Llei 19/2014, de 29 de desembre.
En base a lo establert per l’article 55.3 de la Llei 19/2014, s’ha procedit a definir
uns paràmetres per a analitzar la qualitat dels codis existents.
En concret s'han establert com a continguts mínims del Codi els següents:
1. L'establiment d'uns principis ètics i unes regles de conducta coherents amb el
que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre.
2. El desenvolupament d’almenys els següents aspectes:
- Publicitat de l'agenda.
- Definició dels conflictes d'interès i criteris per a regular-los.
- Garanties d'imparcialitat en l'exercici del càrrec. Per exemple, la prohibició
d'acceptar regals o els protocols en cas de tenir participacions en empreses que
contracten amb l'administració.
3. L'existència d'un sistema explícit d'adhesió al codi.
4. La creació d'un Comitè d'ètica que respongui a demandes de clarificació i que
vigili el compliment.
5. L'existència de mecanismes de denúncia dels incompliments del codi amb
protecció al denunciant.
6. L'existència d'un règim de sancions per incompliment.
Aquest any no es van a analitzar exhaustivament els codis rebuts ens a ens, com
sí es va fer l'any 2017, simplement es compararà l'avanç en la introducció dels
codis, llistant tots els ens que han contestat que tenien codi els anys 2017, 2018
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i 2020. Però també s'ha fet una anàlisi aleatori per veure la qualitat dels nous
codis. En total s’han analitzat 62 codis i es por dir que tots reuneixen les
condicions de qualitat necessària per a considerar que es compleix en l'essencial
la llei.
Dit tot això, és evident que la Llei 19/2014, de 29 de desembre ha pretès expandir
el sistema de codis per les administracions catalanes. Però a més, ha intentat
que aquests principis ètics guiïn la contractació i el sistema de subvencions
públiques. En matèria de contractació existeix ja un gran conjunt d’experiències
en relació als pactes d’integritat (PI). Els PI tenen la finalitat d’incrementar els
nivells de transparència, anivellar les condicions existents entre els diferents
actors, així com millorar l’eficàcia dels procediments de contractació pública. La
seva finalitat primordial és clara i no és altra que la de resoldre el problema de la
corrupció en el si de la contractació pública. Els PI ja compten amb una sòlida
experiència a nivell global, la qual cosa és una mostra de la flexibilitat d’aquesta
eina. En efecte, entre els països que els han desenvolupat i implementat, trobem
alguns amb models polítics, econòmics, socials i culturals tan dispars, com ho
poden ser, entre d’altres, Mèxic, Alemanya, la Xina o Zàmbia. Transparència
Internacional proposa que els PI s’articulin al voltant de sis eixos essencials, que
es resumeixen de la manera següent:
- El compromís de que els funcionaris no acceptin suborns o avantatges, amb la
previsió de sancions en cas que aquest compromís sigui vulnerat;
- El compromís per part dels licitadors de no pagar o oferir suborns o avantatges,
amb la previsió de sancions en cas que aquest compromís sigui vulnerat;
- El compromís per part de cada licitant de no coalitzar-se amb altres licitadors
per tenir determinada influència en el procediment de contractació pública;
- El compromís per part de cada licitador de divulgar a les autoritats competents
així com al supervisor els pagaments realitzats o promesos en relació al
contracte en qüestió;
- El consentiment explícit per part de cada licitador que el compromís de no pagar
o oferir suborns seguirà vigent fins a la completa execució del contracte;
- El consentiment explícit per part de cada licitador que haurà de mantenir els
mateixos compromisos adquirits per mitjà del PI amb els seus diferents
subcontractes i socis.

130

5.2.

Política de la Generalitat per fomentar l’ètica en el servei públic

Totes les organitzacions tenen una responsabilitat en la promoció o el bloqueig
de la integritat. Les organitzacions públiques i privades, legalment constituïdes,
en una societat democràtica complexa com la que vivim, són pilars d'un sistema
social just si estan construïdes sobre sòlides bases morals, cooperen i promouen
la integritat dels seus membres (essencialment, la integritat professional); el
resultat d'aquest esforç redundarà en la integritat nacional.
D'aquí la importància d'un disseny holístic en la recerca de la integritat com a
societat. Un disseny holístic que ha de liderar l'executiu, però que tota la resta
d'organitzacions, públiques i privades, han de contribuir a generar i respectar. El
govern de la Generalitat, seguint aquest model, va a aprovar l’Estratègia de lluita
contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat de l’Administració de la
Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i el model de governança de la
estratègia; crea el Grup director i el Grup executiu per implementar-la; crea el
Programa de suport per implementar-la, i crea l’Espai de participació ciutadana
de seguiment.
Per l’Acord de Govern d’11 de juny de 2019, es va encarregar a la Secretaria de
Transparència i Govern Obert del Departament d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència, a la Secretaria General del Departament de la
Presidència, a la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda i a la Secretaria d’Administració i Funció Pública del
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública l’elaboració de
l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública (en
endavant, l’Estratègia). El 15 de gener de 2020, es va a aprovar la estratègia.
L’Estratègia defineix 25 actuacions per ser implementades en un termini màxim
de dos anys. La lluita contra la corrupció i l’enfortiment de la integritat ha entrat
en l’agenda política catalana i és part de les principals iniciatives parlamentàries,
institucionals, organitzatives i ciutadanes de qualitat democràtica, de bon govern,
i de bona administració.
Les mesures que inclou l’estratègia per la integritat pública tindran efectes en
diferents àmbits:
Protecció d’alertadors: es millora el sistema de protecció de les persones que
alerten sobre casos de corrupció i s’implementaran bústies ètiques de denúncia
100% anònimes. Per fer-ho, es replica una eina promoguda pel grup activista
Xnet, que ha assessorat de manera voluntària el procés per garantir-ne els
requeriments tecnològics i metodològics necessaris perquè la protecció
d'aquests alertadors estigui al més alt nivell dels estàndards internacionals.
Contractació pública: S’implantaran les consultes preliminars al mercat en la
contractació pública, i s’apoderarà els òrgans de contractació (se s’augmenten
els recursos humans i tècnics als òrgans de contractació de l’Administració
pública).
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Gestió economicofinancera: S’estandarditzarà la planificació i gestió de les
subvencions i ampliarà el Registre d'Ajuts i Subvencions per a totes les
administracions públiques de Catalunya (RAISC).
Conflictes d’interès: s’elaborarà una guia oberta al personal de l’Administració
per assessorar els alts càrrecs, se controlarà la completesa i veracitat de les
declaracions dels alts càrrecs i personal directiu públic, ex ante, durant l'exercici
públic i ex post. Es crearà un protocol de coordinació entre òrgans de control.
Funció i direcció públiques: la selecció de personal de la direcció pública del
sector públic es basarà en mèrits i capacitats acreditades i també es publicaran
les dades acadèmiques i professionals dels alts càrrecs i personal directiu públic.
Fiscalitat: s’augmenta el control dels actius a l’estranger i la persecució dels
delictes de frau fiscal.
Grups d’interès: s’amplia l’àmbit d'aplicació de les obligacions derivades del
protocol d'actuació en relació als grups d'interès a sub-directors generals i
assimilitats i se determinarà el contingut mínim de les agendes que s'ha de fer
públic així com se publicaran les propostes normatives a càrrec dels grups
d'interès
Marc d’integritat: Se professionalitzarà i estructurarà la gestió ètica i se
desenvoluparan els instruments de gestió ètica que conformen un marc
d'integritat. Es dotarà de més eines i continguts sobre ètica als centres educatius
d'ensenyament primari i secundari i al intern de l’Administració es crearà un
contingut formatiu bàsic en integritat i ètica, obligatori per a tots els servidors i
servidores públics, alts càrrecs i personal directiu. S’intensifica la sensibilització
amb la previsió de fer una campanya sobre integritat pública i les conseqüències
socioeconòmiques de la corrupció.
Qualitat institucional: es reforça la qualitat de la informació que consta en les
memòries d’avaluació de les iniciatives legislatives i reglamentàries que promou
el Govern, per evitar la captura del regulador; s’elaborarà un pla estratègic de
lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat, per aplicar a
l’Administració Pública Local; es millorarà el procés de qualitat normativa, per
això a partir de gener de 2020, es va a incloure a totes les memòries justificatives
que acompanyen l'impuls d'iniciatives institucionals, informació sobre: diagnòstic,
objectius, anàlisi d’opcions, impacte pressupostari, sistema de gestió i sistema
de seguiment i avaluació. Aquestes memòries, juntament amb els informes
preceptius de valoració, si escau, s’hauran de penjar a la pàgina web en els
casos que requereixin l’aprovació del Govern.
La gobernança del sistema es basa en:
1) Eix organitzatiu
- Creació del Grup Director d’Implementació de l’Estratègia (GDIE)
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En formen part alts càrrecs dels quatre departaments impulsors de l’Estratègia:
Presidència, Vicepresidència i Economia i Hisenda, Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència –que n’exerceix el lideratge– i Polítiques Digitals i
Administració Pública.
-

Creació del Grup Executiu d’Implementació de l’Estratègia (GEIE)

En formen part persones de perfil tècnic dels quatre departaments impulsors de
l’Estratègia: Presidència, Vicepresidència i Economia i Hisenda, Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència, i Polítiques Digitals i Administració
Pública.
-

Creació del Programa de suport a la implementació de l’Estratègia

L’objecte del programa és dotar dels recursos necessaris el Grup executiu de
l’Estratègia i l’Espai de participació ciutadana de seguiment de l’Estratègia, per
disposar de recursos tècnics i de professionals amb capacitat per desplegar les
funcions que els han estat atribuïdes. El Programa està adscrit a la Secretaria de
Transparència i Govern Obert del Departament d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència.
-

Creació de l’Espai de participació ciutadana de seguiment de l’Estratègia

Òrgan col·legiat format per 10 persones (3 nomenades per entitats de la societat
civil i 7 escollides per sorteig) que tenen com a missió realitzar una auditoria
cívica de l'execució de l'Estratègia.
2) Eix de retiment de comptes
Pel que fa a l’eix de retiment de comptes, l’Estratègia preveu informar sobre la
seva evolució trimestralment, semestralment i anualment a diferents òrgans i
institucions:
-

Parlament, Govern, Oficina Antifrau de Catalunya, Sindicatura de
Comptes, Síndic de Greuges.

-

Comissions interdepartamentals: la Comissió Interdepartamental
d’Administració i Personal (CIAP) i la Comissió Interdepartamental de
Transparència i Govern Obert (CITGO).

-

Ciutadania, a través de l’Espai de participació ciutadana de seguiment de
l’Estratègia.

