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Annex1: Llistat de preguntes 
 

Llistat de les preguntes enviades a les administracions públiques amb el codi de referència 
assignat a cadascuna d’elles 

 

Q1-1 Es disposa de portal de transparència- 

Q1-2 Com ha creat el portal de transparència- (solament per entitats locals) [Serveis propis] 

Q1-3 Com ha creat el portal de transparència- (solament per entitats locals) [Diputació] 

Q1-4 Com ha creat el portal de transparència- (solament per entitats locals) [Consorci] 

Q1-5 Com ha creat el portal de transparència- (solament per entitats locals) [AOC] 

Q1-6 Com ha creat el portal de transparència- (solament per entitats locals) [altres...] 

Q1-7 Especifiqueu altres (Com ha creat el portal de transparència-) 

Q1-8 Nombre total de visites al portal de transparència 

Q1-9 Nombre total de visites al web de l’entitat 

Q1-10 Canal per mitjà del qual s’accedeix a la informació. Indiqueu el nombre de vegades que s’ha 
emprat cada canal. [Oficina d’Atenció a la Ciutadania] 

Q1-11 Canal per mitjà del qual s’accedeix a la informació. Indiqueu el nombre de vegades que s’ha 
emprat cada canal. [Telèfon] 

Q1-12 Canal per mitjà del qual s’accedeix a la informació. Indiqueu el nombre de vegades que s’ha 
emprat cada canal. [Internet] 

Q1-13 Canal per mitjà del qual s’accedeix a la informació. Indiqueu el nombre de vegades que s’ha 
emprat cada canal. [Dispositius mòbils] 

Q1-14 Nombre de sol·licituds d’accés a la informació rebudes 

Q1-15 Es facilita assessorament i assistència al sol·licitant d’accés- 

Q1-16 Identificació del sol·licitant d’accés [No es requereix identificació] 

Q1-17 Identificació del sol·licitant d’accés [S’exigeix document acreditatiu de la identitat] 

Q1-18 Identificació del sol·licitant d’accés [Exigència de DNI electrònic per a la sol·licitud] 

Q1-19 Canal per a la presentació de la sol·licitud [Accés electrònic- amb signatura electrònica] 

Q1-20 Canal per a la presentació de la sol·licitud [Accés electrònic –sense signatura electrònica] 

Q1-21 Canal per a la presentació de la sol·licitud [Accés en paper] 

Q1-22 Nombre de sol·licituds inadmeses 

Q1-23 Nombre de sol·licituds derivades [A un altre òrgan de la mateixa entitat] 

Q1-24 Nombre de sol·licituds derivades [A un organisme de la mateixa Administració pública] 
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Q1-25 Nombre de sol·licituds derivades [A una altra administració pública] 

Q1-26 Nombre de sol·licituds resoltes expressament 

Q1-27 Nombre de sol·licituds resoltes favorablement 

Q1-28 Nombre de sol·licituds resoltes presumptament per silenci positiu per manca de resposta i 
notificació en un mes 

Q1-29 Nombre de sol·licituds admeses parcialment 

Q1-30 Temps mitjà de resposta (dies) 

Q1-31 Format en què es facilita la informació sol·licitada [Electrònic] 

Q1-32 Format en què es facilita la informació sol·licitada [Paper] 

Q1-33 Format en què es facilita la informació sol·licitada [Ambdós] 

Q1-34 Es cobra alguna contraprestació per l’expedició de còpies- 

Q1-35 En cas que sí, indiqueu-ne l’import 

Q1-36 Es publiquen les resolucions resoltes positivament- 

Q1-37 Es publiquen les resolucions resoltes desfavorablement- 

Q1-38 Es publica la informació que ha estat sol·licitada reiteradament- 

Q1-39 Es preveu la possibilitat que les persones interessades reutilitzin la informació a què han accedit- 

Q1-40 Amb quina llicència- [Llicència específica] 

Q1-41 Amb quina llicència- [Creative commons] 

Q1-42 Amb quines condicions- [No desnaturalitzar la informació] 

Q1-43 Amb quines condicions- [No alterar el contingut de la informació] 

Q1-44 Amb quines condicions- [Citar-ne la font] 

Q1-45 Amb quines condicions- [Citar la data de la darrera actualització] 

Q1-46 Amb quines condicions- [Altres] 

Q1-47 Nombre de sol·licituds rebutjades. Indiqueu-ne els motius [Seguretat pública] 

Q1-48 Nombre de sol·licituds rebutjades. Indiqueu-ne els motius [Investigació o sanció d’infraccions 
penals, administratives disciplinàries] 

Q1-49 Nombre de sol·licituds rebutjades. Indiqueu-ne els motius [Secret o confidencialitat en els 
procediments tramitats per l’Administració pública] 

Q1-50 Nombre de sol·licituds rebutjades. Indiqueu-ne els motius [Principi d’igualtat de les parts en els 
processos judicials o tutela judicial efectiva] 

Q1-51 Nombre de sol·licituds rebutjades. Indiqueu-ne els motius [Drets dels menors d’edat] 

Q1-52 Nombre de sol·licituds rebutjades. Indiqueu-ne els motius [Intimitat i altres drets privats legítims] 

Q1-53 Nombre de sol·licituds rebutjades. Indiqueu-ne els motius [Secret professional] 

Q1-54 Nombre de sol·licituds rebutjades. Indiqueu-ne els motius [Drets de propietat intel·lectual i 
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industrial] 

Q1-55 Nombre de sol·licituds rebutjades. Indiqueu-ne els motius [Protecció de les dades personals] 

Q1-56 Nombre de sol·licituds rebutjades. Indiqueu-ne els motius [Altra informació protegida] 

Q1-57 Indiqueu-ne els motius [Seguretat pública] 

Q1-58 Indiqueu-ne els motius [Investigació o sanció d’infraccions penals, administratives disciplinàries] 

Q1-59 Indiqueu-ne els motius [Secret o confidencialitat en els procediments tramitats per 
l’Administració pública] 

Q1-60 Indiqueu-ne els motius [Principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o tutela judicial 
efectiva] 

Q1-61 Indiqueu-ne els motius [Drets dels menors d’edat] 

Q1-62 Indiqueu-ne els motius [Intimitat i altres drets privats legítims] 

Q1-63 Indiqueu-ne els motius [Secret professional] 

Q1-64 Indiqueu-ne els motius [Drets de propietat intel·lectual i industrial] 

Q1-65 Indiqueu-ne els motius [Protecció de les dades personals] 

Q1-66 Indiqueu-ne els motius [Altra informació protegida] 

Q1-67 Nombre de recursos de reposició interposats 

Q1-68 Nombre de recursos de reposició estimats 

Q1-69 Nombre de reclamacions davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública 

Q1-70 Nombre de procediments de mediació en què s’ha participat davant la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública 

Q1-71 Nombre d’acords de mediació assolits 

Q1-72 Nombre de resolucions favorables a l’accés a la informació emeses per la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Pública 

Q1-73 Nombre de recursos contenciosos administratius interposats en què s’al·lega vulneració de la Llei 
19/2014 

Q1-74 Nombre de queixes presentades davant del Síndic de Greuges en matèria de transparència i accés 
a la informació pública 

Q1-75 Nombre de queixes presentades davant de l’Oficina Antifrau de Catalunya en matèria de 
transparència i accés a la informació pública [Pel dret d’accés a la informació pública] 

Q1-76 Nombre de queixes presentades davant de l’Oficina Antifrau de Catalunya en matèria de 
transparència i accés a la informació pública [En general] 

Q1-77 Hi ha canals d’escolta activa per al diàleg i el coneixement de les preferències dels ciutadans- 

Q1-78 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Portal de Govern Obert] 

Q1-79 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Enquestes i panels] 

Q1-80 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Bústia de suggeriments] 
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Q1-81 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Consultes ciutadanes] 

Q1-82 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Altres] 

Q1-83 Especifiqueu altres 

Q1-84 Hi ha canals d’intervenció en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques- 

Q1-85 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Portal de Govern Obert] 

Q1-86 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Enquestes i panels] 

Q1-87 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Bústia de suggeriments] 

Q1-88 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Consultes ciutadanes] 

Q1-89 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Altres] 

Q1-90 Especifiqueu altres 

Q1-91 Hi ha canals de participació en la presa de decisió- 

Q1-92 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Portal de Govern Obert] 

Q1-93 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Enquestes i panels] 

Q1-94 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Bústia de suggeriments] 

Q1-95 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Consultes ciutadanes] 

Q1-96 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Altres] 

Q1-97 Especifiqueu altres 

Q1-98 Hi ha instruments per a la participació ciutadana en el seguiment i l’avaluació de l’aplicació de les 
decisions públiques- 

Q1-99 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Portal de Govern Obert] 

Q1-100 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Enquestes i panels] 

Q1-101 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Bústia de suggeriments] 

Q1-102 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Consultes ciutadanes] 

Q1-103 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Altres] 

Q1-104 Especifiqueu altres 

Q1-105 Es facilita formació a la ciutadania sobre els instruments i les formes de participació- 

Q1-106 Hi ha canals per fer arribar a l’Administració pública propostes, suggeriments i opinions- 

Q1-107 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Portal de Govern Obert] 

Q1-108 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Bústia de suggeriments] 

Q1-109 En cas que sí, especifiqueu-ne quins [Altres] 

Q1-110 Especifiqueu altres 

Q1-111 Es donen a conèixer de manera anonimitzada les propostes i els suggeriments rebuts- 
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Q1-112 Es donen a conèixer les iniciatives ciutadanes presentades- 

Q1-113 S’han impulsat canvis organitzatius per aplicar la Llei 19/2014- 

Q1-114 En cas que sí, quins (se’n pot respondre més d’una) [Nous òrgans i responsables] 

Q1-115 En cas que sí, quins (se’n pot respondre més d’una) [Nous procediments] 

Q1-116 En cas que sí, quins (se’n pot respondre més d’una) [S’han adaptat els procediments] 

Q1-117 En cas que sí, quins (se’n pot respondre més d’una) [Noves instruccions o circulars] 

Q1-118 En cas que sí, quins (se’n pot respondre més d’una) [S’ha adoptat alguna norma per desplegar la 
Llei] 

Q1-119 Recursos humans destinats a la resolució de les sol·licituds d’accés a la informació, nombre 
d’empleats públics 

Q1-120 Recursos econòmics destinats a la resolució de les sol·licituds d’accés a la informació, en euros 

Q1-121 S’han creat nous sistemes integrals d’informació i coneixement- 

Q1-122 S’han creat sistemes per integrar la gestió de les sol·licituds d’informació en l’àmbit de 
l’organització interna- 

Q1-123 S’ha facilitat formació al personal de l’entitat en matèria de transparència- 

Q1-124 S’ha facilitat formació al personal de l’entitat en matèria de govern obert- 

Q1-125 S’ha facilitat formació al personal de l’entitat en matèria de bon govern- 

Q2-1 S’ha creat un registre de grups d’interès- 

Q2-2 S’ha optat per la gestió centralitzada del Registre de grups d’interès per l’Administració de la 
Generalitat- 

Q2-3 Nombre total de sol·licituds d’inscripció acceptades al Registre- 

Q2-4 Nombre de sol·licituds d’inscripció acceptades per categories registrals establertes 
reglamentàriament- 

Q2-5 Categoria I. Sector de serveis de consultoria i assessorament [Consultories professionals] 

Q2-6 Categoria I. Sector de serveis de consultoria i assessorament [Despatxos col·lectius] 

Q2-7 Categoria I. Sector de serveis de consultoria i assessorament [Despatxos unipersonals] 

Q2-8 Categoria II. Sector empresarial i de base associativa [Empreses i grups d’empreses] 

Q2-9 Categoria II. Sector empresarial i de base associativa [Corporacions de dret públic] 

Q2-10 Categoria II. Sector empresarial i de base associativa [Associacions professionals, empresarials i 
sindicals] 

Q2-11 Categoria II. Sector empresarial i de base associativa [[Altres organitzacions] Entitats 
organitzadores d’actes] 

Q2-12 Categoria II. Sector empresarial i de base associativa [[Altres organitzacions] Mitjans de 
comunicació vinculats a empreses i entitats amb finalitats d’investigació] 

Q2-13 Categoria III. Organitzacions no governamentals [Fundacions i associacions] 

Q2-14 Categoria III. Organitzacions no governamentals [Plataformes i xarxes, coalicions ad hoc, 
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estructures temporals i altres formes d’activitat col·lectiva, sense ànim de lucre] 

Q2-15 Categoria IV. Sector científic i d’investigació [Grups de reflexió i institucions acadèmiques o 
d’investigació general] 

Q2-16 Categoria IV. Sector científic i d’investigació [Grups de reflexió i institucions d’investigació 
vinculades a partits polítics, organitzacions empresarials i sindicals] 

Q2-17 Categoria V. Oficines, xarxes i entitats que representen esglésies i comunitats religioses 

Q2-18 Nombre de sol·licituds resoltes expressament 

Q2-19 Termini mitjà de resposta. Us preguem que indiqueu la resposta en número de dies. 

Q2-20 Nombre de sol·licituds resoltes presumptament per silenci positiu per manca de resposta i 
notificació en dos mesos 

Q2-21 Nombre d’inscripcions realitzades al cap de quinze dies d’haver-se produït el silenci administratiu 
positiu 

Q2-22 Nombre de denegacions de sol·licituds perquè... [Les sol·licituds o les declaracions responsables 
no compleixen els requisits legalment establerts] 

Q2-23 Nombre de denegacions de sol·licituds perquè... [Contenen errades o omissions de les dades i de 
la informació establerta reglamentàriament] 

Q2-24 Nombre de denegacions de sol·licituds perquè... [Qui pretén la inscripció o les activitats 
declarades no s’inclouen dins l’àmbit d’aplicació del Registre] 

Q2-25 Nombre de declarants que han afegit compromisos més rigorosos de conducta que els inclosos en 
el codi de conducta comú- 

Q2-26 Nombre de controls d’ofici de qualitat, aleatoris o específics duts a terme sobre la veracitat de les 
dades aportades en les declaracions responsables 

Q2-27 Nombre d’alertes enviades a l’òrgan responsable del registre 

Q2-28 Nombre d’alertes que han donat lloc a actuacions d’ofici 

Q2-29 Nombre d’alertes arxivades sense cap altre tràmit 

Q2-30 Nombre de denúncies presentades 

Q2-31 Nombre de procediments sancionadors iniciats 

Q2-32 Nombre de procediments sancionadors iniciats com a conseqüència d’una denúncia prèvia 

Q2-33 Nombre de sancions imposades en aplicació de l’article 77.3.f de la Llei 19/2014 

Q2-34 Import total de les sancions imposades 

Q2-35 Nombre de recursos administratius interposats contra denegacions d’inscripcions 

Q2-36 Nombre de recursos contenciosos administratius interposats contra denegacions d’inscripcions 

Q3-1 S’ha aprovat un codi de conducta dels alts càrrecs adaptat a la Llei catalana 19/2014- 

Q3-2 En quantes ocasions s’han inclòs principis ètics i regles de conducta en les bases de convocatòries 
de subvencions- 

Q3-3 Identifiqueu-ne, si us plau, els supòsits. 

Q3-4 En quantes ocasions s’han inclòs principis ètics i regles de conducta en els plecs de clàusules 
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contractuals- 

Q3-5 Identifiqueu-ne, si us plau, els supòsits. 

Q4-1 Quantes cartes de serveis s’han aprovat- 

Q4-2 En quins serveis concrets de la vostra competència- [Seguretat i emergències] 

Q4-3 En quins serveis concrets de la vostra competència- [Urbanisme i territori] 

Q4-4 En quins serveis concrets de la vostra competència- [Hisenda] 

Q4-5 En quins serveis concrets de la vostra competència- [Medi ambient] 

Q4-6 En quins serveis concrets de la vostra competència- [Consum i comerç] 

Q4-7 En quins serveis concrets de la vostra competència- [Esports] 

Q4-8 En quins serveis concrets de la vostra competència- [Cultura i esbarjo] 

Q4-9 En quins serveis concrets de la vostra competència- [Salut i serveis socials] 

Q4-10 En quins serveis concrets de la vostra competència- [Educació] 

Q4-11 En quins serveis concrets de la vostra competència- [Ocupació] 

Q4-12 En quins serveis concrets de la vostra competència- [Agricultura] 

Q4-13 En quins serveis concrets de la vostra competència- [Justícia] 

Q4-14 En quins serveis concrets de la vostra competència- [Altres] 

Q4-15 Les cartes de serveis han establert continguts sobre [L’organització i la forma de gestió del servei] 

Q4-16 Les cartes de serveis han establert continguts sobre [La identificació dels responsables de la 
gestió] 

Q4-17 Les cartes de serveis han establert continguts sobre [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] 

Q4-18 Les cartes de serveis han establert continguts sobre [Les condicions d’accés] 

Q4-19 Les cartes de serveis han establert continguts sobre [Els drets i deures dels usuaris] 

Q4-20 Les cartes de serveis han establert continguts sobre [El règim econòmic aplicable, amb indicació 
de les taxes i els preus públics que siguin aplicables, si escau] 

Q4-21 Les cartes de serveis han establert continguts sobre [Les vies de reclamació utilitzables] 

Q4-22 Les cartes de serveis han establert continguts sobre [Les vies utilitzables perquè els usuaris puguin 
obtenir informació i orientació amb relació al servei públic] 

Q4-23 Les cartes de serveis preveuen sistemes de reclamació diferents dels recursos administratius, 
judicials i de les reclamacions patrimonials- 

Q4-24 Quantes reclamacions de responsabilitat patrimonial s’han rebut per incompliment de les cartes- 

Q4-25 Quantes reclamacions de compliment de les obligacions establertes en les cartes s’han rebut- 

Q4-26 Quantes accions judicials contra inactivitat derivada d’una carta de serveis s’han rebut- 

Q4-27 En quantes de les cartes de serveis aprovades s’han introduït indicadors i instruments per avaluar-
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ne l’aplicació- 

Q4-28 Ha avaluat formalment l’aplicació de les cartes de serveis aprovades- 

Q5-1 Heu establert indicadors amb els quals s’han d’elaborar les enquestes sobre el grau de satisfacció 
dels usuaris pel que fa als serveis públics i les activitats gestionades de les quals sou responsable- 

Q5-2 Heu establert indicadors sobre la periodicitat i la regularitat de les consultes sobre el grau de 
satisfacció dels usuaris pel que fa als serveis públics i les activitats gestionades de les quals sou 
responsable- 

Q5-3 Quantes enquestes s’han fet- 

Q5-4 Indiqueu quantes enquestes s’han fet... [A: només als usuaris dels serveis] 

Q5-5 Indiqueu quantes enquestes s’han fet... [B: amb abast general] 

Q5-6 Quantes consultes s’han fet- 

Q5-7 Indiqueu quantes consultes s’han fet... [A: només als usuaris dels serveis] 

Q5-8 Indiqueu quantes consultes s’han fet... [B: amb abast general] 

Q5-9 Quantes vegades s’ha fet publicitat al portal de transparència d’enquestes i consultes- 

Q5-10 Quantes vegades s’ha publicat el resultat de les enquestes- 

Q5-11 Quantes propostes d’actuació o millora del funcionament dels serveis públics heu rebut- 

Q5-12 Quants suggeriments heu rebut amb relació als serveis públics- 

Q5-13 Quines han estat les vies per formular propostes o suggeriments- [Portal de transparència] 

Q5-14 Quines han estat les vies per formular propostes o suggeriments- [Portal de govern obert] 

Q5-15 Quines han estat les vies per formular propostes o suggeriments- [Bústia de suggeriments] 

Q5-16 Quines han estat les vies per formular propostes o suggeriments- [Altres] 

Q5-17 Quants cops heu donat a conèixer de manera anonimitzada les propostes i els suggeriments 
rebuts- 

Q5-18 Quants cops heu reconegut i fet públiques les iniciatives ciutadanes l’aplicació de les quals ha 
comportat una millora substancial dels serveis públics- 

Q6-1 Nombre total d’ordenances/decrets o ordres aprovats 

Q6-2 Nombre, acompanyat amb la seva identificació, d’ordenances/decrets o ordres en què s’ha dut a 
terme una avaluació d’impacte normatiu abans d’haver-se aprovat 

Q6-3 Identifiqueu-les 

Q6-4 Nombre, acompanyat amb la seva identificació, d’ordenances/decrets o ordres en què s’hagi dut a 
terme un estudi cost-benefici o similar abans d’haver-se aprovat 

Q6-5 Identifiqueu-les 

Q6-6 Nombre, acompanyat amb la seva identificació, d’ordenances/decrets o ordres en què s’hagi 
utilitzat una metodologia (com ara l’standard cost model o similar) per mesurar les càrregues 
administratives 

Q6-7 Identifiqueu-les 
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Q6-8 Nombre, acompanyat amb la seva identificació, d’ordenances/decrets o ordres en què hi hagi 
hagut una avaluació posterior a la seva entrada en vigor per verificar-ne el grau de compliment, la 
necessitat i l’actualitat, i si s’escau, la conveniència de modificar-ne el contingut per raó de noves 
necessitats socials o econòmiques sobrevingudes 

Q6-9 Identifiqueu-les 

Q6-10 Nombre de recursos rebuts contra ordenances/decrets o ordres 

Q6-11 Nombre de convenis signats amb sectors afectats i de proves pilot realitzades abans de l’aprovació 
de noves normes per verificar-ne la idoneïtat 

Q6-12 Nombre, acompanyat amb la seva identificació, de texts consolidats de les normes quan s’hagin 
modificat 

Q6-13 Identifiqueu-les 

Q6-14 Nombre de casos en què l’aprovació d’una nova norma (acompanyada amb la seva identificació) 
hagi comportat la simplificació de l’ordenament jurídic vigent. Raons de la simplificació adduïda 
en cada cas 

Q7-1 Nombre de procediments sancionadors incoats 

Q7-2 Nombre de procediments sancionadors incoats després d’una denúncia d’un ciutadà 

Q7-3 Nombre de procediments sancionadors incoats després d’una denúncia interna 

Q7-4 Nombre de procediments sancionadors incoats a instància del Síndic de Greuges 

Q7-5 Nombre de procediments sancionadors incoats a instància de la Sindicatura de Comptes 

Q7-6 Nombre de procediments sancionadors incoats a instància de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

Q7-7 Nombre de casos en què es decideix no incoar el procediment sancionador malgrat la denúncia 
d’un ciutadà 

Q7-8 Nombre de casos en què es decideix no incoar el procediment sancionador malgrat la denúncia 
interna 

Q7-9 Nombre de casos en què es decideix no incoar el procediment sancionador, malgrat haver estat 
instat a fer-ho pel Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes o l’Oficina Antifrau de Catalunya

Q7-10 Nombre de procediments administratius caducats 

Q7-11 Nombre total de sancions imposades 

Q7-12 Quines infraccions han donat lloc a la imposició de sancions- Indiqueu al costat de cadascuna el 
nombre de sancions imposades: 

Q7-13 infraccions molt greus en matèria de transparència: [Incomplir les obligacions i els deures de 
publicitat establerts pels capítols II i III del títol II aplicant de manera manifestament injustificada 
els límits a què fa referència l’article 7 de la Llei 19/2014.] 

Q7-14 infraccions molt greus en matèria de transparència: [Incomplir, les persones físiques o jurídiques, 
les obligacions a què resten subjectes d’acord amb el que estableix l’article 3.2.] 

Q7-15 infraccions molt greus amb relació al dret d’accés a la informació pública: [Donar informació 
parcial, o ometre o manipular informació rellevant amb l’objectiu d’influir en la formació de 
l’opinió ciutadana.] 

Q7-16 infraccions molt greus amb relació al dret d’accés a la informació pública: [Impedir o 
obstaculitzar deliberadament l’accés a la informació en el cas de resolució estimatòria i en els 



 11

casos establerts pels articles 35.1 i 43.] 

Q7-17 infraccions molt greus amb relació al dret d’accés a la informació pública: [Facilitar informació 
relativa a les dades personals compreses en l’article 23 sense el consentiment, exprés i per escrit, 
de les persones afectades.] 

Q7-18 infraccions molt greus amb relació al dret d’accés a la informació pública: [Ocultar l’existència 
d’informació pública per impedir-ne el coneixement i l’accés.] 

Q7-19 infraccions molt greus en matèria de bon govern: [Prendre decisions o adoptar mesures 
manifestament contràries a la Constitució o a l’Estatut d’autonomia.] 

Q7-20 infraccions molt greus en matèria de bon govern: [Cometre actes o omissions que vulnerin el 
contingut essencial dels drets i les llibertats públiques.] 

Q7-21 infraccions molt greus en matèria de bon govern: [Prendre decisions, dur a terme actuacions o 
cometre omissions amb finalitat discriminatòria, per raó de qualsevol circumstància personal o 
social.] 

Q7-22 infraccions molt greus en matèria de bon govern: [Incomplir de manera pública i manifesta les 
funcions inherents al càrrec.] 

Q7-23 infraccions molt greus en matèria de bon govern: [Incomplir els principis ètics i les regles de 
conducta a què fa referència l’article 55.2.] 

Q7-24 infraccions molt greus en matèria de bon govern: [Incomplir, les persones i les organitzacions que 
tenen la condició de grups d’interès, les obligacions establertes per aquesta llei o pel codi de 
conducta que els sigui aplicable, d’acord amb el que determina el títol IV.] 

Q7-25 infracció greu en matèria de transparència: incomplir, totalment o parcialment, els deures i les 
obligacions establerts pel títol II i els que estableixen expressament altres lleis, sempre que 
l’incompliment no sigui una infracció molt greu. 

Q7-26 infraccions greus amb relació al dret d’accés a la informació pública: [Donar informació 
incompleta o parcial, sempre que no estigui justificat amb l’objecte de fer compatible el dret 
d’accés a la informació pública amb altres drets.] 

Q7-27 infraccions greus amb relació al dret d’accés a la informació pública: [Facilitar intencionadament 
informació sotmesa a l’aplicació dels límits establerts per aquesta llei, llevat dels esmentats per 
l’article 77.2.c, en perjudici de tercers.] 

Q7-28 infraccions greus amb relació al dret d’accés a la informació pública: [Ometre el tràmit 
d’audiència dels tercers afectats per les sol·licituds d’accés a la informació pública, si els tercers 
estan clarament identificats.] 

Q7-29 infraccions greus amb relació al dret d’accés a la informació pública: [Desestimar sense motivació 
les sol·licituds d’accés a la informació pública.] 

Q7-30 infraccions greus amb relació al dret d’accés a la informació pública: [Facilitar deliberadament la 
informació en un format o unes condicions que n’impedeixin o en dificultin manifestament la 
comprensió.] 

Q7-31 infraccions greus amb relació al dret d’accés a la informació pública: [Condicionar l’accés a la 
informació al pagament d’una contraprestació en els supòsits d’accés gratuït.] 

Q7-32 infraccions greus amb relació al dret d’accés a la informació pública: [Exigir una sol·licitud 
prèvia o l’obtenció d’una llicència tipus per a reutilitzar la informació pública si aquest requisit no 
és exigible.] 

Q7-33 infraccions greus amb relació al dret d’accés a la informació pública: [Incomplir els terminis 
establerts per a facilitar la informació sol·licitada sense que hi hagi una causa legal que ho 
justifiqui.] 
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Q7-34 infraccions greus amb relació al dret d’accés a la informació pública: [No resoldre les sol·licituds 
d’accés a la informació de manera expressa i motivada dins el termini preceptiu.] 

Q7-35 infraccions greus en matèria de bon govern: [Adoptar acords manifestament contraris a 
l’ordenament jurídic amb perjudici greu per a l’Administració, els interessats o els ciutadans.] 

Q7-36 infraccions greus en matèria de bon govern: [Adoptar decisions o intervenir en assumptes si hi ha 
el deure d’abstenir-se’n o si es donen les circumstàncies legals de conflicte d’interessos.] 

Q7-37 infraccions greus en matèria de bon govern: [No informar sobre els criteris seguits per a la 
designació dels alts càrrecs.] 

Q7-38 infraccions greus en matèria de bon govern: [Incomplir els requisits establerts per la llei per al 
nomenament dels alts càrrecs.] 

Q7-39 infraccions greus en matèria de bon govern: [Rebutjar sense motivació les propostes d’iniciativa 
normativa que compleixen els requisits legals.] 

Q7-40 infraccions greus en matèria de bon govern: [Cometre actes o omissions que vulnerin els drets i 
les llibertats fonamentals i els drets estatutaris, sempre que no constitueixin una infracció molt 
greu d’acord amb l’article 77.3.b.] 

Q7-41 infraccions greus en matèria de bon govern: [Incomplir els principis de bona conducta establerts 
per les lleis i els codis de conducta, sempre que no constitueixin una infracció molt greu.] 

Q7-42 infraccions greus en matèria de govern obert: [Subministrar informació parcial o incompleta sobre 
les propostes sotmeses a la consideració dels ciutadans, de manera que això pugui alterar el sentit 
o el resultat del procés participatiu.] 

Q7-43 infraccions greus en matèria de govern obert: [Subministrar la informació amb la voluntat de 
dificultar-ne la comprensió o la valoració.] 

Q7-44 infraccions greus en matèria de govern obert: [No valorar el resultat del procés participatiu en la 
presa de la decisió final.] 

Q7-45 infraccions greus en matèria de govern obert: [No aplicar mecanismes i instruments de govern 
obert si són preceptius per llei.] 

Q7-46 Infracció greu: la reincidència en la comissió d’infraccions lleus en el termini de dos anys 

Q7-47 infraccions lleus: els actes i les omissions que constitueixen descurança o negligència en el 
compliment de les obligacions establertes per aquesta llei i en l’atenció dels ciutadans quan 
exerceixen els drets que els garanteix la norma. 

Q7-48 infracció lleu: demorar l’enviament de la informació sol·licitada pel Síndic de Greuges d’acord 
amb el que estableix l’article 93.3. S’entén que hi ha demora si la informació no s’ha lliurat en el 
termini de tres mesos des de la petició formulada pel Síndic de Greuges. 