Aquest retiment de comptes es fa a través de l’elaboració d’informes trimestrals,
semestrals i anuals que es fan públics al web de l’Estratègia i es difonen a través
dels canals de comunicació establerts i de les xarxes socials,
D’acord amb el primer Informe anual de seguiment i sobre l’avaluació de
l’impacte (gener 2021), es fa una valoració positiva de com s’està executant
l’Estratègia. El model de governança ha assegurat tant el seguiment i
implementació de l’Estratègia com la seva avaluació, elements que les
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evidències internacionals demostren com a crítics per a l’èxit o fracàs d’aquests
tipus de polítiques públiques. S’avança “en la majoria de les actuacions i algunes
de molt rellevants ja estan acabades i en ple funcionament. Malgrat la pandèmia,
que ha fet alterar el funcionament intern de l’Administració, des de totes les
unitats implicades dels diferents departaments de la Generalitat s’ha fet un esforç
molt important per seguir amb el ritme previst”. De les 25 actuacions que preveu
l’Estratègia, 23 es troben en procés d’implementació o bé ja han estat
implementades, el 92%, i, pel que fa a les 90 subactuacions de què es componen,
a 31 de desembre de 2020, es va comptar amb un 51% de subactuacions (46)
en curs, un 23% no iniciades (21) i un 26% completades (23). D’entre les
mesures que s’han d’abordar enguany destaquen: la col·laboració entre
l’Agència Tributària i els Mossos per detectar casos de corrupció, fomentar una
major transparència en aspectes cabdals com la publicació de les agendes de
reunions del personal tècnic de major rang, garantir una bona gestió dels
conflictes d’interès o la millora dels processos de selecció del personal directiu.
Per la seva part, la Oficina Antifrau de Catalunya ha avaluat el 1r informe anual
d’implementació. En el seu informe, la OAC fa un reconeixement al model de
governança, participatiu i integrador, i a la rigorosa feina esmerçada per l’equip
de l’Estratègia “que ha d’implicar i irradiar la resta de departaments i organismes,
per bé que la implicació institucional pugui resultar heterogènia”.
La OAC es suma, així mateix, als dubtes metodològics que expressa l’Espai de
participació ciutadana de seguiment de l’Estratègia pel que fa al càlcul quantitatiu
de la implantació de les mesures i considera que caldria especificar millor el
mètode per determinar i valorar el seu grau d'execució i poder així validar,
consegüentment, alguns aspectes de la presentació gràfica associada. D’altra
banda, coincideix en la necessitat no només de constatar sinó de motivar
l’absència d’avenços significatius i mesurables en algunes actuacions i
subactuacions i de fixar calendari a les accions pendents, de manera prou
precisa i generalitzada. L’OAC considera necessari prioritzar algunes accions:
professionalitzar l’administració amb l’impuls d’una nova llei de la funció pública,
amb la implantació de protocols per a l’accés i la promoció i amb un marc
normatiu de la direcció pública professional; aprovar el codi ètic del Servei Públic
de Catalunya; i proporcionar a les persones potencialment alertadores
alternatives segures al silenci (mitjançant un sistema integral que inclou la
generalització dels canals interns i l’adopció de protocols de protecció per a les
persones alertadores).
D'altra banda, el 2020 finalitzava el termini d'implantació de el pla de govern
obert 2019-20. Per l'Acord GOV/89/2019, de 25 de juny, s'aprovà el Pla de
Govern Obert de la Generalitat de Catalunya 2019- 2020, amb una vigència fins
al 31 de desembre de 2020. No obstant això, l'execució de les mesures previstes
al Pla ha patit endarreriments degut a la situació excepcional derivada per la
pandèmia de la COVID-19. La Secretaria de Transparència i Govern Obert
(STGO) va informar la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern
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Obert (CITGO), el juliol de 2020 que, com a conseqüència de la situació
excepcional derivada de la pandèmia i de l'estat d'alarma, per una part, s'havia
produït un endarreriment en algunes actuacions planificades en el Pla no
considerades essencials, i, per l'altra, els departaments de la Generalitat de
Catalunya havien adoptat noves mesures excepcionals en matèria de
participació ciutadana, transparència i dades obertes vinculades amb la
pandèmia de la COVID-19, que no s'havien previst inicialment en el Pla. Per tot
això, la CITGO va acordar elevar al Govern la proposta d'incorporar al Pla les
actuacions executades durant la pandèmia i va proposar la pròrroga del termini
de vigència del Pla fins al 30 de juny de 2021.
El Govern va aprovar l’Acord GOV/101/20201, de 4 d'agost, que modifica l'Acord
GOV/89/2019, de 25 de juny, en el sentit d'incorporar al Pla les actuacions dutes
a terme de manera extraordinària per raó de la pandèmia pel coronavirus SARSCoV-2, i prorroga la vigència del Pla fins al 30 de juny de 2021. Fins a aquest
moment, el pla tenia quatre àmbits estratègics: transparència, dades obertes,
bon govern, i participació ciutadana i qualitat democràtica
En relació amb els compromisos de l 'àrea que ens interessa en aquest moment,
la de bon govern, d'acord amb l'informe d'avaluació de 31 de desembre de 2020,
el àmbit consta d’un objectiu estratègic, 3 objectius operatius i 14 actuacions.
Objectiu estratègic: Assegurar nivells d’ètica i qualitat elevats en els projectes,
tasques i serveis que desenvolupa la Generalitat de Catalunya.
Objectius operatius.
OO 3.1 Reforçar el marc de comportament ètic per a polítics, alts càrrecs i
empleats públics.
OO 3.2 Vetllar per una contractació ètica, eficient i socialment responsable.
OO 3.3 Consolidar mètodes de millora contínua dels serveis públics.
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Actuacions:
3. Assegurar nivells
d’ètica i qualitat elevats
en
els
projectes,
tasques i serveis que
desenvolupa
la
Generalitat
de
Catalunya.

OO 3.1: Reforçar el
marc de comportament
ètic per a polítics, alts
càrrecs i empleats
públics.

3. Assegurar nivells
d’ètica i qualitat elevats
en
els
projectes,
tasques i serveis que
desenvolupa
la
Generalitat
de
Catalunya.

OO 3.1: Reforçar el
marc de comportament 3.1.3
Avançar
en
ètic per a polítics, alts l’anonimització de bústies
càrrecs i empleats ètiques.
públics.

3. Assegurar nivells
d’ètica i qualitat elevats
en
els
projectes,
tasques i serveis que
desenvolupa
la
Generalitat
de
Catalunya.

OO 3.1: Reforçar el
marc de comportament
ètic per a polítics, alts
càrrecs i empleats
públics.

3. Assegurar nivells
d’ètica i qualitat elevats
en
els
projectes,
tasques i serveis que
desenvolupa
la
Generalitat
de
Catalunya.

OO 3.1: Reforçar el
marc de comportament 3.1.5 Disseny i posada en
ètic per a polítics, alts marxa de l’espai web del
càrrecs i empleats directiu públic.
públics.

3. Assegurar nivells
d’ètica i qualitat elevats
en
els
projectes,
tasques i serveis que
desenvolupa
la
Generalitat
de
Catalunya.

OO 3.1: Reforçar el
marc de comportament
ètic per a polítics, alts
càrrecs i empleats
públics.

3.1.2
Avaluació
del
compliment del Codi de
conducta dels alts càrrecs i
personal directiu.

3.1.4 Creació i impuls de la
xarxa de comitès d’ètica de
la Generalitat i de les
entitats del seu sector
públic.

3.1.6
Disseny
d’instruments per a la
prevenció i el seguiment de
conflictes d’interès.
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3. Assegurar nivells
d’ètica i qualitat elevats
en
els
projectes,
tasques i serveis que
desenvolupa
la
Generalitat
de
Catalunya.

OO 3.1: Reforçar el
marc de comportament 3.1.7
Incorporació
de
ètic per a polítics, alts membres independents als
càrrecs i empleats comitès d’ètica existents.
públics.

3. Assegurar nivells
d’ètica i qualitat elevats
en
els
projectes,
tasques i serveis que
desenvolupa
la
Generalitat
de
Catalunya.

OO 3.1: Reforçar el
marc de comportament 3.1.8
Introducció
de
ètic per a polítics, alts millores
al
Codi
de
càrrecs i empleats conducta d’alts càrrecs.
públics.

3. Assegurar nivells
d’ètica i qualitat elevats
en
els
projectes,
tasques i serveis que
desenvolupa
la
Generalitat
de
Catalunya.

3.2.1 Ampliació de la
informació continguda en
OO 3.2: Vetllar per una
els informes de seguiment
contractació
ètica,
de la contractació d’estudis
eficient i socialment
i dictàmens per part de
responsable.
l’Administració
de
la
Generalitat.

3. Assegurar nivells
d’ètica i qualitat elevats
en
els
projectes,
tasques i serveis que
desenvolupa
la
Generalitat
de
Catalunya.

OO 3.2: Vetllar per una
3.2.2 Difusió del codi de
contractació
ètica,
contractació
pública
eficient i socialment
socialment responsable.
responsable.

3. Assegurar nivells
d’ètica i qualitat elevats
en
els
projectes,
tasques i serveis que
desenvolupa
la
Generalitat
de
Catalunya.

OO 3.2: Vetllar per una
contractació
ètica, 3.2.3 Elaboració d’una guia
eficient i socialment d’avaluació econòmica.
responsable.

3. Assegurar nivells
d’ètica i qualitat elevats OO 3.2: Vetllar per una
en
els
projectes, contractació
ètica,
tasques i serveis que

3.2.4
Impuls
de
la
publicació a la Plataforma
de Serveis de Contractació
Pública de la informació
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desenvolupa
Generalitat
Catalunya.

la eficient i socialment corresponent
de responsable.
l’Administració
Catalunya.

local

a
de

3. Assegurar nivells
d’ètica i qualitat elevats
en
els
projectes,
tasques i serveis que
desenvolupa
la
Generalitat
de
Catalunya.

OO 3.2: Vetllar per una
3.2.5 Publicació de la
contractació
ètica,
contractació programada
eficient i socialment
per a l’any en curs.
responsable.

3. Assegurar nivells
d’ètica i qualitat elevats
en
els
projectes,
tasques i serveis que
desenvolupa
la
Generalitat
de
Catalunya.

3.3.1 Anàlisi del marc
OO 3.3: Consolidar
jurídic necessari per al
mètodes de millora
disseny,
publicació
i
contínua dels serveis
avaluació de cartes de
públics.
serveis.

Taula 16. Actuacions del objectiu 3 del Pla de Govern Obert 2019-20.
El estat d’execució de les actuacions de l’àmbit a 31 de desembre 2020 era
bastant baix: Hi havia solament 5 actuacions finalitzades del total de 14
actuacions de l’àmbit. Hi havia força actuacions en desenvolupament i en
validació, en total 7, i només 1 actuació iniciada i 1 altra sense iniciar.
Probablement, l’actuació finalitzada mes important sigui la Bústia ètica de la
Generalitat de Catalunya. La Bústia ha començat a funcionar al desembre 2020.
Es tracta d’un nou canal electrònic que permet a qualsevol ciutadà alertar de
manera anònima i segura sobre males pràctiques, conductes irregulars o
corrupció. La seva posada en marxa forma part també d‘una de les 25 actuacions
previstes en l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat
pública.
Finalment, comentarem el cinquè informe del Comitè Assessor d’Ètica Pública.
El Comitè Assessor d’Ètica Pública es va constituir el juliol de 2016. L’apartat
sisè de l’Acord del Govern de 21 de juny de 2016 estableix que les funcions del
Comitè Assessor d’Ètica Pública seran:
–Respondre les consultes, observacions i suggeriments dels alts càrrecs i
personal directiu relatius a la conducta ètica en l’exercici de les seves tasques.
–Rebre les queixes sobre la conducta ètica en l’exercici de les seves tasques
dels alts càrrecs i personal directiu i efectuar recomanacions de conducta al
respecte o donar-hi el tràmit que correspongui.
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–A petició dels òrgans competents per incoar o arxivar un procediment
sancionador per incompliment del Codi de conducta, orientar i donar directrius
amb la major precisió possible sobre els fets susceptibles de motivar la incoació
d’un procediment sancionador i de les circumstàncies rellevants en el cas.
–Emetre un informe anual sobre l’activitat del Comitè Assessor d’Ètica Pública,
les conclusions del qual seran públiques.
D’acord amb l’informe anual per 2020, l’any 2020 ha estat marcat, sens dubte
per la situació de crisi global derivada del COVID19, que ha impactat en l’activitat
del Comitè, tant pel que fa al propi funcionament intern de l’òrgan col·legiat com
al desenvolupament de les seves funcions.
Durant l’exercici 2020, no s’han formulat consultes al Comitè per part d’alts
càrrecs i directius públics (1.1), s’ha formulat només una queixa formal en relació
a un alt càrrec del Govern, pendent de resposta (1.2) i es varen sol·licitar, per
part del Govern, orientacions i directrius en relació a la incoació d’un procediment
sancionador a un alt càrrec. El mes de febrer de 2020, quan encara la situació
de pandèmia no s’havia declarat, es va dur terme a la seu de l’Escola
d’Administració Pública la Jornada de la Xarxa de Comitès d’ètica que es va coorganitzar amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Pel que fa a la
coordinació amb d’altres organismes i institucions, el Comitè va fer difusió del
document de l’Oficina Antifrau Catalunya de recomanacions per prevenir els
riscos en l’exercici de les potestats públiques durant la crisi de la COVID-19 a
través del web del Comitè i ho va traslladar a tots els Departaments i les seves
entitats a través de les direccions de Serveis. El 15 de desembre es posa en
funcionament la Bústia ètica anonimitzada, i s’acorda internament en el Comitè
que les persones membres funcionàries del Comitè Assessor d’Ètica Pública
assumeixen les funcions d’òrgan gestor de les alertes en matèria d’incompliment
del codi de conducta per part d’alts càrrecs i personal directiu de l’Administració
de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic. D’altra banda, la reflexió
ètica al voltant del contingut del Codi de conducta per part dels alts càrrecs i
directius a qui és d’aplicació i com integrar les regles de conducta en la seva
actuació pública diària és un element fonamental per a la seva efectivitat. En el
darrer semestre de 2020 s’han assentat les bases pel disseny de contingut
formatiu en ètica amb la celebració del taller "Destil·lem l'experiència ètica dels
directius“, el 8 d'octubre, i l’elaboració i enviament del qüestionari "Reflexionem
al voltant del Codi de Conducta" dirigit al conjunt d'alts càrrecs de l'Administració
de la Generalitat. També es important destacar que des de el Comitè s’ha
col·laborat en el disseny d'una enquesta destinada a alts càrrecs i personal
directiu de la Generalitat amb l'objectiu d'identificar un punt de partida (baseline)
per fer un seguiment periòdic de la temperatura ètica a l'Administració de la
Generalitat i tenir elements per a poder avaluar l’efectivitat del Codi de conducta.
El llançament de l’enquesta i el tractaments dels resultats està previst pel primer
trimestre de 2021. Finalment, es va revisar el contingut de l’Acord de Govern de
21 de juny de 2016 i proposar modificacions i canvis a introduir per a la seva
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millora i per a poder donar compliment a les actuacions derivades de l’Estratègia
de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat.
5.3.

Dades del qüestionari

En relació al bon govern i, en particular als codis de conducta dels alts càrrecs,
el 2017 s’havien pràcticament triplicat el nombre de subjectes avaluats que
disposaven d’un codi de conducta dels alts càrrecs respecte a l’any 2016,
passant de 72 codis a 182. La raó va estar en l'aprovació de el model de codi de
conducta dels alts càrrecs locals en aquest any, la qual cosa va permetre la
senzilla adaptació a cada municipi de el model generat. El 2018 l'increment va
ser molt petit, passant a 187. No obstant això, l'any 2020 s'ha passat a un nombre
de 250 ens amb Codi de conducta (s'inclou el codi de Parlament, tot i que no ha
contestat a la pregunta), la qual cosa suposa un increment de l'30% respecte a
l'esmentat any 2018. El 2017 el nombre d'ajuntaments que afirmaven comptar
amb Codi de conducta era de 161, i aquest any ha quedat en 217, és a dir, el
22% del total. En tot cas, l'avanç de la incorporació i aplicació de codis en el món
local i comarcal és baix encara.
A continuació s’analitzen les dades sobre codis rebudes a través del qüestionari,
s’analitza el contingut dels codis seleccionats i, finalment, es descriuen les dades
vinculades a principis i regles ètiques en les convocatòries de subvencions i
contractes.
Codis de conducta aprovats.

Ens obligats

Sí

No

Administració de la Generalitat

1

Ajuntaments - A , Més de 50.000 habitants

15

8

23

Ajuntaments - B , De 20.001 a 50.000 habitants

29

15

44

Ajuntaments - C , De 5.001 a 20.000 habitants

50

94

144

Ajuntaments - D , De 500 a 5.000 habitants

88

315 403

Ajuntaments - E , Menys de 500 habitants

36

297 333

Consells comarcals

19

21

Diputacions

4

Entitats Supramunicipals i entitats reguladores o de control

8

1

9

Universitats

1

6

7

Total general

250 758 1008

1

40
4

Taula 17. Codis de conducta aprovats.
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Per una anàlisi més detallada, en primer lloc, s’analitzen les dades corresponents
als ajuntaments 14 . Pel que fa a les respostes a la pregunta de si han
desenvolupat el codi de conducta de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, els
resultats són els que segueixen (les diferències en el nombre de respostes es
deuen al major nombre de respostes obtingudes) :
Any

+ de 20.000
grans

2015
2016

2017

2018

2020

15

+de 5000 mitjans

fins
a
petits

4 sí

12 sí

4 sí

17 sí

13 sí

30 sí

39 no

103 no

485 no

22 si

27 sí

112 sí

39 no

94 no

428 no

32 sí

33 si

97 sí

30 no

103 no

536 no

40 sí

47 sí

112 sí

27 no

97 no

594 no

5.000

Taula 18. Codis aprovats per tipus de municipis.
La majoria dels ajuntaments estan utilitzant el Codi de Conducta tipus de la
Generalitat, però hi ha alguns que utilitzen el codi ètic tipus de la FMC. D’acord
amb els representants de la FMC, ja en el mandat anterior, s´havia encetat una
línia de debat sobre marcs de integritat, al voltant dels codis ètics. La FMC va
elaborar un codi ètic tipus. Ho van fer perquè volien passar d´un codi de bon
govern a un codi ètic tal i com l´entén la llei de transparència, mes exhaustiu i
adaptat a la realitat local. També volien desenvolupar un sistema d’integritat local,
però la situació derivada de la pandèmia ha alentit el compliment d'aquests
objectius.
Pel que fa a la resta d'ens obligats, és important destacar que els consells
comarcals han avançat de 13 a 19 amb codi, tot i que encara la majoria no tenen.
De les universitats, solament una disposa de tal codi. I totes les diputacions i
pràcticament tots (menys un) els ens de regulació i supramunicipals han aprovat
el seu codi. En el cas de les Entitats supramunicipals i 'entitats reguladors o de

Les dades de 2015-2016-2017-2018-2020 no són plenament comparables perquè les
categories de municipis són lleugerament diferents, en tot cas, es manté la comparació a efectes
il·lustratius
15 Les dades de 2015-2016-2017-2018-2020 no són plenament comparables perquè les
categories de municipis són diferents, en tot cas, es manté la comparació a efectes il·lustratius.
14
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control, els codis no reuneixen en molts casos els requisits que estableix la
norma i en aquesta avaluació per a ser considerats útils.

5.4.

Anàlisi diacrònica i detallat de l'elaboració de codis

A continuació, s'analitza el nombre d'ens obligats que han contestat aquest any
afirmativament a la pregunta de si tenien codi ètic i es compara amb els que els
anys passats ho van fer.

Municipi

2018 2019 2020

Agramunt

1

1

1

Aiguaviva

1

1

1

Aitona

1

1

1

Alàs i Cerc

1

0

0

Albesa

0

1

1

Albinyana

1

0

0

Alcanó

1

1

1

Alcover

1

1

1

Alella

1

0

1

Alió

0

1

1

Almenar

0

0

1

Almoster

1

1

1

Amer

1

1

1

Amposta

0

1

1

Anglès

1

1

1

Arbúcies

0

1

1

Àrea Metropolitana de Barcelona

1

1

1

Arenys de Mar

1

0

1

Arenys de Munt

0

1

1

Argelaguer

1

1

1
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Argentona

1

1

1

Artés

0

0

1

Ascó

0

0

1

Aspa

1

1

1

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

1

1

1

Avinyonet de Puigventós

0

0

1

Badia del Vallès

0

1

1

Balaguer

1

1

1

Balsareny

0

0

1

Barbens

0

0

1

Barcelona

1

1

1

Bassella

1

0

1

Begur

1

1

1

Belianes

1

1

1

Bellcaire d'Empordà

0

0

1

Bellcaire d'Urgell

0

0

1

Bell-lloc d'Urgell

0

0

1

Bellpuig

1

1

1

Bellvís

0

1

1

Benissanet

1

1

1

Besalú

1

1

1

Beuda

1

0

0

Blanes

1

1

1

Bolvir

1

1

1

Botarell

1

1

1

Breda

1

1

1

Cabanabona

1

1

1

Cabanelles

0

1

1
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Cabó

1

0

0

Cabrera de Mar

0

1

1

Cabrils

0

1

1

Calaf

1

1

1

Calafell

1

1

1

Caldes de Montbui

0

1

1

Calella

0

0

1

Calonge de Segarra

1

0

0

Camarles

1

1

1

Campelles

0

1

1

Campins

0

1

1

Canovelles

1

1

1

Capmany

1

1

1

Capolat

1

0

0

Castellar del Vallès

1

0

1

Castelldefels

0

0

1

Castelló d-Empúries

0

1

1

Ciutadilla

1

0

0

Colldejou

1

0

1

Conselh Generau d’Aran

1

1

1

Consell Comarcal de la Garrotxa

1

1

1

Consell Comarcal de l-Alt Camp

1

1

1

Consell Comarcal de l-Alt Empordà

1

0

0

Consell Comarcal de l-Alt Penedès

1

1

1

Consell Comarcal de l-Alt Urgell

1

0

1

Consell Comarcal del Baix Camp

1

1

1

Consell Comarcal del Baix Ebre

1

1

1

Consell Comarcal del Baix Penedès

1

1

1
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Consell Comarcal del Maresme