Q7-49 Import total cobrat derivat de les sancions imposades 

Q7-50 Nombre de sancions imposades a alts càrrecs 

Q7-51 Nombre de sancions imposades a empleats públics 

Q7-52 Nombre de sancions imposades a altres persones físiques o jurídiques responsables; Indiqueu-ne 
un nombre diferenciat si es tracta de: [Grup d’interès] 

Q7-53 Nombre de sancions imposades a altres persones físiques o jurídiques responsables; Indiqueu-ne 
un nombre diferenciat si es tracta de: [Persona física o jurídica que exerceix funcions públiques o 
potestats administratives] 

Q7-54 Nombre de sancions imposades a altres persones físiques o jurídiques responsables; Indiqueu-ne 
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un nombre diferenciat si es tracta de: [Persona física o jurídica que presta serveis públics] 

Q7-55 Nombre de sancions imposades a altres persones físiques o jurídiques responsables; Indiqueu-ne 
un nombre diferenciat si es tracta de: [Persona física o jurídica que rep fons públics per a 
funcionar o per actuar] 

Q7-56 Nombre de sancions imposades a altres persones físiques o jurídiques responsables; Indiqueu-ne 
un nombre diferenciat si es tracta de: [Persona física o jurídica que duu a terme activitats 
qualificades legalment com a serveis d’interès general o universal] 

Q7-57 Nombre de recursos administratius contra sancions imposades 

Q7-58 Nombre de recursos judicials contra sancions imposades 

Q7-59 Nombre de sancions declarades nul·les o anul·lables 

Q7-60 Nombre de procediments sancionadors incoats amb relació a alts càrrecs en què ha tingut 
intervenció amb informe previ l’òrgan col·legiat previst en l’article 89.2 de la Llei 19/29014 

 

 

Annex 2: Dades agregades totals 
 

Estadístiques de compleció (86,35%) : 

 Tipus Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

A 99.38% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 95.65% 100.00% 100.00% 

B 82.23% 87.80% 85.37% 80.49% 80.49% 80.49% 80.49% 80.49% 

C 81.97% 90.34% 80.69% 81.38% 82.07% 81.38% 79.31% 78.62% 

D 66.54% 75.31% 67.48% 65.28% 65.53% 64.30% 63.81% 64.06% 

F 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  100.00%

G 88.49% 92.86% 90.48% 88.10% 85.71% 88.10%  85.71%

H 82.86% 85.71% 85.71%  85.71% 71.43%  85.71%

I 89.29% 100.00% 28.57% 85.71% 28.57%  85.71%
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Annex 3: Dades agrupades perqüestionari i 
pregunta 
 

Gràfiques: Estadístiques gràfiques per a cada ítem. 
(vegeuhttps://drive.google.com/folderview?id=0B80PcATPBshOenZmX3hVcEJlcm8&usp
=sharingaquí) (Excepte aquelles en què no hi ha prou dades o que totes les dades són 
idèntiques) 

 

Resum respostes 

Preguntes 
Núm. 

Respostes 
Tipus de 
Resposta Valors mitjans o 5 respostes més freqüents  

Q1-1 553 4 En blanc (24.15)  No (7.68)  Sí (63.92) 
 N/C 
(4.25) 

Q1-2 226 3 En blanc (43.78)  Sí (27.86)  No (28.36)  

Q1-3 191 3 En blanc (47.96)  Sí (17.71)  No (34.33)  

Q1-4 152 3 En blanc (53.66)  No (42.38)  Sí (3.96)  

Q1-5 411 3 En blanc (29.98)  Sí (65.93)  No (4.09)  

Q1-6 155 3 En blanc (53.17)  No (36.86)  Sí (9.97)  

Q1-7 33 33     

Q1-8 252 106 817.391    

Q1-9 270 201 100.221.748    

Q1-10 187 52 2.365.292    

Q1-11 173 46 84,224,603.49    

Q1-12 214 100 
56,275,500,000,000,0
00,000.00    

Q1-13 165 39 
93,918,900,000,000,0
00,000.00    

Q1-14 416 38 3.607    

Q1-15 553 4 En blanc (24.14)  N/C (31.96  Sí (38.82)  No (5.08)

Q1-16 265 3 En blanc (40)  No (34.32)  Sí (25.68)  

Q1-17 296 3 En blanc (37.37)  Sí (47.13)  No (15.5)  
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Q1-18 241 3 En blanc (42.31)  Sí (24.52)  No (33.17)  

Q1-19 304 3 En blanc (36.74)  Sí (51.15)  No (12.11)  

Q1-20 294 3 En blanc (37.52)  No (24.95)  Sí (37.53)  

Q1-21 346 3 En blanc (33.78)  Sí (63.92)  No (2.3)  

Q1-22 402 8 4.428.571.429    

Q1-23 359 14 1.581.538.462    

Q1-24 356 9 11.25    

Q1-25 354 7 7.166.666.667    

Q1-26 377 31 1.574.666.667    

Q1-27 376 31 1.580.666.667    

Q1-28 371 8 1.942.857.143    

Q1-29 367 12 1.686.363.636    

Q1-30 316 31 18.92    

Q1-31 226 17 519.38    

Q1-32 234 27 137.50    

Q1-33 235 11 17.70    

Q1-34 553 4 En blanc (24.14)  N/C (27.02  No (28.26)  Sí (20.58)

Q1-35 189 39 14.50    

Q1-36 553 4 En blanc (24.15)  N/C (47.6)  No (22.63)  Sí (5.62) 

Q1-37 553 4 En blanc (24.14)  N/C (48.29  No (21.95)  Sí (5.62) 

Q1-38 553 4 En blanc (24.14)  N/C (51.03  No (16.46)  Sí (8.37) 

Q1-39 553 4 En blanc (24.13)  N/C (51.17  No (11.39)  Sí (13.31)

Q1-40 57 3 En blanc (75.86)  No (18.97)  Sí (5.17)  

Q1-41 67 3 En blanc (72.73)  Sí (10.74)  No (16.53)  

Q1-42 82 3 En blanc (68.21)  Sí (20.16)  No (11.63)  

Q1-43 90 3 En blanc (66.17)  Sí (22.93)  No (10.9)  

Q1-44 78 3 En blanc (69.29)  Sí (19.69)  No (11.02)  

Q1-45 74 3 En blanc (70.4)  Sí (16.4)  No (13.2)  

Q1-46 45 3 En blanc (79.64)  No (16.29)  Sí (4.07)  
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Q1-47 276 3 0.50    

Q1-48 277 4 1.333.333.333    

Q1-49 276 3 0.50    

Q1-50 275 3 2.50    

Q1-51 276 3 0.50    

Q1-52 276 4 1.00    

Q1-53 275 2 0.00    

Q1-54 277 4 17.00    

Q1-55 280 5 31.25    

Q1-56 272 3 0.50    

Q1-57 1 2 En blanc (99.44) 
 Demana 
inf   

Q1-58 2 3 En blanc (98.88)  Per ésser 

 
SALVAGUA
RD  

Q1-59 1 2 En blanc (99.44)  Accés a da   

Q1-60 1 2 En blanc (99.44)  Es tracta   

Q1-61 1 2 En blanc (99.44) 

 
COMPLIM
ENT   

Q1-62 1 2 En blanc (99.44)  Sol·licita   

Q1-63 0 1 En blanc (100)    

Q1-64 2 3 En blanc (98.88)  Plànols d’  Vulnera la  

Q1-65 6 7     

Q1-66 3 4 En blanc (98.32)  informació denegació 
 Demana 
el 

Q1-67 407 8 7.528.571.429    

Q1-68 393 6 41.60    

Q1-69 402 5 2.50    

Q1-70 398 4 2.00    

Q1-71 392 5 17.75    

Q1-72 393 4 1.00    
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Q1-73 402 4 1.00    

Q1-74 402 4 1.00    

Q1-75 394 2 0.00    

Q1-76 386 3 0.50    

Q1-77 553 4 En blanc (24.14)  N/C (31.82  No (13.72)  Sí (30.32)

Q1-78 122 3 En blanc (59.06)  Sí (26.17)  No (14.77)  

Q1-79 122 3 En blanc (59.06)  Sí (25.5)  No (15.44)  

Q1-80 203 3 En blanc (46.44)  Sí (52.24)  No (1.32)  

Q1-81 150 3 En blanc (53.99)  Sí (39.88)  No (6.13)  

Q1-82 119 3 En blanc (59.66)  Sí (30.17)  No (10.17)  

Q1-83 84 71     

Q1-84 553 4 En blanc (24.14)  N/C (36.49  No (20.3)  Sí (19.07)

Q1-85 122 3 En blanc (59.06)  Sí (26.17)  No (14.77)  

Q1-86 122 3 En blanc (59.06)  Sí (25.5)  No (15.44)  

Q1-87 203 3 En blanc (46.44)  Sí (52.24)  No (1.32)  

Q1-88 150 3 En blanc (53.99)  Sí (39.88)  No (6.13)  

Q1-89 119 3 En blanc (59.66)  Sí (30.17)  No (10.17)  

Q1-90 84 71     

Q1-91 553 4 En blanc (24.13)  N/C (34.71  No (20.58)  Sí (20.58)

Q1-92 122 3 En blanc (59.06)  Sí (26.17)  No (14.77)  

Q1-93 122 3 En blanc (59.06)  Sí (25.5)  No (15.44)  

Q1-94 203 3 En blanc (46.44)  Sí (52.24)  No (1.32)  

Q1-95 150 3 En blanc (53.99)  Sí (39.88)  No (6.13)  

Q1-96 119 3 En blanc (59.66)  Sí (30.17)  No (10.17)  

Q1-97 84 71     

Q1-98 553 4 En blanc (24.14)  N/C (37.04  No (18.93)  Sí (19.89)

Q1-99 122 3 En blanc (59.06)  Sí (26.17)  No (14.77)  

Q1-100 122 3 En blanc (59.06)  Sí (25.5)  No (15.44)  

Q1-101 203 3 En blanc (46.44)  Sí (52.24)  No (1.32)  



 18

Q1-102 150 3 En blanc (53.99)  Sí (39.88)  No (6.13)  

Q1-103 119 3 En blanc (59.66)  Sí (30.17)  No (10.17)  

Q1-104 84 71     

Q1-105 553 4 En blanc (24.13)  N/C (36.08  No (22.09)  Sí (17.7) 

Q1-106 553 4 En blanc (24.14)  N/C (24.42  Sí (48.97)  No (2.47)

Q1-107 122 3 En blanc (59.06)  Sí (26.17)  No (14.77)  

Q1-108 203 3 En blanc (46.44)  Sí (52.24)  No (1.32)  

Q1-109 119 3 En blanc (59.66)  Sí (30.17)  No (10.17)  

Q1-110 84 71     

Q1-111 553 4 En blanc (24.15)  N/C (40.05  No (25.51)  Sí (10.29)

Q1-112 553 4 En blanc (24.14)  N/C (43.35  No (18.66)  Sí (13.85)

Q1-113 553 4 En blanc (24.14)  N/C (24.01  Sí (30.73) 
 No 
(21.12) 

Q1-114 155 3 En blanc (53.18)  Sí (39.27)  No (7.55)  

Q1-115 170 3 En blanc (50.87)  Sí (43.64)  No (5.49)  

Q1-116 181 3 En blanc (49.44)  Sí (46.63)  No (3.93)  

Q1-117 139 3 En blanc (55.87)  Sí (34.29)  No (9.84)  

Q1-118 109 3 En blanc (61.75)  Sí (10.53)  No (27.72)  

Q1-119 414 19 3.392.857.143    

Q1-120 314 30 1.920.308.333    

Q1-121 553 4 En blanc (24.14)  N/C (34.16  Sí (15.64) 
 No 
(26.06) 

Q1-122 553 4 En blanc (24.14)  N/C (31.69  Sí (19.2) 
 No 
(24.97) 

Q1-123 553 4 En blanc (24.14)  N/C (17.7)  Sí (47.87) 
 No 
(10.29) 

Q1-124 553 4 En blanc (24.15)  N/C (23.59  Sí (26.47) 
 No 
(25.79) 

Q1-125 553 4 En blanc (24.15)  N/C (26.47  Sí (25.24) 
 No 
(24.14) 

Q2-1 500 4 En blanc (100)  No (0)  N/C (0)  Sí (0) 

Q2-2 500 4 En blanc (100)  No (0)  N/C (0)  Sí (0) 

Q2-3 344 5 11.00    
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Q2-4 0 1 En blanc (100)    

Q2-5 281 4 1.333.333.333    

Q2-6 282 3 0.50    

Q2-7 282 2 En blanc (100)    

Q2-8 278 5 4.50    

Q2-9 278 3 2.00    

Q2-10 276 5 2.25    

Q2-11 278 5 5.00    

Q2-12 275 2 En blanc (100)    

Q2-13 278 10 30.00    

Q2-14 279 7 6.833.333.333    

Q2-15 275 5 9.00    

Q2-16 272 2 En blanc (100)    

Q2-17 276 5 2.50    

Q2-18 297 4 3.333.333.333    

Q2-19 254 9 11.00    

Q2-20 286 2 En blanc (100)    

Q2-21 289 2 En blanc (100)    

Q2-22 278 2 En blanc (100)    

Q2-23 277 2 En blanc (100)    

Q2-24 277 2 En blanc (100)    

Q2-25 287 3 2.50    

Q2-26 291 3 0.50    

Q2-27 294 2 En blanc (100)    

Q2-28 294 3 18.00    

Q2-29 291 2 En blanc (100)    

Q2-30 294 4 5.333.333.333    

Q2-31 295 5 5.75    

Q2-32 295 6 4.00    
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Q2-33 290 3 0.50    

Q2-34 287 4 1.433.333.333    

Q2-35 294 2 En blanc (100)    

Q2-36 294 2 En blanc (100)    

Q3-1 488 4 En blanc (100)  No (0)  N/C (0)  Sí (0) 

Q3-2 336 7 1.066.666.667    

Q3-3 58 36     

Q3-4 334 12 4.418.181.818    

Q3-5 59 36     

Q4-1 448 23 2.809.090.909    

Q4-2 495 4 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  N/C (0) 

Q4-3 495 4 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  N/C (0) 

Q4-4 495 4 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  N/C (0) 

Q4-5 495 4 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  N/C (0) 

Q4-6 495 4 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  N/C (0) 

Q4-7 495 4 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  N/C (0) 

Q4-8 495 4 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  N/C (0) 

Q4-9 495 4 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  N/C (0) 

Q4-10 495 4 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  N/C (0) 

Q4-11 495 4 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  N/C (0) 

Q4-12 495 4 En blanc (100)  No (0)  N/C (0)  Sí (0) 

Q4-13 495 4 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  N/C (0) 

Q4-14 495 4 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  N/C (0) 

Q4-15 104 3 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  

Q4-16 102 3 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  

Q4-17 95 3 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  

Q4-18 96 3 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  

Q4-19 95 3 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  

Q4-20 94 3 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  

Q4-21 95 3 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  
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Q4-22 100 3 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  

Q4-23 495 4 En blanc (100)  N/C (0)  No (0)  Sí (0) 

Q4-24 285 2 En blanc (100)    

Q4-25 283 3 0.50    

Q4-26 283 2 En blanc (100)    

Q4-27 278 11 12.60    

Q4-28 495 4 En blanc (100)  N/C (0)  No (0)  Sí (0) 

Q5-1 483 4 En blanc (100)  No (0)  N/C (0)  Sí (0) 

Q5-2 483 4 En blanc (100)  No (0)  N/C (0)  Sí (0) 

Q5-3 376 33 11,550.00    

Q5-4 304 33 11.412.625    

Q5-5 289 14 1.442.692.308    

Q5-6 344 16 5.313.533.333    

Q5-7 291 13 5,618.25    

Q5-8 292 12 5.936.363.636    

Q5-9 354 12 1.598.181.818    

Q5-10 345 14 1.383.076.923    

Q5-11 331 36 607.00    

Q5-12 340 50 3.713.061.224    

Q5-13 138 3 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  

Q5-14 117 3 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  

Q5-15 202 3 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  

Q5-16 168 3 En blanc (100)  No (0)  Sí (0)  

Q5-17 334 13 8.716.666.667    

Q5-18 326 13 1.583.333.333    

Q6-1 367 96 2.474.526.316    

Q6-2 343 18 3.394.117.647    

Q6-3 27 27     

Q6-4 338 33 20.88    
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Q6-5 27 27     

Q6-6 333 16 1.693.333.333    

Q6-7 27 27     

Q6-8 327 12 1.263.636.364    

Q6-9 27 27     

Q6-10 339 14 3.353.846.154    

Q6-11 334 6 2.00    

Q6-12 329 26 21.48    

Q6-13 27 27     

Q6-14 325 7 15.50    

Q7-1 390 18 8.431.764.706    

Q7-2 392 2 En blanc (100)    

Q7-3 388 2 En blanc (100)    

Q7-4 385 2 En blanc (100)    

Q7-5 384 4 3.666.666.667    

Q7-6 385 4 4.666.666.667    

Q7-7 385 2 En blanc (100)    

Q7-8 379 7 2.833.333.333    

Q7-9 385 18 8.326.470.588    

Q7-10 1 1 En blanc (100)    