1

1

1

Consell Comarcal del Pallars Jussà

0

1

1

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

1

0

1

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

0

0

1

Consell Comarcal del Pla d-Urgell

0

1

1

Consell Comarcal del Priorat

1

1

1

Consell Comarcal del Ripollès

0

1

1

Consell Comarcal del Solsonès

0

1

1

Consell Comarcal del Vallès Occidental

1

0

1

Consell Comarcal del Vallès Oriental

0

0

1

Consell Comarcal d-Osona

1

0

0

Consell de Garanties Estatutàries

0

1

1

Copons

1

0

1

Cornellà del Terri

1

1

1

Cunit

0

0

1

Deltebre

0

1

1

Departament d-Afers i Relacions Institucionals i Exteriors
i Transparència
1

1

1

Diputació de Barcelona

0

1

1

Diputació de Girona

0

1

1

Diputació de Lleida

0

1

1

Diputació de Tarragona

1

1

1

Dosrius

1

1

1

Espinelves

0

1

1

Esplugues de Llobregat

1

1

1

Espolla

1

1

1

Estamariu

1

0

0

Estaràs

1

0

0

Figaró-Montmany

1

0

1
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Flix

1

1

1

Foradada

1

1

1

Fornells de la Selva

1

1

1

Garcia

1

1

1

Gavà

0

0

1

Gelida

1

1

1

Girona

0

1

1

Godall

0

1

1

Granollers

0

1

1

Gratallops

1

1

1

Gurb

1

0

1

Hostalric

1

1

1

Igualada

0

0

1

Ivars de Noguera

0

1

1

Ivorra

1

0

0

Juncosa

1

0

0

La Baronia de Rialb

1

0

1

La Bisbal del Penedès

1

0

1

La Bisbal d-Empordà

1

1

1

La Fuliola

0

1

1

La Galera

1

1

1

La Granada

1

1

1

La Palma d-Ebre

1

0

0

La Pobla de Montornès

1

0

0

La Pobla de Segur

0

1

1

La Sentiu de Sió

1

0

0

La Torre de l-Espanyol

1

1

1

La Vall de Bianya

1

1

1
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L-Albiol

1

1

1

l'Aldea

0

0

1

L-Aleixar

1

0

0

L-Ametlla del Vallès

1

1

1

L-Armentera

0

1

1

Les Avellanes i Santa Linya

1

1

1

Les Borges del Camp

0

1

1

Les Llosses

1

0

0

Les Preses

1

1

1

Lladorre

1

0

0

Llagostera

0

0

1

Lleida

1

1

1

Lliçà d-Amunt

1

0

0

Llorenç del Penedès

1

1

1

Maià de Montcal

0

1

1

Malgrat de Mar

1

1

1

Martorell

1

1

1

Martorelles

1

1

1

Masarac

1

1

1

Masdenverge

0

1

1

Masnou

1

1

1

Masquefa

1

1

1

Masroig

1

0

0

Matadepera

1

1

1

Mataró

0

1

1

Menàrguens

1

1

1

Meranges

1

0

1

Mieres

1

1

1
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Miravet

1

1

1

Molins de Rei

0

1

1

Mollet del Vallès

1

1

1

Molló

1

0

1

Montagut i Oix

1

0

1

Montcada i Reixac

0

1

1

Montesquiu

0

0

1

Montgai

0

1

1

Montgat

1

1

1

Mont-ras

1

1

1

Mura

1

0

0

Òdena

0

1

1

Oficina Antifrau de Catalunya

1

1

1

Olesa de Montserrat

0

1

1

Oliana

0

0

1

Olot

1

0

1

Palafrugell

0

1

1

Palau-sator

1

0

0

Pardines

1

0

0

Parets del Vallès

1

1

1

Perafita

1

1

1

Peramola

1

0

1

Perelló

1

1

1

Planoles

0

1

1

Polinyà

1

0

1

Pont de Molins

1

0

1

Pont de Vilomara i Rocafort

1

1

1

Pratdip

1

0

0
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Prats de Lluçanès

1

1

1

Preixens

0

1

1

Puigpelat

0

1

1

Puig-reig

1

1

1

Quart

1

1

1

Querol

0

1

1

Regencós

1

1

1

Rellinars

1

1

1

Reus

1

0

1

Riba-roja d-Ebre

1

0

0

Ribes de Freser

1

1

1

Riells i Viabrea

1

1

1

Ripollet

0

1

1

Riudarenes

0

1

1

Riudaura

1

0

1

Roda de Ter

0

1

1

Rodonyà

0

1

1

Rourell

0

1

1

Sabadell

1

1

1

Salou

1

1

1

Salt

1

1

1

Sant Bartomeu del Grau

0

1

1

Sant Boi de Llobregat

0

1

1

Sant Boi de Lluçanès

1

0

0

Sant Celoni

1

0

1

Sant Climent de Llobregat

0

0

1

Sant Climent Sescebes

1

1

1

Sant Cugat del Vallès

1

1

1
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Sant Feliu de Guíxols

0

1

1

Sant Feliu de Llobregat

1

1

1

Sant Feliu de Pallerols

1

1

1

Sant Ferriol

1

0

1

Sant Gregori

1

0

0

Sant Hipòlit de Voltregà

0

0

1

Sant Joan de les Abadesses

1

1

1

Sant Joan de Mollet

0

0

1

Sant Joan Despí

1

1

1

Sant Joan les Fonts

0

1

1

Sant Just Desvern

1

1

1

Sant Martí de Llémena

1

0

1

Sant Miquel de Campmajor

0

1

1

Sant Pau de Segúries

1

1

1

Sant Pol de Mar

0

0

1

Sant Quirze del Vallès

1

1

1

Sant Vicenç de Castellet

1

1

1

Santa Cristina d'Aro

0

0

1

Santa Pau

1

1

1

Serinyà

0

0

1

Síndic de Greuges de Catalunya

1

1

1

Sindicatura de Comptes de Catalunya

1

1

1

Sitges

1

1

1

Sobremunt

1

1

1

Solsona

0

0

1

Soriguera

1

0

0

Soses

1

0

0

Susqueda

0

0

1
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Taradell

1

1

1

Tarragona

0

1

1

Terrassa

0

1

1

Tiana

1

0

0

Tivissa

1

0

0

Tona

0

1

1

Torelló

0

0

1

Torrelameu

1

0

0

Torrent

1

1

1

Torroella de Montgrí

0

0

1

Tortellà

1

0

0

Tortosa

1

1

1

Toses

0

1

1

Tremp

1

1

1

Ullà

0

0

1

Ulldecona

1

1

1

Universitat de Barcelona

0

1

1

Vacarisses

0

1

1

Vallbona d-Anoia

1

1

1

Vallbona de les Monges

1

0

0

Vallclara

1

1

1

Vallgorguina

1

1

1

Vallromanes

1

0

0

Vic

1

1

1

Vidrà

0

1

1

Viladecans

1

1

1

Viladecavalls

0

0

1

Viladrau

1

1

1
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Vilafant

0

1

1

Vilagrassa

1

1

1

Vilalba dels Arcs

0

1

1

Vilanova del Vallès

0

1

1

Vilanova d-Escornal- bou

1

0

0

Vilanova i la Geltrú

1

1

1

Vila-seca

1

0

1

Vilobí del Penedès

1

1

1

Vimbodí i Poblet

0

1

1

Vinebre

1

1

1

Taula 19. Ens amb codis aprovats 2017-2020.

152

5.5.
Principis ètics i regles de conducta en les bases de convocatòries
de subvencions i contractes
Pel que fa a la inclusió de principis ètics i regles de conducta en les bases de
convocatòries de subvencions i contractes, l'article 55.2 de la Llei 19/2014
estableix que “les administracions i els organismes compresos en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta llei han d’incloure, en els plecs de clàusules contractuals i
en les bases de convocatòria de subvencions o ajuts, els principis ètics i les
regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat els contractistes i les
persones beneficiàries, i han de determinar els efectes d’un eventual
incompliment d’aquests principis”.
En desenvolupament d'aquest article, es va aprovar l’Acord GOV/85/2016, de 28
de juny, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva,
tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova
el text íntegre. En aquest acord es va incorporar aquesta obligació a l’article 4.4:
“En compliment de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, totes les
bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions
tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, preveuran
que les persones sol·licitants de les subvencions s'adhereixen al codi ètic que
figura com a annex a aquest model tipus de bases reguladores, sens perjudici
que les bases incorporin també codis deontològics per raó de l'especificitat de la
matèria o el compliment de determinats principis ètics o regles de conducta que
es considerin adequats per garantir l'interès públic o social de l'activitat
subvencionada i per complir amb l'objecte i finalitat de les subvencions
convocades.”
I a l'annex s'incorporen els següents principis ètics i regles de conducta:
1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta
èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure
qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans
competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui
present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar
qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure
concurrència.
2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici
de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut
públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
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c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les
convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes
convocatòries.
3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics
assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de
conflicte d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat
d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons
públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el
supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.
Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el
règim sancionador previst en la Llei 19/2014, i les sancions que preveu l'article
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de
subvencions.
A continuació s’analitzen les dades sobre clàusules ètiques en subvencions i
contractes rebudes a través del qüestionari.

Quantes convocatòries de subvencions s'han fet?

Promedi de Suma
BG2
BG2

Administració de la Generalitat

433,00

433,00

Ajuntaments - A , Més de 50.000 habitants

32,28

581,00

Ajuntaments - B , De 20.001 a 50.000 habitants

19,30

772,00

de
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Ajuntaments - C , De 5.001 a 20.000 habitants

10,34

1261,00

Ajuntaments - D , De 500 a 5.000 habitants

1,83

607,00

Ajuntaments - E , Menys de 500 habitants

0,56

144,00

Consells comarcals

4,32

160,00

Diputacions

29,50

118,00

Entitats Supramunicipals i entitats reguladores o de control 2,38

19,00

Universitats

3465,57

24259,0016

Total general

34,41

28354,00

En quantes convocatòries de subvencions s'han inclòs
principis ètics i regles de conducta en les bases de les Promedi de Suma
convocatòries?
BG3
BG3
Administració de la Generalitat

390,00

390,00

Ajuntaments - A , Més de 50.000 habitants

20,44

368,00

Ajuntaments - B , De 20.001 a 50.000 habitants

3,78

151,00

Ajuntaments - C , De 5.001 a 20.000 habitants

4,06

475,00

Ajuntaments - D , De 500 a 5.000 habitants

1,15

213,00

Ajuntaments - E , Menys de 500 habitants

0,40

25,00

Consells comarcals

1,45

48,00

Diputacions

19,00

76,00

de

Entitats Supramunicipals i entitats reguladores o de control 8,00

16,00

Universitats

5,67

34,00

Total general

3,82

1796,00

Quantes licitacions s'han fet?

Promedi de Suma
BG4
BG4

Administració de la Generalitat

13483,00

13483,00

Ajuntaments - A , Més de 50.000 habitants

215,56

3880,00

Ajuntaments - B , De 20.001 a 50.000 habitants

34,65

1386,00

Ajuntaments - C , De 5.001 a 20.000 habitants

17,94

2171,00

de

Aquí cal depurar les dades, ja que la Universitat de Barcelona contesta que ha realitzat 24076
convocatòries de subvencions.
16
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Ajuntaments - D , De 500 a 5.000 habitants

138,43

45819,00

Ajuntaments - E , Menys de 500 habitants

2,01

515,00

Consells comarcals

19,59

725,00

Diputacions

123,25

493,00

Entitats Supramunicipals i entitats reguladores o de control 52,25

418,00

Universitats

55,71

390,00

Total general

84,18

69280,00

En quantes licitacions s'han inclòs principis ètics i regles de Promedi de Suma
conducta en els plecs de clàusules contractuals?
BG5
BG5

de

Administració de la Generalitat

9407,00

9407,00

Ajuntaments - A , Més de 50.000 habitants

194,56

3502,00

Ajuntaments - B , De 20.001 a 50.000 habitants

20,75

830,00

Ajuntaments - C , De 5.001 a 20.000 habitants

8,92

1053,00

Ajuntaments - D , De 500 a 5.000 habitants

176,10

44905,00

Ajuntaments - E , Menys de 500 habitants

0,80

114,00

Consells comarcals

9,76

361,00

Diputacions

117,75

471,00

Entitats Supramunicipals i entitats reguladores o de control 52,25

418,00

Universitats

55,71

390,00

Total general

97,39

61451,00

Taula 20. Clàusules ètiques en subvencions i contractes. General

Ara s'analitzaran, comparant amb anys anteriors, les dades rebudes dels
ajuntaments.
Any

+ de 20.00017

+ de 5.000

fins a 5.000

2016

Nº de subvencions

Nº de subvencions

Nº de subvencions

Subvencions

615

677

368

Les dades de 2016 i 2017 no són plenament comparables perquè les categories de municipis
són diferents. En tot cas, es manté la comparació a efectes il·lustratius.
17
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BG2 i BG3

Nº
convocatòries
amb
clàusules
ètiques

Nº
convocatòries
amb
clàusules
ètiques

Nº
convocatòries
amb
clàusules
ètiques

179

215

414 (sic)

Nº de contractes

Nº de contractes

Nº de contractes

2016

2780

1556

1336

Contractes

Nº
de
plecs
clàusules ètiques

Nº de plecs amb
clàusules ètiques

Nº de plecs amb
clàusules ètiques

757

306

435

Nº de subvencions

Nº de subvencions

Nº de subvencions

2017

1288

734

502

Subvencions

Nº
convocatòries
amb
clàusules
ètiques

Nº
convocatòries
amb
clàusules
ètiques

Nº
convocatòries
amb
clàusules
ètiques

425

270

133

Nº de contractes

Nº de contractes

Nº de contractes

2017

4138

3050

1812

Contractes

Nº
de
plecs
clàusules ètiques

Nº
de
plecs
clàusules ètiques

Nº
de
plecs
clàusules ètiques

1358

617

692

Nº de subvencions

Nº de subvencions

Nº de subvencions

1734

908

577

BG4 i BG5

BG2 i BG3

BG4 i BG5

2018

(86 dels de menys
de 500h)

Subvencions
BG2 i BG3

Nº
convocatòries
amb
clàusules
ètiques

Nº
convocatòries
amb
clàusules
ètiques

Nº
convocatòries
amb
clàusules
ètiques

788

182

112

Nº de contractes

Nº de contractes

Nº de contractes

3415

2177

3082

2018

(168 dels de menys
de 500h)

Contractes
BG4 i BG5

Nº de convocatòries
amb
clàusules
ètiques

Nº de convocatòries
amb
clàusules
ètiques

Nº de convocatòries
amb
clàusules
ètiques

2329

874

1084
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2020

Nº de subvencions

Nº de subvencions

Nº de subvencions

1353

1261

751

Subvencions

(144 dels de menys
de 500h)

BG2 i BG3

2020

Nº
convocatòries
amb
clàusules
ètiques

Nº
convocatòries
amb
clàusules
ètiques

Nº
convocatòries
amb
clàusules
ètiques

514

475

238

Nº de contractes

Nº de contractes

Nº de contractes

5266

2171

46534 (Monistrol de
Calders vaig indicar
que ha fet 44477, un
clar error) depurat
aquest error, el que
queda és 1864

Contractes
BG4 i BG5

(515 dels de menys
de 500h)
Nº de convocatòries
amb
clàusules
ètiques

Nº de convocatòries
amb
clàusules
ètiques

Nº de convocatòries
amb
clàusules
ètiques

4332

1053

45019 (Monistrol de
Calders vaig indicar
que ha fet 44477, un
clar error) depurat
aquest error, el que
queda és 542

Taula 21. Clàusules ètiques en subvencions i contractes. Ajuntaments
Com es pot veure, aquest any l'avanç de clàusules ètiques en subvencions s'ha
donat en municipis mitjans i petits, mentre els grans municipis fins i tot han tingut
retrocessos. El camí que s'està seguint és el d'assumir el model tipus de bases
reguladores elaborat per la Generalitat, que incorpora ja un codi ètic. Quant als
contractes, és de destacar la clara disminució de contractació en els municipis
més petits i l'increment en els grans. Pel que fa a les clàusules ètiques en la
contractació s'ha produït un increment generalitzat de l'ús de les mateixes en
municipis grans i mitjans, però no en los petits. En alguns casos, s'han inclòs en
el Codi ètic obligacions per a les empreses licitadores, prestadores de serveis
públics o per als beneficiaris de subvencions.
D’acord amb els interlocutors de la FMC, molts pocs ajuntaments inclouen codis
ètics en licitacions i subvencions. Els dades de la enquesta ens indica que no tan
pocs, sobre el 30% en subvencions i mes del 50% en contractes. Però
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probablement seria precís analitzar en detall els contractes i subvencions ver
tenir una informació clara i contrastada sobre el tema. Pel que fa a la resta d'ens
el percentatge és més gran, sobretot a la Generalitat, que incorpora clàusules
ètiques a el 100% de les seves subvencions i a l'75% dels seus contractes.

5.6 Conclusions
S'incorporen a l'apartat següent
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8.Conclusions i recomanacions

Sobre la bona administració d´acord amb la jurisprudència del Tribunal
Suprem durant 2020.

Tant de l'art. 41 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, com de
les consagracions implícites o explícites en els Drets nacionals - com a Espanya
en la CE, els Estatuts i diverses lleis aplicades per la jurisprudència- es pot
deduir, doncs, que la bona administració té una naturalesa triple:

- un principi general del Dret i, alhora,
- un dret subjectiu, que al ser reconegut a la Constitució esdevé dret fonamental
i
-un valor jurídic
La bona administració pot considerar-se, tant a nivell europeu com nacional, com
un principi general del Dret (implícit a la CE i que limita als poders públics) i com
un dret subjectiu (reconegut a la Constitució implícitament, a l´EAC i a la
legislació esmentada) que permet obtenir dels tribunals la tutela i protecció
perquè la bona administració no complida pugui ser restablerta.
En aquest sentit, al tractar-se d´un dret reconegut implícitament a la Constitució
espanyola, com afirma la jurisprudència del TS espanyol, ens trobem davant d´un
dret fonamental. Com assenyala part de la doctrina constitucionalista, un dret
fonamental és un dret reconegut constitucionalment, de forma explícita o
implícita, el qual no cal que tingui reconegut recurs d´empara
Fins i tot, es pot dir de la bona administració que és un valor de l'ordenament
jurídic, perquè cal afirmar que, per exemple, quan la CE afirma “com a valors
superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el
pluralisme polític”, està consagrant la bona administració implícitament com a
valor, atès que cap dels explícitament afirmats és possible amb una mala
administració i un mal govern.
La bona administració i l´obligació jurídica de deguda diligència o deguda cura
tenen o poden tenir impacte transversal en àmbits tan rellevants com els
següents que ha destacat la jurisprudència en 2020: en el dret a l´adient
desenvolupament del procediment administratiu per elaborar reglaments (que no
poden violar els principis de bona regulació, STS de 4 de juny de 2020 (núm. rec.
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33/2019)), procediment la caducitat del qual ha de ser declarada formalment
abans d´iniciar un altre (STS de 3 de desembre de 2020 (rec. Núm. 8332/2019))-,
en la correcta motivació de les decisions administratives, el dret a comprendrela – amb relació lògica del seu contingut amb l´expedient i la decisió adoptada-,
en les notificacions, que cal desplegar amb la deguda diligència (STC 160/2020),
en els recursos administratius – no essent possible dictar providència de
constrenyiment sobre el patrimoni si no s´han contestat, STS de 28 de maig de
2020, (recurs núm. 5751/2017) -, en l´inici de la revisió d´ofici d´actes

Sobre les Cartes de Serveis
Una política pública de cartes de serveis adients té una rellevància extraordinària
i suposa una aposta per la modernització i innovació del sector públic i pels drets
dels ciutadans. Dictamen del Consell d´Estat 219/96: “hacer efectivo el principio
de información a los ciudadanos y de publicidad de la acción administrativa, a
través de la consecución de una mayor transparencia en la actuación
administrativa con los consiguientes incrementos de su control y de la
participación de los ciudadanos y mejora de la eficacia y calidad en la prestación
de Servicios”
Cal situar en l´agenda política aquest tema, sobre tot tenint en compte el retard
existent. Les experiències dels països més avançats en la matèria demostren
com aquesta qüestió s´ha assumit en nivell, fins i tot, de president/a de govern
En aquest sentit, cal tenir en compte el naixement de les cartes de serveis com
a element substitutiu de la competència inexistent en el sector públic sota el
mandat del primer ministre John Major al Regne Unit.
Generar Cartes de Serveis és tant assumir compromisos vinculants com ajudar
a posar ordre al back office de l´entitat pública, veure punt següent, que li
permetrà blindar-se davant de futures reclamacions, que ara estan donant lloc a
responsabilitat patrimonial per manca d´estàndards que limitin aquesta. Des
d´aquest punt de vista, és una bona inversió estalviadora de recursos públics.
Les Cartes de servei són un instrument rellevant per a fer efectiu el rellevant dret
a una bona administració. Permeten l´accountability administrativa
Cal fer compatible la regulació jurídica existent, modificada al 2020, com hem
vist, que té però certes llacunes i aspectes poc clars, la qual atorga seguretat
jurídica i drets als ciutadans i vol una millora de la gestió pública, amb una gestió
eficaç i eficient. Les obligacions per a l´Administració derivades del dret a una
bona administració dels ciutadans/nes no poden convertir-se en una causa de
mala administració. Però tampoc la recerca de flexibilitat en la gestió pot
contravenir obligacions jurídiques bàsiques lligades al principi de legalitat, a la
transparència i als drets dels ciutadans.
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Caldria un desenvolupament reglamentari de la llei 19/2014, precisant per Decret
de Govern el marc jurídic general de les Cartes de Serveis i incloent diverses
previsions per a que, dintre de la seva naturalesa reglamentària indiscutible, es
pugui assolir la flexibilitat possible per a la gestió i institucionalitzar aspectes ara
poc desenvolupats. Avui en dia, el règim de les cartes es troba dividit entre la llei
26/2020 i la llei 19/2014, sense desplegament reglamentari. Tinguis en compte
que la primera norma ja establia que “En l'àmbit de l'Administració de la
Generalitat, el Govern ha d'establir per decret el procediment específic per a
l'atenció i la resposta als suggeriments, les reclamacions i les queixes amb
relació a la prestació dels serveis públics de la seva titularitat”, cosa que no s´ha
fet fins ara. Caldria que el desplegament reglamentari complís aquesta remissió,
incomplerta per més d´una dècada, coordinés la regulació legal dispersa i cobrís
aspectes encara necessitats de regulació.
Caldria també una Ordre del Conseller competent establint una estructura-model
per totes les cartes de serveis futures que facilités la identificació de les mateixes
i evités diferències significatives en el disseny que puguin confondre als
ciutadans. Cal actualitzar la guia per a l´elaboració de Cartes de Serveis de la
Generalitat, anterior a la llei 19/2014.
Malgrat tot el que s´ha explicat, s´han impulsat poques cartes de serveis; sobte
especialment la inactivitat de la Generalitat que no ha aprovat ninguna al llarg de
2020. Aquestes són encara poc conegudes per la ciutadania; a més pels gestors
suposen una feina que en la nostra tradició es considera afegida, de la qual no
sempre veuen el retorn ni la importància.
Pel que fa a l´àmbit municipal, els continguts de bastantes Cartes no respecten
l´ordre en que apareixen a la LTAIBG. El manteniment de l´ordre legal pot facilitar
la visualització més ràpida per part dels usuaris, al mantenir-se un format igual
en tots els casos. Des d´aquest punt de vista, es podria col·laborar des
d’instàncies supramunicipals a elaborar cartes de serveis model (a l´igual que hi
ha ordenances model) per harmonitzar l´ordre i els continguts. En l´entrevista
mantinguda amb representats de la FMC aquest punt va ser destacat per ells.

Sobre la Millora Normativa

En el cas de la Generalitat de Catalunya, el tema de la qualitat normativa es troba
ben gestionat, gràcies a l´existència d´una unitat específica amb més de 10 anys
d´expertise. En la resta d´AAPP i especialment en el món local, la situació torna
a ser, un any més força preocupant. Malgrat s´aproven moltes disposicions, la
majoria no s´avaluen ni prèviament ni posteriorment a la seva aprovació. Es pot
dir, doncs, que es regula a cegues, amb els impactes imprevisibles i desconeguts
que això pot provocar en la sostenibilitat social, ambiental i econòmica, incloent
els propis pressupostos públics.
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Caldria reiterar, de nou, les recomanacions d´anys anteriors. En especial, es
recomana incloure en el web municipal un apartat d´avaluació ex ante i ex post
específic. Es suggereix incloure´l en el de normativa, però diferenciat i amb
identitat pròpia. Caldria conscienciar, informar i formar als electes, alts càrrecs i
gestors municipals sobre què és realment una avaluació ex ante i ex post i com
cal fer-la, ja que les dades mostren una incidència molt dèbil de l´art. 64 LTAIBG
a la pràctica. Cal insistir en la utilitat i importància per la seguretat jurídica dels
ciutadans i l´activitat econòmica que s´utilitzin instruments de previsió de
l´activitat normativa, com ara els plans normatius anuals.
Si per la capacitat del municipi o per altres raons es decideix no crear una unitat
específica d´avaluació normativa, i en espera que a nivell supramunicipal
s´impulsin com ja s´ha indicat en informes anteriors, sí caldria, com a mínim,
donar formació específica i conscienciar especialment als secretaris i secretàries
i interventors i interventores dels ajuntaments sobre aquestes tècniques i la seva
rellevància.

Sobre el bon govern

En aquest àmbit els avenços han estat força lents i la priorització donada a el
compliment de la llei ha estat baixa, excepte, sobretot, a la Generalitat. No
obstant, cal destacar que l'aprovació de l'Estratègia de lluita contra la corrupció i
d'Enfortiment de la integritat pública suposa un canvi important pel que fa als
compromisos existents des de l'executiu de la Generalitat per impulsar la gestió
ètica més enllà de les seves organitzacions. També la propera aprovació d'un
nou pla de govern obert reforçarà algunes de les obligacions existents.
Com a exemples de l'impuls que la Generalitat vol donar a el reforç de la integritat
en tots els ens públics de Catalunya està tant al Registre d'Ajuts i Subvencions
per a Totes els Administracions Públiques de Catalunya (RAISC), que afavorirà
la incorporació de clàusules ètiques a les convocatòries de subvencions de tots
els nivells de govern, com l'Elaboració d'un pla estratègic de lluita contra la
corrupció i d'Enfortiment de la integritat en l'Àmbit específic de l'Administració
pública local.
En el seu àmbit més específic, l'Estratègia té entre els seus compromisos el
enfortir la gestió de l'ètica mitjançant la formació i la sensibilització i
l'empoderament professional per fer possible l'impuls de la cultura ètica a
l'organització. Incorporar elements per a la millora de l'efectivitat dels codis ètics
i de conducta. Dotar de més independència i de professionalitat els comitès ètics
mitjançant la incorporació de membres experts externs, que no formin part dels
equips de la Generalitat. Dissenyar mecanismes de control i de seguiment i una
metodologia per a dur a terme auditories ètiques. Impulsar espais de
col·laboració i d'intercanvi d'informació dels comitès ètics constituïts a
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l'Administració de la Generalitat o a entitats del seu sector públic i un codi ètic
del servei públic d'aplicació a totes les administracions públiques i organitzacions
que presten serveis públics.
Amb tot això, probablement l'any 2022, en l'informe corresponent, es podrà
comprovar una millora substancial en el compliment de la norma en aquests
aspecte específics de el bon govern.
Les recomanacions que es poden fer i que coincident en gran mesura amb les
de l'any anterior i amb els compromisos de l'Estratègia serien:
I.

Progressar cap a la constitució de sistemes d'integritat en cada
organització

II.

Culminar els treballs de la comissió encarregada de l'elaboració del
Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya.

III.

Incrementar la formació en ètica que serà fonamental per al bon
funcionament del sistema d'integritat.

IV.

Constituir comissions ètiques amb persones d'independència i
integritat reconegudes.

V.

Connectar les clàusules ètiques en subvencions i contractes amb els
pactes d'integritat, en què el monitoratge de la preparació honesta del
contracte/subvenció, de la licitació i del compliment de les condicions
del contracte/subvenció es realitza amb suport de la societat civil, però
no a través de ciutadans sense especialització per al control, sinó a
través d'experts seleccionats per la societat civil per realitzar el
monitoratge complet de les fases d’adjudicació i d’execució dels
contractes.

VI.

Reforçar el treball de la Xarxa de Comitès d’ètica de l’Administració́ de
la Generalitat i de les entitats del seu sector públic

VII.