Q7-11 329 2 En blanc (100)    

Q7-12 325 3 0.50    

Q7-13 325 3 0.50    

Q7-14 325 2 En blanc (100)    

Q7-15 324 3 0.50    

Q7-16 323 2 En blanc (100)    

Q7-17 323 2 En blanc (100)    

Q7-18 324 2 En blanc (100)    

Q7-19 324 2 En blanc (100)    
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Q7-20 324 2 En blanc (100)    

Q7-21 324 2 En blanc (100)    

Q7-22 323 2 En blanc (100)    

Q7-23 1 1 En blanc (100)    

Q7-24 320 2 En blanc (100)    

Q7-25 318 2 En blanc (100)    

Q7-26 320 2 En blanc (100)    

Q7-27 320 2 En blanc (100)    

Q7-28 319 2 En blanc (100)    

Q7-29 320 2 En blanc (100)    

Q7-30 320 2 En blanc (100)    

Q7-31 320 2 En blanc (100)    

Q7-32 318 2 En blanc (100)    

Q7-33 320 2 En blanc (100)    

Q7-34 320 2 En blanc (100)    

Q7-35 320 2 En blanc (100)    

Q7-36 320 2 En blanc (100)    

Q7-37 320 2 En blanc (100)    

Q7-38 320 2 En blanc (100)    

Q7-39 318 2 En blanc (100)    

Q7-40 319 2 En blanc (100)    

Q7-41 319 2 En blanc (100)    

Q7-42 319 2 En blanc (100)    

Q7-43 317 2 En blanc (100)    

Q7-44 332 2 En blanc (100)    

Q7-45 333 2 En blanc (100)    

Q7-46 330 4 1.333.333.333    

Q7-47 356 10 5.590.857.143    

Q7-48 330 4 1.333.333.333    
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Q7-49 356 10 5.590.857.143    

Q7-50 364 2 En blanc (100)    

Q7-51 362 2 En blanc (100)    

Q7-52 341 2 En blanc (100)    

Q7-53 341 2 En blanc (100)    

Q7-54 341 2 En blanc (100)    

Q7-55 341 2 En blanc (100)    

Q7-56 340 3 1.00    

Q7-57 352 6 7.20    

Q7-58 350 3 0.50    

Q7-59 349 4 5.333.333.333    

Q7-60 349 2 En blanc (100)    
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Annex 4: Dades per trams itipus d’ens 
 

Compleció de cada qüestionari per ens 

Els números són identificadors de cada registre de resposta efectiva. 

 TIPU
S NOM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

1 I Generalitat de Catalunya 979 615 504 520 476 463 524 

2 C Abrera 
116
8 719 600 610 568 553 618 

3 D Àger 
128
7 807 677 683 654 633 705 

4 C Agramunt 849 508 405 424 383 387 427 

5 D Agullana 
133
4 821 692 701 683 655 720 

6 D Aiguafreda 
       

7 D Aiguamúrcia 624 967 262 283 814 805 272 

8 D Aiguaviva 
104
4 645 533 549 503 490 550 

9 D Aitona 689 400 310 325 622 271 314 

10 D Alamús 
111
3 811 680 689 662 638 704 

11 D Albatàrrec 
       

12 D Albesa 167 72 48 151 132 120 147 

13 D Albi 
107
7 251 196 335 303 332 

 

14 D Albinyana 102 41 29 37 30 27 34 
15 D Albons 501 258 201 207 182 159 198 

16 C Alcanar 
103
6 641 527 543 497 483 547 

17 C Alcarràs 
112
0 684 568 579 538 527 595 

18 D Alcoletge 829 483 383 399 
 

336 387 

19 C Alcover 
116
7 717 599 609 567 556 622 

20 D Aldea 627 340 263 284 254 219 270 

21 D Aldover 
       

22 D Aleixar 
111
7 681 566 577 530 520 588 

23 C Alella 544 346 266 288 260 230 275 
24 D Alfarràs 125 780 653 662 641 616 685 
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7 

25 D Alforja 52 
      

26 D Alguaire 
123
6 927 795 804 779 757 819 

27 C Almacelles 
       

28 D Almenar 714 409 316 330 310 282 332 
29 D Almoster 934 582 471 488 444 428 484 

30 D Alp 
       

31 C Alpicat 
137
2 867 732 906 870 698 927 

32 C Altafulla 
127
0 792 663 671 642 618 686 

33 D Amer 
       

34 C Ametlla de Mar 
119
7 746 626 633 598 579 646 

35 C Ametlla del Vallès 
       

36 D Ampolla 
111
5 

      

37 B Amposta 
137
7 871 738 753 725 788 849 

38 C Anglès 915 471 447 467 426 411 454 

39 D Anglesola 
       

40 D Arbeca 
134
7 850 716 727 700 675 734 

41 C Arboç 
107
2 798 668 674 645 623 753 

42 C Arbúcies 
135
8 900 765 777 754 733 785 

43 C Arenys de Mar 
135
9 858 725 740 723 703 755 

44 C Arenys de Munt 
153
2 991 862 860 834 822 885 

45 C Argentona 321 520 414 329 391 377 416 

46 D Armentera 
118
3 738 621 628 615 600 668 

47 C Artés 
149
9 916 

 
837 

 
747 804 

48 D Artesa de Lleida 86 
      

49 D Artesa de Segre 
115
0 705 587 598 555 541 606 

50 D Ascó 
160
1 

102
9 893 910 871 848 928 

51 D Avià 969 610 498 511 470 456 517 
52 D Avinyó 887 161 121 161 161 93 161 
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53 D Avinyonet de Puigventós 
123
9 767 646 652 619 599 666 

54 D Avinyonet del Penedès 
       

55 A Badalona 
116
6 720 604 663 632 613 674 

56 C Badia del Vallès 127 
      

57 D Bagà 419 225 
     

58 C Balaguer 
106
2 665 552 563 518 505 569 

59 D Balenyà 716 410 317 331 575 274 310 
60 D Balsareny 494 220 220 220 197 220 439 

61 D Banyeres del Penedès 
115
4 

      

62 C Banyoles 596 330 255 401 247 216 276 

63 D Barbens 
       

64 D Barberà de la Conca 
136
2 862 729 744 721 701 754 

65 B Barberà del Vallès 668 384 298 303 366 186 398 
66 A Barcelona 641 451 356 372 334 307 361 

67 D Bàscara 
132
7 835 704 714 684 658 721 

68 D Batea 
150
6 971 840 841 816 807 870 

69 C Begues 978 614 503 518 475 462 525 
70 D Begur 112 44 23 31 26 29 37 
71 D Belianes 480 998 188 192 168 148 186 

72 D Bellcaire d’Empordà 
       

73 D Bellcaire d’Urgell 
       

74 D Bell-lloc d’Urgell 
       

75 D Bellpuig 
120
8 748 627 636 603 583 652 

76 D Bellvei 
105
1 644 542 557 510 497 562 

77 D Bellver de Cerdanya 
107
4 697 580 592 545 533 601 

78 D Bellvís 
134
0 983 852 853 827 813 877 

79 D Benavent de Segrià 924 565 452 470 434 420 462 

80 D Benifallet 
       

81 D Benissanet 
136
1 859 726 741 713 691 744 

82 C Berga 
152
8 985 857 855 831 820 882 
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83 D Besalú 
146
9 937 803 812 786 770 832 

84 D Bescanó 344 158 867 122 110 94 121 

85 C Bigues i Riells 
 

141 109 106 97 80 106 

86 D Bisbal del Penedès 
113
8 

      

87 C Bisbal d’Empordà 
       

88 B Blanes 215 779 855 660 630 607 675 
89 D Bonastre 554 293 234 245 213 192 235 
90 D Bordils 942 589 479 494 452 439 493 

91 C Borges Blanques 
100
7 636 525 544 502 488 554 

92 D Borges del Camp 
129
2 812 681 687 658 636 700 

93 D Borrassà 
122
1 751 631 639 606 585 650 

94 D Borredà 959 602 490 502 464 450 645 
95 D Bossòst 949 592 481 495 453 441 490 

96 D Bot 
       

97 D Botarell 
       

98 D Bràfim 
128
9 802 671 677 648 627 692 

99 D Breda 
113
9 693 624 589 543 531 599 

100 D Bruc 
115
6 739 619 626 590 573 637 

101 D Cabanes 677 381 295 314 286 257 305 
102 D Cabanyes 898 552 438 464 422 407 453 

103 D Cabra del Camp 
145
4 928 796 805 780 758 822 

104 D Cabrera d’Anoia 996 623 509 525 481 471 531 

105 D Cabrera de Mar 
149
6 964 829 833 809 799 858 

106 C Cabrils 857 507 404 428 382 366 408 

107 D Cadaqués 
       

108 D Calaf 
114
4 

100
9 878 880 846 838 911 

109 B Calafell 
144
8 925 793 802 777 756 815 

110 D Calders 
       

111 C Caldes de Malavella 347 160 122 120 108 92 119 
112 C Caldes de Montbui 896 564 453 471 430 452 509 

113 D Caldes d’Estrac 
134
4 849 715 726 699 674 733 
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114 C Calella 738 426 337 352 317 290 339 

115 D Calldetenes 
121
1 931 799 807 783 764 827 

116 D Callús 496 253 197 202 179 155 194 

117 C Calonge 
143
3 912 778 788 764 745 798 

118 D Camarasa 797 465 368 387 345 320 374 
119 D Camarles 519 273 214 218 191 169 210 
120 B Cambrils 499 272 863 217 189 626 891 

121 D Camós 
       

122 D Campdevànol 
150
2 968 836 840 815 806 869 

123 D Campins 
111
0 677 562 573 527 516 584 

124 D Campllong 
       

125 D Camprodon 
125
3 776 651 658 627 605 672 

126 D Canet d’Adri 
126
7 787 660 668 638 614 684 

127 C Canet de Mar 
150
1 984 858 857 829 

  

128 C Canonja 
138
4 882 748 764 748 712 771 

129 C Canovelles 
134
3 846 714 724 696 673 732 

130 D Cànoves i Samalús 
151
3 976 848 849 822 810 874 

131 D Canyelles 
       

132 C Capellades 
101
6 634 518 536 515 506 573 

133 D Capmany 213 104 75 76 69 57 485 

134 C Cardedeu 
115
9 711 594 604 559 546 612 

135 D Cardona 
162
0 764 641 654 845 837 910 

136 D Carme 
152
0 989 861 861 833 821 884 

137 C Cassà de la Selva 
131
8 826 696 705 674 647 

 

138 D Casserres 945 588 478 493 451 455 489 
139 B Castellar del Vallès 638 505 400 422 381 365 469 
140 D Castellbell i el Vilar 142 57 35 462 35 31 40 
141 C Castellbisbal 946 594 484 158 458 443 502 

142 D Castellcir 
115
1 708 590 599 557 543 610 

143 D Castelldans 
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144 A Castelldefels 958 247 247 266 232 449 506 

145 D Castellet i la Gornal 
123
8 766 645 650 617 597 664 

146 D Castellfollit de la Roca 
111
2 679 740 755 726 706 759 

147 D Castellgalí 
       

148 D Castellnou de Bages 
       

149 D Castellnou de Seana 
134
8 860 727 742 714 693 746 

150 D Castelló de Farfanya 
       

151 C Castelló d’Empúries 
113
0 857 724 739 712 686 743 

152 D Castellolí 
155
6 

100
5 872 872 842 833 900 

153 C Castell-Platja d’Aro 
151
5 

      

154 D Castellserà 
153
6 992 791 800 835 835 887 

155 D Castellterçol 
       

156 D Castellvell del Camp 
       

157 D Castellví de la Marca 
117
8 741 622 630 594 575 639 

158 D Castellví de Rosanes 
128
0 653 538 555 508 495 558 

159 D Catllar 
       

160 D Cellera de Ter 
100
1 626 513 529 485 473 537 

161 C Celrà 848 518 411 431 388 376 458 
162 C Centelles 952 189 150 148 128 116 143 

163 D Cercs 
102
7 630 521 537 492 479 538 

164 A Cerdanyola del Vallès 

E-
mai

l 

E-
mai

l 

E-
mai

l 

E-
mai

l 

E-
mai

l 

E-
mai

l 

E-
mai

l 

165 C Cervelló 
138
5 907 775 878 760 743 795 

166 C Cervera 
143
0 

103
9 905 919 879 

 
883 

167 D Cervià de les Garrigues 
116
0 715 596 606 561 549 614 

168 D Cervià de Ter 
       

169 D Colera 
148
0 

      

170 D Coll de Nargó 589 318 249 269 236 208 800 
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171 D Collbató 
112
4 

      

172 C Constantí 
148
4 962 827 831 807 796 857 

173 C Corbera de Llobregat 
108
3 643 539 621 501 502 553 

174 D Corbera d’Ebre 
146
0 

      

175 D Corbins 
112
5 685 569 580 533 523 592 

176 D Corçà 
       

177 A Cornellà de Llobregat 516 269 212 214 188 129 129 

178 D Cornellà del Terri 
120
4 

      

179 D Cornudella de Montsant 160 67 42 48 41 36 47 

180 D Creixell 
       

181 D Cruïlles 
151
0 973 846 845 818 808 868 

182 C Cubelles 
105
6 646 531 548 736 481 543 

183 C Cunit 420 215 174 172 148 134 168 

184 D Darnius 
146
8 941 808 816 791 776 837 

185 C Deltebre 792 
      

186 C Dosrius 634 345 897 287 259 223 297 

187 C Escala 
       

188 B Esparreguera 
149
3 960 825 829 804 793 854 

189 D Espluga de Francolí 965 607 495 509 468 688 515 
190 B Esplugues de Llobregat 938 583 457 472 427 408 445 

191 D Esquirol 
       

192 D Esterri d’Àneu 
133
7 842 710 720 625 603 670 

193 D Falset 
       

194 D Far d’Empordà 
108
0 663 553 565 519 507 571 

195 D Fatarella 805 469 371 390 348 326 376 

196 D Figaró-Montmany 
114
9 

      

197 B Figueres 
102
6 635 519 535 489 477 539 

198 D Flaçà 
       

199 D Flix 736 833 341 357 319 292 350 
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200 D Fogars de la Selva 
141
5 897 762 776 752 732 784 

201 D Folgueroles 535 421 331 344 312 288 336 

202 D Fondarella 
       

203 D Fonollosa 
       

204 D Fontcoberta 523 
      

205 D Font-rubí 
162
6 

104
5 865 926 887 865 946 

206 D Forallac 
137
5 869 781 791 769 748 805 

207 D Fornells de la Selva 847 503 398 417 374 662 400 

208 D Fortià 
125
4 777 683 692 663 697 703 

209 C Franqueses del Vallès 484 246 319 332 172 172 189 

210 D Fuliola 200 
      

211 D Galera 
113
7 695 578 590 547 593 603 

212 D Gandesa 
137
0 957 

     

213 D Garcia 104 38 20 27 24 21 27 
214 C Garriga 862 522 415 437 395 379 420 

215 D Garriguella 
       

216 B Gavà 852 514 406 425 387 373 414 

217 C Gelida 
117
6 723 606 613 576 557 623 

218 D Gimenells i el Pla de la Font 
       

219 D Ginestar 
       

220 A Girona 
151
8 980 850 911 824 849 929 

221 D Gironella 
       

222 D Godall 
111
1 678 563 574 528 517 585 

223 D Golmés 
       

224 D Granada 
       

225 D Granadella 
141
0 892 758 773 747 744 799 

226 D Granja d’Escarp 
106
4 652 537 553 507 

 
557 

227 A Granollers 
107
6 657 545 559 667 499 644 

228 D Gualba 669 378 320 334 301 275 323 
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229 D Guardiola de Berguedà 
129
6 815 686 695 669 641 708 