Establir mecanismes de col·laboració entre l’Oficina Antifrau de
Catalunya i l'Oficina Estatal Independent de Regulació i Supervisió de
la Contractació per verificar que s'apliquin amb la màxima amplitud les
obligacions i bones pràctiques de transparència, en particular les
relatives als conflictes d'interès, i detectar les irregularitats que es
produeixin en matèria de contractació en l’àmbit de la contractació
pública.

VIII.

Establir mecanismes de protecció als alertadors de corrupció i
incompliments normatives en concordança amb el que estableix la
Directiva 1937/2019 i progressar en el desenvolupament de les bústies
ètiques en tots els ens que la normativa europea considera obligats.
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En tot cas, la recomanació essencial a incorporar a aquest informe és la de
reforçar la implicació de la Generalitat en l'impuls de la integritat en el món local,
amb mecanismes de cooperació que vagin més enllà de generar obligacions i
que incorporin també ajuda tècnica, pressupostària i de personal per facilitar,
sobretot als municipis més petits el compliment de les normes i la construcció de
marcs d'integritat en les seves organitzacions.

165

9.Annexos: entrevistes

9.1. Entrevista amb la senyora Paula Ortí, cap de l´Àrea de la Millora de la
Regulació del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya

Lloc de l´entrevista: on line
Parts participants: Paula Ortí, Juli Ponce, Manuel Villoria
Dia: 21 de setembre de 2021
Hora: 9,30 a 10,45 hores

Antecedents
Com és sabut i ja s´ha explicat en relació a informes anteriors, la política pública
de millora de la regulació adoptada per part del Govern de la Generalitat de
Catalunya l'any 2008 ha anat acompanyada de la implantació de l'avaluació
d'impacte normatiu i de la creació d'una unitat administrativa responsable
d'impulsar aquest instrument i de vetllar perquè s'apliqui correctament.
El desè aniversari de la posada en marxa d'aquesta política pública a Catalunya
va donar lloc a una jornada que va tenir lloc al Palau de la Generalitat el 23 de
novembre de 2018, amb els objectius de conèixer la rellevància jurídica,
econòmica i social de la política pública de millora de la regulació, dels seus
instruments i de la seva organització.
Més informació a:
http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/millora_regulacio_normativa
/recursos/10-anys-de-politica-publica-de-millora-de-la-regulacio/
D´acord amb l´art. 28 del DECRET 20/2019, de 29 de gener, de reestructuració
del Departament de la Presidència:
“Article 28 Àrea de Millora de la Regulació
L'Àrea de Millora de la Regulació, que es configura com una àrea funcional, té
les funcions següents:
a) Donar suport a la Direcció General de Coordinació Interdepartamental en
l'exercici de la seva funció de coordinació de la política de millora de la regulació
normativa.
b) Elaborar i difondre directrius, protocols i guies metodològiques per a la millora
de la regulació, en especial per a l'anàlisi de l'impacte de les normes.

166

c) Prestar assistència tècnica i consultoria als departaments de l'Administració
de la Generalitat de Catalunya per portar a terme les avaluacions de qualitat
normativa, i especialment de l'impacte normatiu, dels projectes de disposicions
generals i de les normes vigents.
d) Vetllar per la qualitat de les avaluacions d'impacte dels projectes de
disposicions generals que s'hagin de sotmetre al Consell Tècnic i al Govern.
e) Elaborar informes periòdics sobre les actuacions desenvolupades en
l'execució de la política de millora de la regulació normativa, en els quals es
poden efectuar propostes i recomanacions.
f) Promoure i desenvolupar activitats d'anàlisi, formació i assessorament per a la
millora de la qualitat normativa.
g) Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades”
La seva pàgina web es troba a:
http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/millora_regulacio_normativa
/area-de-millora-de-la-regulacio/

L´entrevista

De nou aquest any es comenta la possibilitat d´ampliar els qüestionaris que es
fan arribar per part de la Sindicatura de Greuges amb una menció a l´avaluació
d´avantprojectes de llei. Es fa notar novament per la Senyora Ortí que en les
dades enviades, no es recullen els avantprojectes de llei, perquè no els
demanem específicament, sinó que es fa una referència genèrica a normes, ja
que els qüestionaris són enviats també al nivell local, on no hi ha activitat
legislativa.
Acordem que la Sra. Ortí enviarà la referència els projectes de llei aprovats pel
Govern durant 2020, cosa que fa de forma immediata, el nombre dels quals ha
estat 4, i que són aquests:
Projectes de llei aprovats durant l’any 2020:
•

Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica

•

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector
públic, i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en
el medi ambient

•

Projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya,
en relació amb l’establiment de l’obligatorietat de la sessió informativa
sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la
Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat
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•

Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana

Pel que fa a les dades enviades en relació a Ordres i Decrets aprovats per la
Generalitat de Catalunya, des d´una perspectiva general cal assenyalar que
s´han aprovat durant 2020 un total de 173 disposicions generals: 39 Decrets
i 134 Ordres.
La distribució de les normes aprovades pels diferents departaments de la
Generalitat es troba en el document excel adjunt. L´abreviació del nom de cada
departament correspon al nom que rebien durant 2020, d´acord amb la normativa
aplicable (RESOLUCIÓ PRE/14/2016, de 13 de gener, per la qual s'estableix la
nova codificació dels departaments en què s'estructura la Generalitat de
Catalunya, RESOLUCIÓ PRE/991/2018, de 22 de maig, de modificació de la
Resolució PRE/14/2016, de 13 de gener, per la qual s'estableix la nova
codificació dels departaments en què s'estructura la Generalitat de Catalunya i
RESOLUCIÓ PRE/2882/2018, de 4 de desembre, de modificació de la Resolució
PRE/14/2016, de 13 de gener, per la qual s'estableix la nova codificació dels
departaments en què s'estructura la Generalitat de Catalunya).
Les correspondències són aquestes:

Departament de la Presidència: PRE
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda: VEH
Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència: EXI
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge: GAH,
posteriorment Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública: PDA.
Departament d'Ensenyament: ENS, am posterioritat, Departament d'Educació:
EDU
Departament de Salut: SLT
Departament d'Interior: INT
Departament de Territori i Sostenibilitat: TES
Departament de Cultura: CLT
Departament de Justícia: JUS
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: TSF
Departament d'Empresa i Coneixement: EMC
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: ARP
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En un 95% de casos s'ha dut a terme una avaluació d'impacte normatiu
abans d'haver-les aprovat per avaluar els efectes de la nova regulació i evitar
que es generin obligacions o despeses innecessàries o desproporcionades
respecte dels objectius d'interès general que es pretenen assolir, d´acord amb
l´article 64.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.
La tendència d´avaluació d´impacte normatiu ex ante és doncs molt alta i es
confirma per la senyora Ortí la consolidació d´aquesta tècnica i el grau de
compliment de l´obligació legal.
En dos casos criden l´atenció les dades disponibles. En el supòsit dels
departament TES, antic Departament de Territori i Sostenibilitat (actual
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori) consta entre
les dades lliurades que només hauria avaluat ex ante un 30% de les normes
aprovades. En el cas del Departament EMC (departament d´empresa i
coneixement) només un 80%.
En l´entrevista, la senyora Ortí assenyala que, en realitat, no és que es produeixi
un incompliment de l´obligació legal en aquests dos casos, sinó que ens trobem
davant d´interpretacions diferents en els Departaments de la naturalesa
normativa de les bases reguladores de subvencions. Al no ser considerades
disposicions generals, s´entén pels esmentats departaments que no regeix
l´obligació d´avaluació d´impacte normatiu previ a la seva aprovació. En tot cas,
és una qüestió interpretativa sobre la que s´està treballant internament per anar
assolint una coordinació completa en el futur.
Pel que fa a l´avaluació ex post de les disposicions generals un cop
dictades, durant 2020 es van produir diverses avaluacions, desenvolupades
pels propis Departaments.

Així:

-Decret 272/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Programa anual
d’actuació estadística per a l’any 2019, avaluació consultable a:
https://www.idescat.cat/pec/docs/compliment2019.pdf. En aquest document
s´assenyala que:

“El grau de compliment del PAAE 2019 ha estat del 95,7%. En aquest còmput
s’inclouen tant les actuacions dutes a terme (87,3%) com les dutes a terme
parcialment (8,4%). Del total d’actuacions estadístiques (323), 14 no s’han dut a
terme, principalment, per les dificultats tècniques sorgides en l’execució i per la
manca de disponibilitat pressupostària. »
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Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge
2018-2021, RESOLUCIÓ TES/1096/2020 i Ordre MAH/402/2009 (ajuts al lloguer
de l'habitatge)
Ordre TES/7/2020 (i bases anteriors dels ajuts a la compra de vehicles de baixes
emissions), avaluació consultable a: http://economia.gencat.cat/ca/ambitsactuacio/analisi-finances-publiques/avaluacio-economica-politiquespubliques/fons-de-promocio-per-a-lavaluacio/.

En l´avaluació feta (resum disponible en aquest Policy Brief: 03-tes-policybrief.pdf (gencat.cat)) s´indica que:
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Cal assenyalar que aquesta darrera avaluació es fa en el marc del Fons de
promoció per a l’avaluació de polítiques públiques (PROAVA). En la pàgina web
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/analisi-financespubliques/avaluacio-economica-politiques-publiques/fons-de-promocio-per-alavaluacio/ s´indica que:

“És un fons de recursos pressupostaris dotat per part del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda destinat a co-finançar propostes
d’avaluació de polítiques públiques realitzades per part dels departaments i
entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
Per a l’any 2019 el PROAVA es va dotar de 180.000€ i les propostes finalment
seleccionades van ser co-finançades, com a màxim, en 26.000€ o en un 65% del
cost de l’avaluació a ser encarregada.
La finalitat del fons és contribuir a la institucionalització i sistematització de la
pràctica d’avaluació de polítiques públiques en el conjunt del sector públic de la
Generalitat de Catalunya, a fi de facilitar informació rigorosa i objectiva per a la
presa de decisions i una major transparència de l’acció pública.
Com a màxim es podran presentar 4 propostes per part de cada agrupació
departamental. Les propostes de les diferents unitats i entitats de l’agrupació les
coordinarà i prioritzarà el Gabinet tècnic del corresponent departament
d’adscripció. Aquest darrer podrà enviar a l’Àrea d’avaluació econòmica les
propostes prioritzades.”
Pel que fa a la qüestió de si s'ha creat alguna unitat per a la tramitació de
l'avaluació d'impacte normatiu, tot i que no s'ha creat una unitat específica, el
Gabinet Tècnic al Departament de Territori presta el suport a l'avaluació de les
polítiques del Departament i també a l'elaboració de les avaluacions d'impacte
de les propostes normatives.
Efectivament, d´acord amb el DECRET 2/2020, de 8 de gener, de modificació de
l'estructura del Departament de Territori i Sostenibilitat, en el seu article 6, punt
i s´assenyala el següent:
“6.1 Es modifica l'article 26 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, que queda
redactat de la manera següent:
“Article 26 Gabinet Tècnic
26.1 Corresponen al Gabinet Tècnic, assimilat orgànicament a sub-direcció
general, les funcions següents:
i) Donar suport a les diferents unitats del Departament en l'elaboració dels
informes sobre l'impacte i la viabilitat econòmica de les normes, els plans i els
programes, així com establir criteris per elaborar-ne l'avaluació”
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Finalment, pel que fa a si es es disposa d’un instrument que faci previsible
el marc normatiu com ara un pla normatiu anual, cal tenir en compte que el
Pla normatiu dels diferents Departaments de la Generalitat va ser inclòs en
l'Acord de Govern de 24 d’abril de 2019 pel qual s'aprova el Pla normatiu de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2019-2020, disponible
a: Pla normatiu 2019-2020. Departament de la Presidència (gencat.cat)
La senyora Ortí valora molt positivament l´aprovació del Pla Normatiu. Si bé
aquest no ve imposat per la llei estatal 39/2015 - d´acord amb la interpretació del
Tribunal Constitucional en la seva sentència de 2018 a la que ja vàrem fer
esment en relació a l´informe anterior - Ortí considera aquest tipus de pla una
eina de racionalització normativa i de seguretat jurídica pels ciutadans i les
empreses, sempre que procuri ser un pla realista i no inclogui meres declaracions
de voluntat que no tinguin probabilitats reals de plasmar-se normativament.
De fet, la senyora Ortí va exposar per escrit algunes reflexions al respecte en
una anàlisi publicada al bloc de l´EAPC: El Pla normatiu 2019-2020: un primer
pas cap a la racionalització de les decisions normatives – Paula Ortí Ferrer –
EAPC blog (gencat.cat)

El grau de compliment de l´esmentat pla ha estat objecte d´un informe, disponible
a:
Informe-Pla-normatiu-2019-2020-20210316.pdf (gencat.cat)

Evidentment, la pandèmia soferta no ha pogut de deixar d´impactar en el grau
de compliment del Pla normatiu, que pot considerar-se discret, tot i que no ha
estat la única causa d´aquest baix assoliment. L´informe esmentat assenyala a
tall de resum el següent (la cursiva és nostra):

“Cal posar en relleu els resultats següents:
- De les 132 consultes públiques prèvies a l’elaboració de la norma que s’havia
previst efectuar, finalment se n’han efectuat 43.
- De les 198 noves iniciatives que es preveia iniciar, finalment se n’han iniciat 48.
- De les 173 noves iniciatives que es preveia aprovar, finalment se n’han aprovat
29.
Com a dada de síntesi es pot indicar que del conjunt de les 198 noves iniciatives
incloses a la primera part del Pla, en 77 supòsits s’ha dut a terme algun tipus
d’actuació. Tal com es pot constatar, el grau de compliment de les previsions
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relatives a les noves iniciatives normatives ha estat baix. Ara bé, aquestes dades
no es poden abstreure del context excepcional de crisi sanitària mundial en què
s’ha hagut d’executar el Pla normatiu al llarg del 2020. Segons s’apunta en les
valoracions departamentals, moltes iniciatives s’han vist alentides o aturades per
la situació generada per la pandèmia de la COVID-19, la qual ha obligat a
reorientar la priorització dels recursos del conjunt dels departaments de
l’Administració de la Generalitat, encara que hagi afectat especialment
determinats àmbits de gestió de serveis. La planificació de l’activitat normativa
no només s’ha vist alterada des d’aquest punt de vista sinó que, per fer front a la
situació de necessitat urgent i extraordinària que ha generat la pandèmia, també
s’ha produït un ús intensiu de l’instrument del decret llei. En concret, el Govern
ha aprovat durant aquest període 55 decrets llei, mentre que al 2019 només se’n
van aprovar 17 i al 2018 se n’havien aprovat 8. No obstant això, cal destacar que
en un gran nombre de supòsits, en els quals tot i que no s’hagi efectuat la
consulta pública prèvia, no s’hagi iniciat la tramitació o no s’hagi aprovat la norma
tal com s’havia planificat, les unitats continuen treballant els projectes normatius
per tal de poder tramitar-los quan les circumstàncies ho permetin”
D´igual manera:
“D’altra banda, al marge de les circumstàncies excepcionals, cal esmentar
alguns supòsits en què les iniciatives no han prosperat o s’han aturat per altres
tipus de dinàmiques de caire ordinari o per raons habituals en la tramitació, com
ara: la necessitat d’ampliar consensos amb els sectors implicats, l’adopció de
nova normativa o jurisprudència que afecta el contingut de la iniciativa que es
pretenia impulsar o la manca del finançament necessari per a les mesures que
pretenia promoure. En última instància també s’identifiquen alguns casos en què
les unitats requereixen de més temps per poder estudiar les diverses solucions
possibles atesa la complexitat, i altres on s’estan replantejant la necessitat
d’adoptar la norma”
“...cal assenyalar que de les 49 iniciatives en tràmit l’aprovació de les quals era
prevista en el termini de vigència del Pla, finalment se n’han aprovat 27. Com en
el cas anterior, tot i que les raons que han incidit en l’execució del Pla normatiu
són diverses, la situació derivada de la pandèmia ha influït en un nombre molt
elevat dels casos on s’ha determinat la impossibilitat d’aprovar la norma tal com
s’havia previst. Segons que s’exposa més endavant, també concorren altres
circumstàncies, per exemple, diverses normes en matèria d’habitatge haurien
restat sense aprovar perquè s’ha prioritzat determinades actuacions d’urgència
que s’han articulat via decret llei; en la mateixa línia, altres iniciatives en tràmit
no s’han aprovat perquè s’ha optat per una modificació puntual en relació amb
els aspectes més urgents a través de la Llei de mesures fiscals. Finalment, cal
referir-se a les 47 iniciatives que s’han tramitat (39 han estat aprovades) sense
que haguessin estat previstes al Pla normatiu 2019-2020. En aquests casos els
departaments han adduït una sèrie de circumstàncies sobrevingudes que
haurien motivat la tramitació, com ara la detecció de noves necessitats que no
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s’havien pogut preveure o la incorporació de nous mandats legals que requerien
de compliment, entre altres.”

A banda dels aspectes esmentats, l´àrea no va parar de d´impulsar noves
actuacions i reflexions al llarg del 2020, malgrat els seus recursos escassos
(en l´actualitat, 5 tècnics).

-Així, es va publicar un repositori de memòries d´avaluació, adreçat a difondre
el coneixement sobre la matèria:

Repositori d’avaluacions ex ante. Departament de la Presidència (gencat.cat)

-Es va treballar en la generació d´indicadors:

Dades de seguiment. Departament de la Presidència (gencat.cat)

-Segon ens comenta la senyora Ortí es va començar a treballar en una anàlisis
de les relacions entre millora normativa i prevenció de la corrupció.

-L´Àrea ha participat en la posada en marxa d´una xarxa de qualitat normativa
a nivell estatal al 2020:

Red Española de Calidad Normativa | Administración Pública (jcyl.es)

-També s´ha continuat treballant en una possible reforma del procediment
legal existent per l´elaboració de normes a Catalunya. Com és sabut, l´any
2019 es va obrir un espai participatiu al respecte. Mitjançant el mateix es volia
conèixer l´opinió de la ciutadania en relació a una iniciativa amb els objectius de
millorar l’eficàcia i eficiència de les normes que impulsa el Govern de la
Generalitat i incrementar l’efectivitat dels mecanismes d’avaluació i participació.
Amb la mateixa es pretén regular, de forma unificada, el procediment
d’elaboració dels reglaments i les iniciatives legislatives i actualitzar-lo als canvis
introduïts a la normativa estatal del procediment administratiu comú i de bases
del règim jurídic de les administracions públiques, així com a la normativa de
transparència. Alhora es revisarà aquest procediment per simplificar-lo i
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adequar-lo a la tramitació electrònica. En el disseny d’aquest procediment es
reforçaran els elements relatius a la millora de la qualitat normativa. Es
potenciarà l’avaluació d’impacte normatiu i es regularan els diversos
mecanismes de participació (consulta pública prèvia, audiència i informació
pública) i les seves excepcions. Finalment, es planteja la necessitat de preveure
procediments específics més flexibles: procediment d’urgència, procediment de
consolidació de normes i procediments per facilitar l’aprovació d’experiments
normatius o projectes pilots.
La participació va tenir lloc durant 2019 i l´ Informe de retorn de la consulta
pública prèvia a l’elaboració de l'Avantprojecte de llei del procediment
d'elaboració de normes va ser publicat al 2020 i és consultable aquí.

Informe de retorn de la consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Avantprojecte
de llei del procediment d'elaboració de normes (gencat.cat)

Es continua treballant internament en aquest tema.

-Com es sabut i s´ha informat en relació a anys anteriors, l´Àrea treballa en el
camp de la simplificació normativa i ho ha continuat fent durant 2020. A partir
del Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 298/2019, de 3 d'octubre, com
a resultat de la consulta formulada pel Departament de la Presidència en matèria
de simplificació normativa i sobre l'aplicació de la tècnica de la derogació, s´ha
seguit treballant amb la voluntat d´impulsar una nova declaració relativa a milers
de normes jurídiques ja derogades. S´està en fase d´estudi de la qüestió i de les
garanties jurídiques necessàries a tal fi.
Finalment, se li pregunta a la senyora Ortí per les relacions amb el món local.
Ens comenta que l´Ajuntament de Barcelona s´ha involucrat en la xarxa estatal
abans esmentada, però en termes generals, la preocupació per aquestes
qüestions es percep com a baixa en el nivell local i no s´ha rebut iniciatives de
col·laboració en la matèria. Com a excepció, es pot esmentar el cas de la
finestreta única empresarial, on sí tenen contactes amb món local per la via de
la simplificació administrativa, camp en el que els ens locals es mostren
interessats, des d´una perspectiva específicament econòmica.
El Consell Executiu va aprovar el 8 de gener de 2019 el nou Pla de la Finestreta
Única Empresarial (FUE) 2019-2021 on es vol impulsar un servei públic digital,
transparent i simple per a les gestions i la tramitació.
Segons informació de la pròpia Generalitat, l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE)
impulsa des del 2011 El Pla d'implementació de la Finestreta Única Empresarial
(FUE), amb l'objectiu de propiciar un canvi de model de relació entre les
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empreses i l'Administració que faciliti l'activitat econòmica i es basi en la
confiança en la tasca de l'empresariat, millorant la prestació dels serveis a les
empreses i la ciutadania, en general, i impulsant l'ús dels mitjans electrònics, en
particular.
L'Oficina de Gestió Empresarial funciona com a únic punt de tramitació per a les
empreses i a través de la resolució immediata i la simplificació dels tràmits, la
proximitat i les noves tecnologies, dona servei a empresaris i professionals i els
facilita l'acompliment de les seves obligacions davant l'Administració. L'OGE
actua sobre tot el territori de Catalunya a través de la seva xarxa de punts OGE
i OGE-Cambra i del portal electrònic de la FUE, el Canal Empresa. L'OGE
gestiona els tràmits competència de la Generalitat de Catalunya i de
l'administració local i central que estan inclosos en el catàleg de tràmits de la
FUE.
La tasca de l'OGE s'ha reforçat amb la Llei 18/2020, del 28 de desembre de
facilitació de l'activitat econòmica, que ha establert la FUE com a xarxa
interadministrativa amb la finalitat de facilitar l'accés a la informació sobre els
procediments administratius que són competència de les administracions
públiques i impulsar-ne la gestió a partir de les dades de què ja disposa
l'Administració i de les que el titular de l'activitat econòmica aporta una única
vegada. La Finestreta Única Empresarial té com a missió oferir serveis integrats,
accessibles, digitals i proactius a les empreses i els professionals, amb relació a
l'accés a l’activitat econòmica i l'exercici d'aquesta en el marc del model català
d'administració digital.
L'OGE gestiona el Canal Empresa, que és el portal electrònic de la Finestreta
Única Empresarial, on s'unifica la informació que els titulars de les activitats
econòmiques i les persones autoritzades per aquests necessitin sobre els
serveis i els tràmits de les administracions públiques. Les administracions han
d'incloure en aquest portal únic per a les activitats econòmiques, amb relació als
tràmits gestionats per la Finestreta Única Empresarial, la informació sobre els
textos normatius, els règims d'intervenció administrativa, l'import de les taxes
associades i els requisits necessaris per a acomplir cadascuna de les activitats
econòmiques, i també el conjunt de dades i els documents necessaris.
Existeix fins i tot un espai digital específicament municipal: Tràmits FUE
municipals. Canal Empresa (gencat.cat)
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9.2. Entrevista a l’Associació Catalana de Municipis

Entrevista Lluís Corominas i Jan Reñé, ACM
Lloc de l’entrevista: Videoconferència
Parts participants: Lluís Corominas, Jan Reñé, Eugeni Castelló i Agustí
Cerrillo
Dia: 27 de setembre de 2021
Hora: 9:30-10:30