230 D Guils de Cerdanya 
144
5 922 789 798 774 753 811 

231 C Guissona 
127
4 793 664 672 643 619 

 

232 D Gurb 
126
2 785 659 667 637 612 680 

233 D Horta de Sant Joan 784 493 393 430 386 372 412 
234 A Hospitalet de Llobregat 152 551 585 465 595 413 455 

235 D Hostalets de Pierola 
       

236 D Hostalric 
112
9 707 589 600 562 550 653 

237 B Igualada 156 485 384 400 273 338 392 

238 D Isona i Conca Dellà 124 
      

239 D Ivars d’Urgell 855 513 408 427 384 368 410 

240 D Jonquera 
115
5 713 593 603 558 545 611 

241 D Jorba 
141
3 895 760 774 750 730 781 

242 D Juneda 
101
1 631 515 532 487 475 536 

243 D Les 
       

244 D Linyola 
137
9 809 675 685 657 635 699 

245 D Llacuna 
       

246 D Lladó 
       

247 C Llagosta 802 756 636 645 612 592 660 
248 C Llagostera 917 544 434 456 454 403 491 

249 D Llambilles 
129
0 806 674 682 650 628 693 

250 D Llanars 
117
9 731 611 619 584 567 628 

251 D Llançà 
128
2 796 666 730 703 622 688 

252 A Lleida 246 401 385 907 
 

296 488 
253 D Llers 320 148 112 110 100 83 110 

254 C Lliçà d’Amunt 
161
0 

103
2 899 913 874 851 932 

255 C Lliçà de Vall 379 
      

256 C Llinars del Vallès 302 279 221 226 198 179 218 

257 D Llívia 
111
4 680 564 575 529 518 586 
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258 D Llorenç del Penedès 
156
2 

100
8 877 879 844 836 909 

259 B Lloret de Mar 786 457 362 380 338 445 364 

260 D Maçanet de Cabrenys 
       

261 C Maçanet de la Selva 
       

262 D Maials 
       

263 C Malgrat de Mar 
137
4 

      

264 B Manlleu 451 224 179 203 152 137 750 

265 A Manresa 
122
3 803 642 679 653 631 701 

266 D Marçà 
116
2 716 598 608 566 552 616 

267 B Martorell 123 54 123 39 123 28 123 

268 D Martorelles 
126
6 800 669 678 652 630 697 

269 D Mas de Barberans 
107
5 661 548 560 513 500 565 

270 D Masdenverge 640 
  

307 
 

262 301 
271 D Masies de Roda 846 504 399 418 375 354 402 
272 D Masies de Voltregà 236 110 81 82 73 62 79 

273 D Masllorenç 
148
5 953 830 834 810 800 860 

274 B Masnou 476 516 409 234 389 184 226 

275 D Maspujols 
130
1 817 685 693 665 640 707 

276 C Masquefa 
       

277 D Masroig 
       

278 D Massalcoreig 
       

279 D Massanes 
148
8 952 820 826 

 
789 850 

280 C Matadepera 667 373 289 305 278 248 300 
281 A Mataró 273 545 256 294 294 294 273 

282 D Medinyà 
       

283 D Mediona 921 572 465 483 440 425 473 

284 D Menàrguens 
108
1 660 547 564 520 508 572 

285 D Miralcamp 
119
2 

      

286 D Miravet 925 576 468 486 443 427 474 

287 C Moià 
156
5 

101
0 

 
881 847 839 912 
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288 B Molins de Rei 724 482 382 398 356 333 428 

289 C Mollerussa 
137
1 866 731 746 717 721 814 

290 A Mollet del Vallès 549 549 476 365 448 435 505 
291 D Monistrol de Calders 782 454 359 376 335 308 359 
292 D Monistrol de Montserrat 687 391 305 320 290 266 312 

293 D Montagut i Oix 
143
6 913 780 790 768 746 803 

294 C Montblanc 
147
6 945 811 819 795 780 842 

295 D Montbrió del Camp 
       

296 B Montcada i Reixac 312 144 241 255 223 206 253 

297 D Montellà i Martinet 
120
0 725 616 623 589 572 636 

298 D Montesquiu 
137
8 872 739 754 724 704 756 

299 D Montferrer i Castellbò 
102
4 637 522 538 493 480 541 

300 D Montgai 919 573 464 484 439 426 472 

301 C Montgat 
130
9 818 687 694 668 711 706 

302 D Montmell 
       

303 C Montmeló 
138
0 873 743 757 729 709 761 

304 D Montoliu de Lleida 
       

305 C Montornès del Vallès 711 
 

315 328 300 272 
 

306 D Mont-ras 
131
2 

      

307 C Mont-roig del Camp 810 472 373 392 349 327 378 
308 C Móra d’Ebre 995 624 511 526 482 469 532 
309 D Móra la Nova 654 356 684 298 272 241 296 

310 D Morell 
       

311 D Muntanyola 
118
2 727 608 615 581 563 625 

312 D Naut Aran 
123
3 760 639 648 614 595 662 

313 C Navarcles 238 
 

191 194 174 152 
 

314 C Navàs 261 133 102 100 91 
 

99 

315 D Navata 
       

316 D Nou de Gaià 512 266 734 749 719 699 752 

317 D Òdena 
111
6 683 567 578 532 561 889 
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318 D Olèrdola 183 84 59 64 54 45 84 

319 D Olesa de Bonesvalls 841 497 
     

320 B Olesa de Montserrat 
152
9 987 859 858 830 819 881 

321 D Oliana 873 
      

322 D Olius 348 595 483 497 456 444 496 
323 D Olivella 780 453 358 378 379 361 407 
324 D Olost 365 171 139 135 837 109 138 

325 B Olot 
       

326 D Olvan 
134
2 848 717 731 702 679 737 

327 D Organyà 672 386 300 318 288 263 307 

328 D Oristà 
       

329 D Òrrius 
135
3 

      

330 D Os de Balaguer 
       

331 D Pacs del Penedès 42 
      

332 C Palafolls 
129
9 823 694 703 784 765 828 

333 B Palafrugell 
157
2 

101
5 

     

334 C Palamós 798 434 342 375 341 316 522 

335 D Palau d’Anglesola 
140
9 890 755 771 743 722 777 

336 D Palau-saverdera 
114
6 698 581 593 549 538 604 

337 C Palau-solità i Plegamans 951 584 472 490 447 434 482 

338 D Pallaresos 
138
3 874 741 756 728 708 762 

339 C Pallejà 
       

340 D Palma de Cervelló 
155
8 

100
6 873 875 843 834 902 

341 D Pals 
162
8 

104
6 863 927 888 863 947 

342 D Papiol 
       

343 C Parets del Vallès 874 529 422 443 402 390 426 

344 D Pau 774 444 348 366 328 
  

345 D Paüls 
157
0 500 401 416 377 357 394 

346 D Penelles 795 464 367 386 344 319 372 

347 D Perafort 597 851 
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348 D Peralada 
134
5 234 184 182 159 142 180 

349 D Perelló 553 292 233 241 212 191 234 

350 C Piera 
127
7 799 679 686 656 637 698 

351 B Pineda de Mar 
       

352 D Pinell de Brai 
138
8 778 652 659 628 606 673 

353 D Pla de Santa Maria 
       

354 D Pla del Penedès 
       

355 D Planes d’Hostoles 817 476 376 394 351 329 381 

356 D Plans de Sió 
125
0 773 650 657 626 604 671 

357 D Poal 
103
3 

      

358 D Pobla de Claramunt 
       

359 D Pobla de Lillet 503 268 211 275 701 215 261 
360 D Pobla de Mafumet 871 527 421 441 400 385 424 

361 D Pobla de Montornès 
       

362 D Pobla de Segur 
103
9 640 526 541 496 482 544 

363 C Polinyà 882 539 431 449 409 392 436 

364 D Pont d’Armentera 
133
6 841 

     

365 D Pont de Molins 194 87 64 68 58 48 64 

366 D Pont de Suert 
       

367 D Pont de Vilomara i Rocafort 
107
1 655 541 556 509 496 559 

368 D Ponts 877 
      

369 D Porqueres 799 460 365 383 342 317 369 

370 D Port de la Selva 
       

371 D Portbou 
106
9 

      

372 D Portella 697 398 309 323 292 270 315 

373 D Prades 
110
9 676 561 572 

 
515 583 

374 A Prat de Llobregat 
126
8 

100
0 797 868 781 759 895 

375 D Pratdip 
111
8 682 565 576 531 519 587 

376 D Prats de Lluçanès 673 906 774 784 761 742 794 

377 D Prats de Rei 
146
3 934 802 810 785 767 830 
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378 C Premià de Dalt 931 
      

379 B Premià de Mar 971 613 843 517 474 460 520 

380 D Preses 
126
3 783 656 664 634 609 677 

381 C Puigcerdà 833 
      

382 D Puigdàlber 
       

383 D Puigpelat 
       

384 D Puig-reig 111 140 107 254 222 199 240 

385 D Puigverd de Lleida 
       

386 D Quart 991 620 508 523 480 467 529 

387 D Querol 
124
6 769 647 653 620 

 
667 

388 D Rajadell 
       

389 D Rasquera 
143
5 917 787 795 772 752 835 

390 D Rellinars 
132
1 829 700 708 677 715 769 

391 A Reus 435 543 450 450 411 393 510 
392 D Rialp 776 446 427 446 405 391 433 
393 D Riba 918 570 462 481 437 422 464 

394 D Riba-roja d’Ebre 
       

395 D Ribera d’Urgellet 
105
7 649 536 551 505 492 555 

396 D Ribes de Freser 735 423 333 347 313 285 334 

397 D Riells i Viabrea 
       

398 D Riera de Gaià 
       

399 C Ripoll 
       

400 B Ripollet 
       

401 D Riudarenes 522 276 215 
    

402 D Riudecanyes 
       

403 D Riudecols 
       

404 D Riudellots de la Selva 297 437 297 363 297 297 346 
405 C Riudoms 963 603 492 504 461 453 504 

406 C Roca del Vallès 
132
9 838 707 718 689 665 727 

407 C Roda de Berà 
108
9 924 792 801 776 755 813 
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408 C Roda de Ter 196 93 66 70 59 49 65 

409 D Rodonyà 
110
5 674 558 570 525 513 581 

410 C Roquetes 
       

411 C Roses 
157
8 

104
1 909 923 883 856 940 

412 D Rosselló 834 488 387 402 362 340 389 
413 A Rubí 881 536 429 448 408 395 438 
414 A Sabadell 830 542 433 451 410 394 437 

415 C Sallent 
147
9 949 818 824 800 786 848 

416 D Salomó 
136
9 863 

 
745 716 695 749 

417 B Salou 843 510 407 455 415 402 448 
418 B Salt 515 218 120 170 149 136 204 

419 B Sant Adrià de Besòs 
       

420 B Sant Andreu de la Barca 
159
7 575 

     

421 C Sant Andreu de Llavaneres 272 749 628 759 767 738 654 
422 C Sant Antoni de Vilamajor 381 177 828 133 118 104 132 

423 D Sant Bartomeu del Grau 
147
7 947 815 821 796 781 844 

424 A Sant Boi de Llobregat 613 363 426 301 281 440 468 
425 D Sant Boi de Lluçanès 67 996 25 33 27 829 28 

426 C Sant Carles de la Ràpita 
137
3 868 733 748 720 700 751 

427 D Sant Cebrià de Vallalta 
129
5 

      

428 C Sant Celoni 
160
3 

      

429 D Sant Climent de Llobregat 411 342 264 285 268 233 284 

430 D Sant Climent Sescebes 
       

431 A Sant Cugat del Vallès 936 586 474 491 450 436 471 

432 D Sant Cugat Sesgarrigues 
144
2 919 785 793 771 751 

 

433 D Sant Esteve de Palautordera 353 164 126 125 112 96 
 

434 C Sant Esteve Sesrovires 646 385 299 317 287 264 385 

435 D Sant Feliu de Buixalleu 
       

436 C Sant Feliu de Codines 907 559 456 476 435 421 461 
437 B Sant Feliu de Guíxols 198 92 763 196 176 153 191 
438 B Sant Feliu de Llobregat 950 598 486 499 460 447 519 

439 D Sant Feliu de Pallerols 
       



 40

440 D Sant Feliu Sasserra 537 289 
     

441 C Sant Fost de Campsentelles 387 585 473 469 428 415 465 
442 C Sant Fruitós de Bages 474 474 444 460 425 409 452 

443 D Sant Gregori 
       

444 D Sant Guim de Freixenet 
106
5 696 579 591 544 532 600 

445 C Sant Hilari Sacalm 
       

446 D Sant Hipòlit de Voltregà 259 80 53 58 48 41 54 
447 D Sant Iscle de Vallalta 870 526 420 439 398 384 422 

448 D Sant Jaume de Llierca 
141
9 903 770 781 757 737 789 

449 D Sant Jaume dels Domenys 
       

450 D Sant Jaume d’Enveja 901 555 443 458 418 404 446 
451 D Sant Joan de les Abadesses 333 159 119 119 107 91 118 

452 D Sant Joan de Mollet 
140
4 887 753 768 742 720 773 

453 C Sant Joan de Vilatorrada 
147
4 942 809 817 792 778 839 

454 B Sant Joan Despí 
158
9 699 583 596 551 539 605 

455 D Sant Joan les Fonts 
       

456 D Sant Jordi Desvalls 
       

457 D Sant Julià de Ramis 
105
8 651 535 552 506 716 556 

458 D Sant Julià de Vilatorta 941 568 463 482 442 423 467 

459 D Sant Julià del Llor i Bonmatí 
148
7 954 821 827 802 791 852 

460 C Sant Just Desvern 
128
6 801 670 676 646 625 690 

461 D Sant Llorenç de Morunys 
148
9 956 823 832 808 797 859 

462 D Sant Llorenç d’Hortons 576 308 243 258 227 202 243 

463 D Sant Llorenç Savall 
126
5 

      

464 D Sant Martí de Centelles 900 554 442 459 419 405 449 

465 D Sant Martí de Llémena 
104
2 642 528 542 498 484 545 

466 D Sant Martí de Riucorb 
       

467 D Sant Martí de Tous 719 389 322 336 304 276 856 

468 D Sant Martí Sarroca 
       

469 D Sant Mateu de Bages 750 436 343 361 323 314 368 
470 D Sant Miquel de Fluvià 132 831 701 710 678 650 717 
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4 

471 D Sant Pau de Segúries 
       

472 B Sant Pere de Ribes 
156
8 

101
4 881 883 313 285 334 

473 D Sant Pere de Riudebitlles 564 311 245 261 228 204 247 

474 D Sant Pere de Torelló 
134
6 852 718 732 704 682 740 

475 D Sant Pere de Vilamajor 
111
9 712 592 602 560 548 613 

476 D Sant Pere Pescador 
136
3 

      

477 C Sant Pol de Mar 
       

478 D Sant Quintí de Mediona 
125
6 

   
629 

  

479 D Sant Quirze de Besora 100 83 58 63 53 44 59 
480 C Sant Quirze del Vallès 77 498 44 412 371 433 480 

481 D Sant Quirze Safaja 
       

482 C Sant Sadurní d’Anoia 909 569 461 480 438 
 

481 
483 D Sant Salvador de Guardiola 865 338 338 338 392 378 419 
484 C Sant Vicenç de Castellet 504 260 202 208 184 160 200 
485 C Sant Vicenç de Montalt 787 459 363 381 339 335 479 
486 D Sant Vicenç de Torelló 993 622 510 528 483 470 530 

487 B Sant Vicenç dels Horts 
157
3 

      

488 D Santa Bàrbara 
122
7 

 
737 752 722 702 758 

489 C Santa Coloma de Cervelló 822 481 381 397 354 331 384 

490 C Santa Coloma de Farners 
       

491 A Santa Coloma de Gramenet 892 563 454 477 431 418 456 

492 D Santa Coloma de Queralt 
156
7 

102
1 886 894 

   

493 C Santa Cristina d’Aro 840 494 392 408 367 344 391 
494 D Santa Eugènia de Berga 903 556 446 463 421 410 450 
495 D Santa Eulàlia de Riuprimer 970 611 499 512 471 457 518 

496 C Santa Eulàlia de Ronçana 
145
7 933 801 809 787 772 834 

497 C Santa Margarida de Montbui 614 333 259 279 599 580 268 

498 C Santa Margarida i els Monjos 
148
2 948 816 822 797 782 845 

499 D Santa Maria de Martorelles 990 632 524 540 494 489 551 
500 C Santa Maria de Palautordera 371 541 458 478 385 442 492 

501 D Santa Maria d’Oló 
       

502 D Santa Oliva 382 894 756 770 745 724 778 
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503 D Santa Pau 889 546 436 453 414 400 442 
504 B Santa Perpètua de Mogoda 308 702 308 475 552 542 609 

505 D Santa Susanna 
133
0 836 705 715 685 660 722 

506 C Santpedor 
124
4 768 644 651 618 598 665 

507 D Sarral 
141
8 902 769 780 

   

508 D Sarrià de Ter 
       

509 D Saus 
       

510 D Secuita 602 326 251 272 248 210 259 
511 C Selva del Camp 783 512 360 423 380 362 360 

512 C Sénia 
148
6 951 819 825 801 790 851 

513 C Sentmenat 
133
3 845 713 723 693 669 729 

514 D Serinyà 
115
8 714 597 605 565 551 617 

515 D Seròs 
109
8 671 805 814 789 775 836 

516 C Seu d’Urgell 
120
3 762 623 629 593 845 661 

517 D Seva 
 

219 203 213 221 197 238 

518 D Sidamon 
155
2 

100
2 871 870 840 

 
898 

519 C Sils 791 893 759 382 749 313 782 

520 B Sitges 
       

521 D Solivella 28 
      

522 C Solsona 
100
0 625 512 527 527 472 534 

523 D Sort 221 981 
 

856 828 850 880 

524 D Soses 944 
      

525 D Subirats 
130
0 814 688 698 670 642 709 

526 D Sudanell 
       

527 C Súria 547 290 812 820 208 189 840 

528 C Taradell 954 
      

529 A Tarragona 
112
2 608 767 508 753 735 786 

530 C Tàrrega 
109
3 687 571 582 541 530 598 

531 C Teià 113 692 576 586 539 528 596 
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3 

532 D Térmens 
       

533 A Terrassa 777 377 353 369 331 306 354 

534 C Tiana 351 
      

535 D Tivenys 
       

536 D Tivissa 
142
9 

      

537 C Tona 
113
5 881 746 762 735 740 793 

538 D Torà 
       

539 C Tordera 395 411 395 411 369 346 399 

540 C Torelló 
117
7 724 607 614 579 830 624 

541 D Tornabous 577 380 294 311 282 253 304 

542 D Torre de Cabdella 
149
2 955 822 828 803 792 853 

543 D Torre de Claramunt 
135
7 854 720 736 707 

 
741 

544 D Torre de l’Espanyol 600 325 252 274 240 211 260 

545 C Torredembarra 
149
0 963 824 846 821 795 855 

546 D Torrefarrera 
113
1 691 573 585 536 526 594 

547 D Torrefeta i Florejacs 
       

548 D Torregrossa 
       

549 D Torrelameu 
146
7 943 813 

 
794 779 841 

550 D Torrelavit 
132
0 827 698 709 

 
651 714 

551 D Torrelles de Foix 
146
5 938 804 813 788 771 831 

552 C Torrelles de Llobregat 222 450 361 379 337 310 362 
553 D Torres de Segre 960 605 489 503 466 451 508 

554 D Torroella de Fluvià 
       

555 C Torroella de Montgrí 608 506 402 421 378 389 432 
556 D Tortellà 126 49 26 34 28 24 31 
557 B Tortosa 920 597 485 498 459 446 498 
558 C Tossa de Mar 147 501 397 414 373 352 401 

559 C Tremp 336 
 

116 
    

560 D Ullà 932 581 470 489 445 
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561 D Ullastrell 759 975 
     

562 C Ulldecona 
141
7 901 768 779 756 736 788 

563 C Vacarisses 
138
1 837 779 716 686 663 724 

564 D Vall de Bianya 
107
0 654 551 562 517 504 567 

565 D Vall de Boí 
       

566 D Vall d’en Bas 
128
5 804 673 681 651 629 694 

567 D Vallbona d’Anoia 
144
6 923 790 799 775 766 812 

568 D Vallfogona de Balaguer 
130
7 840 709 719 688 666 726 

569 D Vallgorguina 
136
0 861 728 743 715 694 747 

570 C Vallirana 821 
      

571 D Vall-llobrega 
133
1 

      

572 D Vallmoll 
140
8 891 826 772 805 794 775 

573 D Vallromanes 842 982 851 852 826 812 876 

574 B Valls 
161
3 710 595 601 556 769 608 

575 D Valls de Valira 
       

576 C Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 296 136 103 102 93 76 100 
577 B Vendrell 467 467 369 388 346 321 373 

578 D Ventalló 
123
5 763 640 649 616 596 663 

579 D Verdú 
141
4 898 766 778 755 803 787 

580 D Verges 205 96 68 72 62 51 68 
581 B Vic 137 64 890 69 60 128 70 

582 C Vidreres 
       

583 C Vielha e Mijaran 
119
8 839 708 717 687 664 725 

584 D Vilabella 730 422 332 345 311 283 333 

585 D Vilabertran 
       

586 D Vilablareix 
       

587 A Viladecans 
150
9 972 845 844 819 809 873 

588 C Viladecavalls 
148
1 950 817 823 798 783 847 

589 D Vilademuls 528 277 216 223 195 175 214 
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590 D Viladrau 801 
      

591 C Vilafant 
140
7 

      

592 B Vilafranca del Penedès 
151
1 

101
7 883 888 852 842 919 

593 D Vilagrassa 393 188 149 146 126 112 512 

594 D Vilajuïga 
155
5 

101
1 879 882 848 840 913 

595 D Vilalba dels Arcs 
135
4 856 723 738 710 685 745 

596 D Vilalba Sasserra 
152
5 

      

597 D Vilaller 
121
5 752 632 641 607 589 659 

598 D Vilallonga del Camp 
       

599 D Vilamalla 695 395 307 321 293 268 313 

600 D Vilanova de Bellpuig 
151
6 978 849 850 823 811 875 

601 D Vilanova de la Barca 794 463 366 385 343 318 370 

602 D Vilanova de Segrià 
131
7 825 697 706 675 648 716 

603 C Vilanova del Camí 955 524 487 500 462 448 503 

604 C Vilanova del Vallès 
118
8 732 612 618 577 536 629 

605 D Vilanova d’Escornalbou 683 388 304 319 289 265 311 
606 A Vilanova i la Geltrú 826 350 278 292 270 815 826 

607 D Vilaplana 
       

608 D Vila-rodona 
110
8 675 559 571 526 514 582 

609 D Vila-sacra 
159
4 

102
8 

     

610 D Vila-sana 604 327 253 276 242 214 262 
611 B Vila-seca 193 193 193 193 193 193 193 

612 C Vilassar de Dalt 
139
0 880 798 763 738 760 861 

613 B Vilassar de Mar 845 349 271 293 372 397 483 
614 D Vilobí del Penedès 274 128 98 98 87 69 95 

615 D Vilobí d’Onyar 
153
4 

102
0 884 890 854 843 920 

616 D Vimbodí i Poblet 
127
8 810 678 684 655 634 696 

617 D Vinaixa 143 355 274 296 269 234 286 

618 D Vinyols i els Arcs 
       

619 D Xerta 
158
1 

102
4 887 897 857 844 923 
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620 G Alt Camp 940 593 482 496 455 
 

494 

621 G Alt Empordà 968 609 496 510 469 
 

516 

622 G Alt Penedès 
133
9 844 712 722 692 668 742 

623 G Alt Urgell 820 532 428 444 403 
 

429 

624 G Alta Ribagorça 
121
6 753 633 642 608 590 658 

625 G Anoia 
       

626 G Aran 
155
0 

100
1 870 869 839 831 897 

627 G Bages 
127
1 805 672 680 649 

 
691 

628 G Baix Camp 
141
1 896 761 775 751 

 
780 

629 G Baix Ebre 
156
4 

      

630 G Baix Empordà 876 533 424 445 404 
 

431 

631 G Baix Llobregat 
136
8 864 833 836 811 

 
863 

632 G Baix Penedès 533 281 223 228 200 
 

221 

633 G Barcelonès 906 461 448 461 420 
 

447 

634 G Berguedà 
120
6 745 625 632 597 

 
643 

635 G Cerdanya 
160
9 

103
1 898 

 
873 

 
930 

636 G Conca de Barberà 964 606 494 507 467 692 514 

637 G Garraf 
142
0 905 772 782 758 

 
791 

638 G Garrigues 858 517 413 433 390 
 

415 

639 G Garrotxa 
144
1 915 783 792 770 750 806 

640 G Gironès 818 477 377 395 352 
  

641 G Maresme 
108
6 690 588 607 604 

 
648 

642 G Moianès 
       

643 G Montsià 
 

824 695 704 673 646 713 

644 G Noguera 912 567 455 473 432 
 

457 

645 G Osona 
118
4 813 682 691 659 

 
702 
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646 G Pallars Jussà 
119
3 736 617 625 588 

 
635 

647 G Pallars Sobirà 
138
6 877 745 761 731 

 
765 

648 G Pla de l’Estany 163 921 788 796 773 
 

809 

649 G Pla d’Urgell 
159
0 

102
5 

     

650 G Priorat 
112
1 

101
3 880 885 849 

 
915 

651 G Ribera d’Ebre 704 419 327 360 322 
 

330 

652 G Ripollès 
131
9 828 699 707 676 

 
715 

653 G Segarra 
140
3 

      

654 G Segrià 
144
9 926 794 803 778 

 
816 

655 G Selva 653 216 175 171 147 
 

166 

656 G Solsonès 
139
3 884 751 766 737 

 
770 

657 G Tarragonès 
102
3 638 523 539 495 

 
542 

658 G Terra Alta 888 579 469 487 446 
 

475 

659 G Urgell 768 480 380 440 399 
 

460 
660 G Vallès Occidental 744 430 417 436 393 380 418 

661 G Vallès Oriental 
156
3 

101
2 885 893 862 

 
921 

662 F Diputació de Barcelona 
162
2 601 488 501 463 

 
941 

663 F Diputació de Girona 245 587 477 492 449 437 487 

664 F Diputació de Lleida 779 449 355 371 332 
 

355 

665 F Diputació de Tarragona 
105
4 658 340 340 340 

 
340 

666 H Universitat de Barcelona 
158
3 

102
2 

 
901 

  
924 

667 H Universitat Autònoma de Barcelona 663 372 
 

304 277 
 

299 

668 H Universitat Politècnica de Catalunya 
       

669 H Universitat Pompeu Fabra 655 244 
 

358 358 
 

244 

670 H Universitat de Lleida 
159
1 

102
6 

 
903 867 

 
925 

671 H Universitat de Girona 913 528 
 

442 401 
 

425 

672 H Universitat Rovira i Virgili 
157
7 

101
9 

 
889 855 

 
922 
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673 I Sindicatura de Comptes 
156
9 

100
1 882 884 839 831 914 

674 I Consell de Garanties Estatutàries 
163
0 

 
917 930 

  
951 

675 I Consell Audiovisual de Catalunya 
160
8 

 
895 912 

  
931 

676 I Oficina Antifrau 
161
7 

 
908 921 

  
938 

677 I 
Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades 
161
6 

 
907 922 

  
939 

678 I Àrea Metropolitana de Barcelona 
162
4 

 
858 945 

  
886 
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Annex 5: Anàlisi de resolucions d’accés 
 

Proposta basada en : 

● Les directrius per a l’elaboració de les normes municipals, Ajuntament de Barcelona, 2015 

http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/16526.pdf 

● - Directrices de técnica normativa del Estado, 2005 

https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/29/pdfs/A26878-26890.pdf 

● La doctrina: exemple: 

CENTERA SÁNCHEZ-SECO, Fernando. «Los criterios lingüísticos de las directrices de técnica 
normativa: una propuesta para la solución de enfrentamientos entre principios», Revista de Llengua i 
Dret, núm. 58, 2012, p. 15-34. 

● La rellevància de la motivació: 

○ Art. 9.3 CE 

○ Art. 54 Llei 30/1992 

○ Art. 22, 27.3, 33, 106 Llei catalana 26/2010 

○ Llei 19/2014, de transparència,que exigeix motivació: art. 20.3, 34.4, 5 i 6 

○ Abundant jurisprudència del TS que indica que allò no motivat és arbitrari 

 

La valoració de la motivació és doble: 

● D’acord amb una puntuació d’aspectes formals i materials. 

● D’acord amb una valoració global qualitativa on es destaquen els aspectes més 
rellevants detectats. 

 

ESCALA QUALITAT: DE 0 A 10 

1. CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10 

2. CRITERIS MATERIALS: 6 PUNTS SOBRE 10 

 

1. CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

 

Criteris lingüístics generals a tenir en compte 

Estil 

119 Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible. Les persones són les destinatàries de les 
normes jurídiques. Per això s’han de redactar en un nivell de llengua culte, però accessible per a tothom, de 
manera clara, precisa, senzilla i ordenada. 
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120 Repertoris. Cal utilitzar un repertori de lèxiccomú, mai vulgar, i s’ha de recórrer, quan escaigui, a l’ús de 
termes tècnics dotats d’un significat propi; en aquest cas, s’hi han d’afegir descripcions que els esclareixin i 
cal utilitzar-los en tot el document amb idèntic sentit. 

121 Recursos que cal evitar. Cal evitar: l’ús d’estrangerismes innecessaris, és a dir, quan es disposi d’un 
equivalent en català; la utilització de paraules i construccions lingüístiques inusuals; itambé la catalanització 
de termes d’altres llengües quan en català tenen un altre significat. És convenient mantenir al llarg del text 
una terminologia unitària. 

122 Llenguatge no sexista. S’ha d’eliminar qualsevol discriminació per raó de sexe, ja que és un principi 
d’actuació dels poders públics la implantació d’un llenguatge no sexista en l’àmbit administratiu i el seu 
foment en la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques, de conformitat amb l’article 14.11 de la 
Llei orgànica 3/2007, de 22 de marc, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

És per això que s’han de substituir expressions com "l’interessat" per "la persona interessada" o "els afectats" 
per "les persones afectades". En el cas que no es pugui fer aquesta perífrasi, cal intentar buscar fórmules del 
tipus "el o la", o "la o el", com per exemple "el o la qui subscriu" o "l’alumne o l’alumna", o genèriques com 
ara "el personal d’infermeria" en lloc de "l’/la infermer/a", "la ciutadania" en comptes de "el ciutadà i la 
ciutadana". 

124 Paràgrafs. El text s’ha de dividir en paràgrafs. Els paràgrafs no convé que continguin més de 3 o 4 frases, 
ja que els paràgrafs llargs dificulten la lectura d’un text. Les frases que conformin un paràgraf han de 
mantenir una unitat temàtica. 

125 Frases. Les frases han de contenir, com a màxim, al voltant de 25 paraules i han d’expressar una sola 
declaració, és a dir, un sol concepte. Com més curtes siguin les frases més fàcilés entendre i retenir el seu 
significat. 

126 Elements retòrics. Dintre de les frases, s’han d’eliminar les expressions supèrflues, és a dir, els elements 
que no aporten cap contingut al significat de la frase. 