En l’entrevista, Lluís Corominas explica el projecte que està duent l’Associació
de Municipis de Catalunya per dissenyar una metodologia per a l’elaboració de
plans d’integritat en els ajuntaments catalans amb la finalitat d’introduir la cultura
ètica més enllà de la transparència en els ens locals.
En aquest moment l’ACM està finalitzant el procés de disseny de la metodologia.
El projecte es desenvolupa amb la col·laboració de l’Oficina Antifrau de
Catalunya i el Consorci AOC i compta amb la participació dels ajuntaments de
Terrassa i Mollet, Vilobí d’Onyà i Sant Hipòlit de Voltregà.
La metodologia serà una eina fàcilment aplicable que proporcionarà un ventall
d’instruments d’entre els que cada juntament podrà determinar els que millor
s’ajusten a les seves necessitats. La part de formació i la validació de la
metodologia l’han fet amb l’OAC. En l’aplicació de la metodologia s’emprarà un
aplicatiu molt centrat en aspectes d’autoavaluació que permetin la presa de
decisions d’integritat dissenyat per l’AOC.
A més, en la implementació s’ha previst poder comptar amb la col·laboració de
les diputacions que, en general, hi participaran. També s’han mantingut
converses amb el govern de la Generalitat en aquest mateix sentit.
Està previst que entre desembre i gener ja estiguin disponibles les primeres guies
de la metodologia elaborades a partir de l’experiència de Terrassa i Mollet.
L’ACM mostra l’interès en implicar activament en la posada en funcionament de
la metodologia als electes. Han buscat elements novedosos que resultin
d’especial interès per a ells com ara plans de contingència, grups d’interès. A
través de la metodologia es tracta de donar una resposta útil a temes com ara la
relació amb els grups d’interès i la difusió de les agendes dels càrrecs públics.
L’ACM té previst fer formació pre-electoral i post-electoral i, seguint l’experiència
passada, aquesta formació es farà per grups en comptes de formació individual.
A continuació, es tracten altres temes relatius a l’aplicació de la Llei 19/2014,
com ara, el foment de la participació. En relació a aquesta qüestió Lluís
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Corominas informa que l’ACM forma part de la Xarxa de Governs Transparents.
En aquest àmbit, l’ACM no ha desenvolupat cap projecte propi però segueixen
activament la utilització de la plataforma Decidim entre els municipis catalans.
Així mateix, es fa referència al projecte d’agenda rural de Catalunya, en què hi
participa el CADS, l’Associació de Micropobles de Catalunya i ARCA, la xarxa
regional de desenvolupament rural de Catalunya.
Pel que fa a l’àmbit de la qualitat normativa, s’observa que manquen recursos
per fer front a les noves normes pensades reaccionar davant situacions pròpies
d’administracions grans i mitjanes i no per a ser aplicades per petits ajuntaments.
En l’àmbit normatiu, l’ACM ha elaborat un pla ambiciós pel 2022 que passa per
participar activament en la modificació de la Llei de governs locals i la de finances
locals. També estan treballant en altres propostes de modificacions normatives
puntuals però amb un impacte important. Inicialment s’havia valorat impulsar una
regulació catalana de contractes pròpies però amb el temps i a mida que s’han
anat superant els problemes inicials d’aplicació de la Llei 9/2017, s’ha descartat
aquesta opció.
A continuació s’aborden les dificultats que des de l’ACM s’han detectat en el
procés d’implementació de la Llei 19/2014.
La principal dificultat és com abordar el desplegament de la Llei 19/2014 per
implicar tots els actors. En aquesta direcció es considera que si no s’entra en
positiu no s’aconseguirà la plena aplicació de la llei de transparència. Tot i així
es troben reticències del govern, oposició, treballadors.
Així mateix s’observa que hi ha un gap important entre la percepció ciutadana i
la realitat de les persones que han d’aplicar les mesures. En aquest sentit, es
destaca la necessitat de generar confiança cívica en aquells encarregats
d’impulsar l’aplicació de la norma.
També s’apunta que sovint els esforços se centren en la via del control i poc en
fomentar una visió positiva de la integritat.
Igualment, es reclama la creació d’un fòrum on estiguin representats en situació
d’igualtat tots els actors implicats en l’aplicació de la llei de transparència, plans
d’integritat, control de l’Administració.
A més, se senyalen les dificultat que hi ha a les administracions públiques
d’arribar a tota l’organització, especialment en els municipis més grans. Al
respecte s’apunta que cal corresponsabilitzar a tota l’organització.
Per últim, es considera que bona part de les dificultats per aplicar el que disposa
la Llei 19/2014 respon a la falta de recursos i de capacitat. En aquest sentit, és
necessari ampliar la formació en transparència i integritat pública i incrementar
sensibilització sobre la necessitat de complir la llei. L’ACM ja està oferint formació
en aquests àmbits.
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Finalment, Agustí Cerrillo recorda la valoració que s’havia fet en l’entrevista
mantinguda el 2019 sobre la lentitud observada en l’aplicació de la Llei 19/2014
i pregunta si la valoració en aquest moment és la mateixa o si ha variat.
Al respecte, Lluis Corominas considera que ha millorat força l’aplicació de la llei.
Les diputacions hi estan ajudant. Els Ajuntaments per la seva banda també estan
implicant-se més, per exemple, preveient la participació ciutadana en l’elaboració
de les ordenances. Així mateix observa que s’ha consolidat l’accés a la
informació pública entre d’altres gràcies a l’activitat duta a terme per la GAIP. Per
últim, també creu que el reglament de la llei de transparència ha ajudat per donar
resposta.
En conclusió, en aquests dos anys hi ha hagut una millora i una major
consciència i hi ha hagut una evolució positiva.
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9. 3. Entrevista, 6 d´octubre de 2021 amb ÀREA DE BON GOVERN de la
Federació de Municipis de Catalunya

Lloc de l´entrevista: on line
Parts participants:

Per part de l´àrea de la FMC

Sr. Magí Rovira
Sra. Elisabet Redorta

En concret, de l´àrea de bon govern de la FMC:

President comissió de Bon Govern: Sr.David Bote, alcalde de Mataró
Comissió de Transparència. Impulsor: Sr. Josep Bigorra, alcalde de Vilaplana
Tècnic assessor: Sr. Michael Donaldson

A més: Manuel Villoria, Eugeni Castelló i Juli Ponce

Dia: 6 d´octubre de 2021
Hora: inici 11 h i finalització 12 h.

Després de les salutacions i agraïments, la conversa comença plantejant els
temes a considerar. La FMC ens informa que existeix un Àrea de Bon Govern
dins de l´organització, que presideix l'alcalde de Mataró, present a l'entrevista.
També existeix un àrea de transparència.
Indiquem que el nostre interès, per aquesta entrevista, se centra en concret en
aquelles qüestions vinculades amb el bon govern i el dret a una bona
administració:
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Cartes de Serveis
Codis de conducta
Grups de pressió
Millora normativa

Intervenció de Michael Donaldson:
En general, parlant de la llei, creu que hi ha hagut un avanç en temes com la
publicitat activa i l'accés a la informació. A nivell formal s´ha fet molt. Una altra
coses és que la qualitat de les respostes en accés, o la qualitat de les dades, la
reutilització o l'obertura de dades a la publicitat activa siguin suficients.
La Diputació de Barcelona ha fet un informe d´implementació llei de
transparència, on es pot comprovar aquestes idees.
També altres estudis, com el de Infoparticipa ens permeten veure els problemes
de qualitat.
En canvi, en bon govern i bona administració la situació es diferent. La
implementació de la Llei es encara deficient, llevat d'excepcions. En tot cas, s´ha
continuat treballant per la FMC en Govern obert, especialment en participació i
escolta, donat que era una cosa que ja estava incorporada a practiques prèvies
en els ajuntaments.
Sobre grups d’interès i agenda d’altes càrrecs s´ha avançat poc. Hi ha registre
de grups d´interès propi a Terrassa, solament. La resta es pot connectar amb el
registre de la Generalitat, però hi ha poquíssims ajuntaments que ho hagin fet.
Si no tens registre, és difícil poder implementar la llei.
Raons: son múltiples. Tal i com està configurat el registre de grups d´interès de
la Generalitat es molt difícil adscriure´s. El procediment està ple de burocràcia i
fa difícil una interacció senzilla. La Generalitat porta un parell d´anys repensantse la llei en aquest punt per les dificultats existents.

David Bote, Vicepresident de Bon Govern de la FMC i alcalde de Mataró.

Intervé per presentar-se i confirmar les opinions de Donaldson. Després, torna a
agafar la paraula en Donaldson.
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Es refereix al nou reglament de transparència català. Explica l´angoixa pel
desplegament. Fins i tot Barcelona té problemes per la implantació de les
novetats. La adaptació al nou reglament es una prioritat ara. A més a més, la
FMC està treballant en open data. Aquesta és una de les raons per les quals els
temes de bon govern ara queden una mica relegats.
En tot cas, hi ha grups de treball per monitoritzar les bones practiques. La idea
es analitzar conjuntament els problemes d’implantació. També hi ha un grup de
treball sobre innovació tecnològica, que tracta temes de dades obertes i
participació digital.
En relació a temes de codis ètics, es important destacar que, ja en el mandat
anterior, s´havia encetat una línia de debat sobre marcs de integritat, al voltant
dels codis ètics. Van elaborar un codi ètic tipus. Voldrien passar d´un codi de bon
govern a un codi ètic tal i com l´entén la llei de transparència i adaptat a la realitat
local. També voldrien desenvolupar un sistema d’integritat local. Hi ha molt camí
per recórrer, per generar no només un codi sinó una infraestructura ètica. És un
tema de recursos, ara es centren en la implantació del reglament de
transparència i en open data.

Es el codi de la FMC igual al de la Generalitat? Pregunta de Villoria.
Donaldson respon que no, aquest codi de la FMC es mes exhaustiu.
Villoria: D’acord amb nostres dades, molts ajuntaments utilitzen el codi de la
Generalitat, però molt pocs utilitzen el de la FMC. Seria bo impulsar la adopció
del codi de la FMC.
D’altra banda, molts pocs ajuntaments inclouen codis ètics en licitacions i
subvencions.
Donaldson diu que estan d’acord amb esta informació. Però la inclusió de tots
aquests requisits es difícil, i no es vol paralitzar l´activitat, perquè creuen que els
contractistes no cobririen tots els requisits establerts en la llei. ..Creu que haurien
de ser els propis privats els que adoptaren una posició mes activa.
Es molt important treballar el canvi cultural, poc a poc es pot introduir mesures
d’integritat mes sofisticades però no de cop i volta...
Donaldson: un altre element que marcarà el treball del ajuntaments en aquest
àmbit serà la Transposició de la Directiva de la UE de whisleblowers. Hi hauran
d´existir instruments tecnològics per garantir el anonimat com es fa al Ajuntament
de Barcelona.
En Juli Ponce avança algunes dades i conclusions en les que s’estan treballant
per part de l´equip acadèmic de suport a la Sindicatura. En temes de qualitat
normativa, seguint tendència d´anys anteriors, es detecten moltes normes, milers,
però en l`àmbit local, a diferència de la Generalitat, les avaluacions ex ante són
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poques, les ex post inexistents pràcticament. A més, no hi ha unitats
especialitzades en aquestes tasques. Tampoc es detecten molts plans anuals
normatius.
Donaldson assenyala que no domina particularment el tema de qualitat
normativa. Seria la germana petita en temes de bon govern...no hi ha cultura
d´avaluació d´impacte normatiu...si creu que hi ha en una fase prèvia participació
ciutadana en processos de modificació de plans d´urbanisme, per exemple...
En Juli Ponce també comenta el tema de les Cartes de Serveis. Partint de la
modificació de la llei al 2020, el treball que s´està duent a terme detecta entre
d´altres qüestions una certa confusió de la figura amb els catàlegs de serveis,
encara, així com una gran diversitat en format, presentació i ordre de continguts
legalment exigibles a les diferents cartes locals, que sovint no inclouen algun
dels inputs legalment obligatoris.
Donaldson assenyala cada vegada hi ha més consciència de la necessitat
d´estàndards de qualitat que han de ser coneguts i publicats...
Les xifres van creixent en quant a publicació de cartes de serveis...
El panorama és molt divers en funció de la cultura organitzativa, de les
competències...El que són serveis més directes, ex. culturals i esportius, ho
tenen més avançat, perquè la carta de serveis és un element rellevant...vinculat
a la visió del ciutadà com a client, que té dret a una determinada qualitat..; en
canvi altres serveis, sense un contacte tan directe amb el ciutadà (manteniment
de l´espai públic, clavegueram, enllumenat... on no hi ha un mostrador d´accés
directe) no hi ha tantes...
Es suscita per part de l´Alcalde Bote la idea de generar uns models tipus per als
Ajuntaments, similars a les ordenances model, el que pot ser molt útil. Assenyala
que en aquest àmbit el treball de la FMC pot ser molt interessant.
L´alcalde Bigorra coincideix amb aquesta apreciació. Com alcalde d´un municipi
de menys de 600 habitants, troba de gran interès tot ajut i suport des d´àmbits
supramunicipals.
Analitzats tots aquests punts es dona la sessió per tancada, mantenint-se per
sota de l´hora de temps prevista, agraint de nou a la FMC la seva col·laboració
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