127 Ordre dels components de la frase. La claredat i senzillesa exigeixen respectar l’ordre correcte dels 
components d’una frase: subjecte, verb (veu activa) i complements del verb (per aquest ordre, complement 
directe, complement indirecte, complements circumstancials –de temps, de lloc, d’instrument, etc. – i, si 
escau, complements de règim verbal, atribut o predicatiu. Cal prescindir de l’hipèrbaton i evitar tota alteració 
d’aquest ordre, cosa que comporta la dislocació de les frases. Cal evitar tot allò que no aporta cap precisió del 
contingut, el complica o carrega innecessàriament la redacció de la norma. 

128 Adequació a les normes generals gramaticals i ortogràfiques. La redacció dels textos ha de seguir les 
indicacions del Llibre d’estil de l’Ajuntament de Barcelona, de Joan Sola, i les normes de l’Institut d’Estudis 
Catalans i del seu diccionari. 

1.3.2 Usos lingüístics específics 

129 Sigles i símbols. No és convenient d’utilitzar innecessàriament abreviacions (en especial, abreviatures), 
sinó que cal escriure tots els mots sencers, almenys la primera vegada que apareixen en el text. 

L’ús de sigles i símbols es pot justificar dins una disposició per evitar formulacions i repeticions contínues. 
En la primera menció (que no sigui el títol o la part expositiva) s’han d’escriure en la forma completa i han 
d’incloure, entre parèntesis, l’expressió "d’ara endavant"). En les mencions successives es poden utilitzar les 
sigles (exemple: "Organització de les Nacions Unides", "ONU"; "comunitats autònomes", "CA") i els símbols 
("Newton", "N", "EUR", "EUR", etc.). No han de portar cap punt; la marca és el fet que el terme va tot en 
majúscules. Les sigles no tenen marca de plural (exemple: "centres d’assistència primària" "CAP", "Estats 
Units d’Amèrica" "EUA"). 

130 Majúscules. En general, hi ha hagut un abús de majúscules als textos normatius perquès’ha pensat que era 
un recurs per remarcar la importància d’alguns conceptes, institucions o significats simbòlics. L’ús abusiu 
d’aquest recurs, però, fa que perdi el seu valor. És per això que se n’ha de racionalitzar la utilització. 

131 Majúscules en la designació de textos normatius. La classe de text normatiu s’ha d’escriure en majúscules 
sempre que es tracti d’un text concret i específic (exemple: "Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya...", "Avantprojecte d’ordenança...", "Projecte de 
decret..."). 
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El nom del text normatiu, però, s’ha d’escriure en minúscules, excepte els noms que normalment s’escriguin 
en majúscules, com ara les unitats administratives, els noms propis, les institucions, etc. (exemple: "Llei 
5/1990, de 9 de marc, d’infraestructures hidràuliquesde Catalunya", "Reglament del Síndic de Greuges de 
Barcelona"). 

La classe de text normatiu s’ha d’escriure en minúscules quan no es faci referència a cap text normatiu 
concret, és a dir, quan es designin les classes de text de manera genèrica (exemple: "Les lleis aprovades pel 
Parlament...", "...els projectes de decret que s’aprovin...", "Aquesta proposta comportaria l’aprovació d’una 
ordenança..."). 

132 Majúscules a les citacions de parts d’una disposició normativa. La part citada d’un text normatiu s’ha 
d’escriure en minúscules: articles, disposicions finals i transitòries, capítols, seccions, títols, etc. (exemple: 
"El preàmbul de la Llei 26/2010...", "El títol primer de la Constitució...", "D’acord amb l’apartat a) de l’article 
4 de l’Ordenança...", etc.). 

133 Verbs en veu activa. Com a expressió de claredat, els verbs s’han d’expressar en veu activa i cal evitar 
l’ús de la forma de passiva (exemple: "Els sol·licitants han d’emplenar les sol·licituds amb lletres 
majúscules", per comptes de "Les sol·licituds han de ser emplenades pels sol·licitants amb lletres 
majúscules"). També s’han d’eliminar les frases impersonals (exemple: "S’aprova el projecte..."), és a dir, no 
s’ha d’ometre el subjecte de les frases (exemple: "La Comissió aprova el projecte...") 

134 Temps en les formes verbals. Preferiblement, el temps verbal que s’ha d’utilitzar en la redacció de les 
disposicions normatives és el present, ja que es descriu una situació actual i vigent (exemple: "La Direcció de 
Serveis Jurídics té les funcions següents:..."). És incorrecte utilitzar el futur com a temps general de la norma, 
ja que la disposició és d’aplicació constant des del moment en què entra en vigor, així, no és convenient 
l’expressió: "La Direcció dels Serveis Jurídicstindrà les funcions següents:...". 

El futur, doncs, s’ha d’utilitzar quan realment es vulguin descriure situacions o accions futures. 

135 Formes d’obligació. En un text normatiu, per expressar una obligació s’ha d’utilitzar la forma "haver de" 
(exemple: "La persona interessada ha de presentar els documents següents:...") o el verb "caldre" (exemple: 
"Cal que la persona interessada presenti els documents següents:..."). 

Pel que fa a la forma d’obligació, és important tenir en compte que, en català, el temps futur d’un verb no 
implica cap obligació (exemple: "La persona interessada presentarà els documents següents:..."). 

136 Terminis legals. Convé expressar-los en lletres perquè no solen ser expressions molt llargues (exemples: 
"trenta dies", "sis mesos", "tres anys", etc.). 

137 Dates. Dintre d’un text normatiu, una data convé que s’expressi mitjançant la sèrie dia-mes-any: el dia en 
números, el mes en lletres, i l’any sencer en números (exemple: "27 d’agost de 2013"). S’ha de tenir en 
compte que el miler dels anys no s’ha de marcar amb punt. 

138 Denominacions oficials. La citació de un país s’ha de fer mitjançant la denominació usual (Alemanya, 
França, Regne Unit, Xina, Espanya, etc.) o mitjançant la seva denominació oficial, si escau (Republicà 
Federal d’Alemanya, República Francesa, Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, República 
Popular de la Xina, Regne d’Espanya). 

La citació d’una comunitat autònoma i de les ciutats amb estatut d’autonomia, i també de les seves 
institucions bàsiques, s’ha de correspondre amb la que figura en el seu estatut d’autonomia, expressada en 
llengua catalana. 

Les províncies, les illes i els municipis (exemples: "l’Ajuntament de A Coruña", "l’Ajuntament de Vitoria-
Gasteiz") s’han de citar amb la denominació oficial corresponent. 

En la denominació de les institucions o els organismes oficials, s’ha d’emprar la denominació completa 
expressada en llengua catalana (exemple: "el Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques", "el Consell 
General del Poder Judicial", "l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal", "el Defensor del Poble", 
etc.). 

 

2. CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Elements a tenir en compte: 
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 2.1 Existència de motivació (si no existeix, 0 punts en total) 

 -Existeix: 1 punt 

 2.2 Qualitat de la motivació: 

 -Comprensible i racional: 1 punt 

-Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de valoració de l’Administració: 2 punts 

-Congruent amb la sol·licitud efectuada: 2 punts 

 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada que 
apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de valoració de 
l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

Des de l’1 de febrer de 2016 a juliol de 2015 

 

Resolució d’1 de febrer de 2016 (exp.2015_0264) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

0 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 
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Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

9/10: alta qualitat 

 

Resolució de 20 de gener de 2016 (exp.2015_0251) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: qualitat alta 

 

Resolució de 20 de gener de 2016 (exp.2015_261) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 
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Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: qualitat alta 

 

Resolució de 12 de gener de 2016 (exp.2015_240) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: qualitat alta 

 

Resolució de 20 de gener de 2016 (exp.2015_261) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 
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Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

Resolució de 22 de desembre de 2015 (exp. 2015_0203) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 0,5 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

9,5/10: qualitat alta 

 

Resolució de 22 de desembre de 2015 (exp. 2015_0204) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 0,5 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 
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Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

9,5/10: qualitat alta 

 

Resolució de 21 de desembre de 2015 (exp. 2015_0222) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: qualitat alta 

 

 

Resolució de 18 de desembre de 2015 (exp. 2015_0226) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 2 punts 
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valoració de l’Administració 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: qualitat alta 

 

Resolució de 18 de desembre de 2015 (exp. 2015_0227) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: qualitat alta 

 

Resolució de 18 de desembre de 2015 (exp. 2015_0230) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 2 punts 
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valoració de l’Administració 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

10/10: qualitat alta 

Resolució de 17 de desembre de 2015 (exp. 2015_0195) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

0,5 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació x punt 

Comprensible i racional x punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

x punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada x punts 

No defineix CTTI 

Resolució mal escanejada 

Resolució de 17 de desembre de 2015 (exp. 2015_0201) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

0,5 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 
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Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

1 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

No defineix CTTI. 

8,5/10: qualitat alta 

Resolució de 17 de desembre de 2015 (exp. 2015_0202) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

0,5 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

No defineix CTTI. 

 

9,5/10: qualitat alta 

 

 

Resolució de 17 de desembre de 2015 (exp. 2015_0231) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 
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CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 0 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

1 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 1 punts 

 

7/10: qualitat alta 

 

Resolució de 17 de desembre de 2015 (exp. 2015_0252) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

0,5 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

No defineix CTTI. 

 9,5/10: qualitat alta 

 

Resolució de 16 de desembre de 2015 (exp. 2015_0053) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 
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CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

No s’ha anonimitzat correctament. 

10/10: qualitat alta 

 

Resolució de 15 de desembre de 2015 (exp. 2015_241) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: qualitat alta 

 

Resolució de 10 de desembre de 2015 (exp. 2015_216) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 1 punt 
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que apareixen en el text) 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: qualitat alta 

 Resolució de 4 de desembre de 2015 (exp. 2015_273) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: qualitat alta 

Resolució de 1 de desembre de 2015 (exp. 2015_213) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 
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Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: qualitat alta 

 

 

Resolució de 30 de novembre de 2015 (exp. 2015_199) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: qualitat alta 

 

Resolució de 27 de novembre de 2015 (exp. 2015_191) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 
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CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: qualitat alta 

 

Resolució de 12 de novembre de 2015 (exp. 2015_151) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: qualitat alta 

Resolució de 12 de novembre de 2015 (exp. 2015_177) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 
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Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: qualitat alta 

Resolució de 9 de novembre de 2015 (exp. 2015_140) 

 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 1 punts 

 

9/10: Es comenta que no hi ha informació sota una denominació que fa servir el sol·licitant, però no s’utilitza 
l’article 28 de la Llei 19/2014. 

 

Resolució de 6 de novembre del 2015 (exp. 2015_172) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 
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Existència de motivació 0 punt 

Comprensible i racional 0 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

0 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 0 punts 

 

4/10: molt baixa qualitat. En aquest cas, la motivació que es dóna és totalment contrària a la Llei, atès que 
s’al·lega una limitació no prevista en l’article 21 i es denega la informació sol·licitada aplicant directament 
l’article 22. 

 

Resolució de 23 d’octubre de 2015 (exp. 2015_117) 

 CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: alta qualitat 

Resolució de 21 d’octubre de 2015 (exp. 2015_166) 

 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

0 punt 
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CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 1 punts 

 

8/10: s’envia el sol·licitant a un altre òrgan, però no se li deriva la sol·licitud ni s’informa el sol·licitant de 
quines són les dades de l’altre òrgan. 

Resolució de 9 d’octubre de 2015 (exp. 2015_132) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: qualitat alta 

 

Resolució de 7 d’octubre de 2015 (exp. 2015_153) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 0, 5 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

0 punt 
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CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 0,5 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

1 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

7: s’estima parcialment perquè no es tenen totes les dades en un format diferent, però no s’explica perquè no 
es tenen les dades ni quina causa de l’article 36.2 s’aplica en concret. 

Resolució de 6 d’octubre de 2015 (exp. 2015_129) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 1 punts 

 

9/10: alta qualitat. S’observa comportament proactiu. S’estima parcialment perquè no es disposa de part de la 
informació estadística, referida al curs acadèmic 2015-2016. 

Resolució de 2 d’octubre de 2015 (exp. 2015_0135) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 
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Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 0 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

0 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 0 punts 

 

5/10: estimació parcial al·legant tasca complexa d’elaboració i de reelaboració. Remissió a un altre 
departament de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat per a una part de la informació. 

 

Resolució de 15 d’octubre de 2015 (exp. 215-0098) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

0 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 0 punts 

 

6/10: es decideix una estimació parcial, al·legant la complexitat de la tasca de reelaboració, però no es 
justifica aquesta complexitat 

 

Resolució de 15 d’octubre de 2015 (exp. 215_0102) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 
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CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10 qualitat alta 

Resolució de 14 d’octubre de 2015 (exp. 2015_0088) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

0 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

0 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

7/10: en l’explicació sobre els criteris emprats, es fa referència a un DOGC sense indicar-ne any i no 
s’expliquen els criteris. 

 

Resolució de 18 d’agost de 2015 (exp. 2015_0082) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

0 punt 
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CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

9/10: alta qualitat 

 

Resolució d’11 d’agost de 2015 (exp. 2015_0029) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: alta qualitat 

 

Resolució de 7 d’agost de 2015 (exp. 2015_0001) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

0 punt 
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CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

9/10: alta qualitat 

 

Resolució de 4 d’agost de 2015 (exp. 2015_0025) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10 alta qualitat 

 

Resolució de 3 d’agost de 2015 (exp. 2015_0021) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 
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CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10 alta qualitat 

 

Resolució de 3 d’agost de 2015 (exp. 2015_0022) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: alta qualitat 

 

Resolució de 3 d’agost de 2015 (exp. 2015_0027) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 
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CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: alta qualitat 

Resolució de 3 d’agost de 2015 (exp. 2015_0032) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: alta qualitat 

 

Resolució de 3/08/2015 (exp. 2015_0034) 

El document escanejat és erroni: es tracta de la sol·licitud d’accés, no de la resolució  

Resolució de 31 de juliol de 2015 (exp. 2015_0026) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 1 punt 
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que apareixen en el text) 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: alta qualitat 

Resolució de 30 d’agost de 2015 (exp. 2015_0004) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

0 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

9/10: alta qualitat 

Resolució de 30 de juliol de 2015 (exp. 2015_0019) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 
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Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: alta qualitat 

 

Resolució de 30 de juliol de 2015 (exp. 2015_0023) 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

1 punt 

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 1 punt 

Comprensible i racional 1 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

2 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 2 punts 

 

10/10: alta qualitat 

 

Resolució de 30 de juliol de 2015 (exp. 2015_0049) 

 

CRITERIS FORMALS: 4 punts sobre 10 

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt 

Llenguatge no sexista 1 punt 

Estructurat en paràgrafs 1 punt 

Sigles i símbols (s’escriuen tots els mots sencers, almenys la primera vegada 
que apareixen en el text) 

0 punt 
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CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10 

Existència de motivació 0 punt 

Comprensible i racional 0 punt 

Inclou una explicació del criteri aplicat en cas d’existència de marge de 
valoració de l’Administració 

0 punts 

Congruent amb la sol·licitud efectuada 0 punts 

 

Es fa una estimació parcial, sense cap justificació del perquè. 

3 punts sobre 10 possibles: baixa qualitat
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Annex 6. Test del ciutadà ocult 
 

Pel que fa als “Enviaments”, s’han enviat 132 sol·licituds d’informació: 

A Més grans de 50.000 habitants 64 

B Entre 50.000 i 20.000 habitants 20 

C Entre 20.000 i 5.000 habitants 20 

D Entre 5.000 i 500 habitants 20 

F Diputacions 4 

I Altres ens (Departaments de la Generalitat) 4 

 

S’han fet quatre tipus de sol·licitud (25% en cada tram): 

A Sol·licito una relació en format electrònic del nombre d’expedients disciplinaris que s’han obert en 
els últims tres anys al municipi, amb les respectives sancions, si s’escau. 

B Sol·licito una relació en format electrònic de les sol·licituds de compatibilitat acceptades i 
rebutjades en els darrers tres anys. 

C Sol·licito una relació en format electrònic dels contractes realitzats en els darrers dos anys pel 
procediment negociat sense publicitat, amb indicació de les modificacions de contractes fetes i per 
quin motiu i import. 

D Sol·licito una relació en format electrònic de les despeses protocol·làries de l’últim exercici 
pressupostari i en què s’han emprat aquests fons. 
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Estadístiques enviaments 

Estadístiques respostes 
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Detall de respostes i algunes observacions 
 

Preguntes Nom Resposta Die
s 

Observacions 

A Barcelona Sí 24  

B L’Hospitalet de 
Llobregat 

Sí 40  

C Badalona Sí 27  

D Terrassa Sí 31  

A Sabadell Sí 47  

B Lleida No   

C Tarragona No   

D Mataró Sí 29  

A Santa Coloma de 
Gramenet 

No  Truquen per telèfon demanant concreció a la 
pregunta i motivació. 

B Reus Sí 22 No accepten primerament la petició per mail, però 
finalment l’accepten perquè el tràmit on-line no 

funciona. 

C Girona No   

D Sant Cugat del 
Vallès 

No  Resposta e-mail "l’Ajuntament de Sant Cugat no 
disposa en aquests moments de servei de tramitació 

electrònica" 

A Cornellà de 
Llobregat 

No   

B Sant Boi de 
Llobregat 

Sí 20 Pengen l’enllaç al web, amb l’arxiu en Excel i ens hi 
enllacen. 

C Manresa No   

D Rubí No   
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A Vilanova i la Geltrú No   

B Viladecans Sí 29 Cap tràmit específic. "Sol·licitud d’informació 
estadística". Obliguen a aportar una sol·licitud 
adjunta i un carnet d’investigador, estudiant o 

encàrrec d’investigació. 

C Castelldefels Sí 32  

D El Prat de 
Llobregat 

No   

A Granollers Sí 42 Obliga a donar-se d’alta a la base de dades de 
l’Ajuntament. L’alta triga uns quants dies i cal 

adjuntar còpia NIF/CIF. 

B Cerdanyola del 
Vallès 

Sí 3  

C Mollet del Vallès Sí 47  

D Gavà No   

A Esplugues de 
Llobregat 

Sí 29  

B Figueres No   

C Sant Feliu de 
Llobregat 

Sí 30  

D Vic No   

A Blanes No   

B Vilafranca del 
Penedès 

No   

C Igualada Sí 38 Demana adjuntar DNI, malgrat el certificat digital. 
Falta informació, malgrat que responen que accepten 

la sol·licitud. 

D Lloret de Mar Sí 36  

A Ripollet Sí 17  

B El Vendrell Sí 30  

C Sant Adrià de 
Besòs 

No   

D Montcada i Reixac No   
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A Tortosa No   

B Olot No   

C Cambrils No   

D Sant Joan Despí Sí 22 Per mail ens informen del tràmit on-line, però no 
funciona (molts intents). Al final confirmen errada 

tècnica no resolta i accepten mail. 

A Barberà del Vallès Sí 16 Cap tràmit on-line, només és possible a través del 
formulari "Queixes i suggeriments", però sense cap 

registre d’entrada. 

B Salt Sí 35  

C Sant Pere de Ribes No   

D Sitges Sí 1 Denegació. Reclamem a la comissió GAIP. 

A Premià de Mar No   

B Sant Vicenç dels 
Horts 

No   

C Martorell No   

D Sant Andreu de la 
Barca 

No   

A Salou No   

B Pineda de Mar Sí 19  

C Santa Perpètua de 
Mogoda 

Sí 54  

D Molins de Rei No   

A Valls No   

B Calafell Sí 46 No podem accedir a la informació. Dóna error en 
signar, demana permisos de nivell 4. N’hem 
informat, però no hem rebut la informació. 

C Olesa de 
Montserrat 

Sí 30  

D Castellar del Vallès No   



 83

A Palafrugell Sí 16  

B El Masnou Sí 26  

C Vila-seca Sí 29  

D Sant Feliu de 
Guíxols 

Sí 2  

A Esparreguera No   

B Amposta Sí 8  

C Manlleu Sí 4  

D Vilassar de Mar No   

A Parets del Vallès No   

B Cardedeu No   

C Tàrrega Sí 33 Cal entrar al sistema, a la "carpeta ciutadana". 

D Tordera No   

A Sant Carles de la 
Ràpita 

Sí 2 Denegació. Responen de forma seca al mail que vam 
enviar perquè no funcionava el tràmit on-line. Hem 

fet instància posterior. 

B Piera Sí 27  

C Mollerussa No   

D Vallirana Sí 21  

A Cubelles No   

B Badia del Vallès No   

C Santa Coloma de 
Farners 

No   

D Sant Sadurní 
d’Anoia 

Sí 36  

A Castellbisbal Sí 29  
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B Abrera No   

C Cunit No   

D Castelló 
d’Empúries 

No   

A La Bisbal 
d’Empordà 

No   

B Sant Joan de 
Vilatorrada 

Sí 22  

C Castell-Platja d’Aro No   

D La Roca del Vallès Sí 29 Demanen que paguem taxa abans si volem rebre la 
informació (contra art.37.1). 

A Alella No   

B Sant Vicenç de 
Castellet 

No   

C Vilassar de Dalt No   

D Bigues i Riells Sí 16  

A Cervelló No   

B Arenys de Munt No   

C Polinyà Sí 7  

D Sant Esteve 
Sesrovires 

Sí 23  

A Centelles Sí 19  

B L’Ametlla de Mar No   

C Maçanet de la 
Selva 

No   

D Sallent No   

A Almacelles No   

B Roda de Berà No   



 85

C Les Borges 
Blanques 

No   

D Súria No   

A Tossa de Mar No   

B La Selva del Camp Sí 8  

C L’Arboç No 0  

D Santa Cristina 
d’Aro 

No   

A Balenyà Sí 35 Trucada telefònica i mail de confirmació per demanar 
confirmació que no sóc del municipi i explicacions 
sobre la motivació. Deneguen la sol·licitud i insten 

que en faci una altra explicitant els motius de la 
petició. 

B Almenar No   

C Sant Salvador de 
Guardiola 

No   

D La Vall d’en Bas No   

A Vallromanes Sí 30 Ens reclamen: "Primer.- Concretar l’interès legítim 
i/o la motivació. Segon.- Concretar la classe 

d’expedient sancionador que vol.” | Per telèfon, ens 
sol·liciten més concreció, motivació (si formem part 
d’un expedient, si és per qüestió estadística...) i que 
fem la sol·licitud per una altra via: m’envien link. 

B Folgueroles No   

C Sant Quintí de 
Mediona 

No   

D Bellver de 
Cerdanya 

No   

A Vallfogona de 
Balaguer 

No   

B Les Preses No   

C Sarral No   

D La Fuliola No   

A Cercs No   
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B Cabanes No   

C Barbens No   

D Vilabella No   

A Massanes No   

B La Riba Sí 1  

C Barberà de la 
Conca 

Sí 29  

D Sant Joan de Mollet No   

A Diputació de 
Barcelona 

No   

B Diputació de 
Girona 

Sí 48  

C Diputació de Lleida Sí 35 Ens comuniquen que la petició s’ha formulat en 
termes imprecisos. Responem. 

D Diputació de 
Tarragona 

Sí 30  

A Departament de 
Cultura 

Sí 25  

B Departament 
d’Ensenyament 

Sí 26  

C Departament de la 
Presidència 

Sí 32  

D Departament de 
Salut 

Sí 57  
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Annex 7. Entrevistes i informes d’activitat 
 

7.1.COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ 
PÚBLICA. Informe de la Comissió i dades entrevista 

Presents els membres de la Comissió (Elisabet Samarra Gallego, presidenta; Oriol Mir 
Puigpelat, vicepresident; Josep Mir Bagó, vocal, i la secretària tècnica, Àgata Solernou); 
Mar Molinas i Eugeni Castelló (Síndic de Greuges), i Manuel Villoria, Agustí Cerrillo i Juli 
Ponce (equip investigador). 

Data: 18 de Febrer de 2016 

1. LA COMISSIÓ 

1.1. Funcions 

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (en endavant, GAIP) és 
un òrgan independent de designació parlamentària, creat per la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació́ pública i bon govern (LTAIPBG). 
Aquesta llei li atorga la competència per resoldre amb caràcter executiu les reclamacions 
ciutadanes en matèria d’accés a la informació pública i, en general, per vetllar pel 
compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública. El seu àmbit d’actuació 
aplega la Generalitat i les administracions locals, i els ens i consorcis que en depenen, així 
com els col·legis professionals i les universitats; en total, uns 1.200 subjectes públics. 

1.2. Membres de la Comissió. 

Actualment en són cinc: 

- Elisabet Samarra Gallego, presidenta 

- Oriol Mir Puigpelat, vicepresident 

- Manel Ibarz Casadevall 

- Josep Mir Bagó 

- Teresa Perelló Domingo 

Els membres de la GAIP van ser designats pel Ple del Parlament el 30 d’abril de 2015, amb 
104 vots, i va superar doncs l’exigència legal d’obtenir més de les tres cinquenes parts dels 
diputats i diputades.El nomenament va ser fet pel Decret del President de la Generalitat 
número 102/2015, d’11 de juny (DOGC 6892, de 15.06.2015) i la presa de possessió va 
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tenir lloc el 15 de juny de 2015, a la seu de la Conselleria de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat. 

1.3. Sessions 

La GAIP actua col·legiadament. Els acords són presos pel Ple, que se celebra 
ordinàriament, amb periodicitat setmanal, cada dijous. 

A la seva primera sessió es va constituir formalment i va elegir la presidenta i aquesta 
nomenà el vicepresident. Des de la seva constitució fins a finals de 2015 ha celebrat un 
total de 25 sessions, les actes de les quals es fan públiques al web de la GAIP. 

 2.ACTIVITAT 

2.1. Reclamacions 

La recepció i la resolució de reclamacions en matèria d’accés a la informació pública és la 
principal responsabilitat legal de la GAIP. 

A la GAIP s’han presentat 42 reclamacions, 18 de les quals contra l’Administració de la 
Generalitat, 22 contra ajuntaments i 2 contra una universitat pública. D’aquestes, ja se 
n’han resolt 18, totes dins del termini legal per fer-ho, i actualment en resten en 
tramitació 27. De les ja resoltes, la GAIP fa seguiment de la seva execució i facilita la 
valoració del servei rebut per part de la persona reclamant, que serà publicat al web. 

En no disposar de dades d’enquestes no podem valorar la implantació i el coneixement que 
la ciutadania té de la GAIP, tot i que presumim que és baix. Per això, s'haurien de fer 
accions de difusió entre les administracions que rauen dins l’àmbit d’actuació per tal que 
citin la GAIP en el peu de recurs de les seves resolucions sobre accés a la informació 
pública. 

En tot cas, entenem que l’activitat de la GAIP ha de créixer exponencialment al llarg del 
2016, si hem de jutjar per l’activitat d’altres òrgans similars com ara el Consell de 
Transparència i Bon Govern de l’Administració de l’Estat, que ja fa un any que va entrar en 
funcionament. 

 

2.2. Dictàmens 

Tot i que la LTAIPBG no li atribueix expressament aquesta competència, el projecte de 
Reglament de la GAIP elaborat pel Departament de Governació i Relacions Institucionals 
preveia que actués també com a òrgan davant del qual les administracions públiques 
poguessin formular consultes generals sobre l’aplicació del dret d’accés a la informació 
pública. Entenem que aquesta funció d’assessorament és de gran utilitat per ajudar a 
consolidar i assentar les bases de l’exercici del dret d’accés a l’empara d’una normativa 
nova que suposa un canvi de paradigma total per a les administracions. Per això, malgrat 
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que el Reglament de la GAIP encara no està en vigor (ja que la dissolució del Parlament va 
impedir-ho), la GAIP va entendre’s legitimada per atendre la consulta formal que li va 
adreçar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, sobre l’abast de clàusules de 
confidencialitat establertes en contractes d’aquesta corporació signats abans de l’entrada en 
vigor de la LTAIPBG, i va emetre el corresponent dictamen. 

Igualment, mitjançant un escrit adreçat als titulars dels ajuntaments, consells comarcals i 
diputacions, la GAIP s’ha ofert com a òrgan de consulta sobre l’aplicació de la normativa 
en l’àmbit de l’accés a la informació pública. 

2.3. Regulació 

Bona part de les activitats dels primers mesos de funcionament de la GAIP han estat 
orientades a crear la regulació necessària per al funcionament intern i per donar orientació i 
seguretat jurídica a les persones que s’hi relacionen. 

Reglament d’organització i funcionament de la GAIP. Tot i que es tracta d’una 
iniciativa del Departament de Governació, que s’haurà d’aprovar per decret, amb la 
validació prèvia del Parlament, la GAIP ha tingut ocasió de participar en la seva tramitació, 
fent nombroses aportacions i propostes en diversos moments de la seva elaboració. Cal dir, 
en aquest sentit, que resten encara pendents d’incorporar algunes de les propostes de la 
GAIP. 

Normes internes d’organització i funcionament. Aquestes normes internes són 
especialment necessàries mentre no s’aprovi el Reglament, i un cop aquest estigui en vigor, 
serviran per a desenvolupar-lo pel que fa al règim intern de la GAIP. El seu objecte és 
desenvolupar l’organització, concretant les responsabilitats internes, fixar les pautes de 
funcionament (sessions, convocatòries, etc.) i concretar les obligacions de publicitat i 
transparència, entre altres punts. 

Manual de reclamació. Tot i que es denomina Manual, per subratllar el seu caràcter de 
soft law, en realitat es tracta d’una regulació de com s’han de presentar les reclamacions i 
de les diverses passes a seguir per la seva tramitació. Compleix tant la funció d’organitzar 
la gestió interna de la GAIP, com la d’orientar les persones interessades sobre els requisits 
que han de complir, els terminis, el calendari o les consultes o informes que, segons els 
casos, s’hauran de demanar. 

Manual de mediació. El seu objecte és regular quan s’ha de seguir el procediment de 
mediació i com s’ha de conduir aquest procediment. Aquesta regulació, revisada sobre 
l’experiència, és especialmentimportant, ja que no hi ha precedents de mediació en l’àmbit 
de les funcions públiques. Se n’adjunta un exemplar. 

Criteris interpretatius. L’aplicació de la Llei de transparència ha posat de manifest alguns 
dubtes generats per la manera concreta de com estan redactats alguns dels seus preceptes. 
El cas més evident és el de la regulació del silenci administratiu. La Llei catalana de 
transparència estableix la regla general del silenci administratiu positiu si l’Administració 
no resol expressament una sol·licitud d’informació pública dins del termini d’un mes; 
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tanmateix, també preveu excepcions, com ara la concurrència de límits legals a l’accés, que 
són molt difícils d’interpretar i que comporten aplicar la regla del silenci administratiu 
positiu. La reacció de la persona sol·licitant hauria de ser substancialment diferent segons si 
interpreta el silenci administratiu com a positiu o com a negatiu. A més, la Llei estatal, en 
principi bàsica, estableix la regla general del silenci administratiu negatiu. Tot plegat 
genera molts dubtes i inseguretat entre les persones interessades. La GAIP ha estudiat a 
fons la qüestió i ha adoptat i fet públics uns criteris interpretatius, que donen una solució 
simple a aquestes situacions. 

2.4. Difusió i formació 

Tot i que no té atribuïdes legalment responsabilitats específiques d’aquests tipus, la GAIP 
ha cregut des d’un primer moment que havia de dur a terme tasques de difusió i de 
formació sobre el dret d’accés i sobre la transparència en general, especialment en l’àmbit 
de les entitats obligades, però també de la ciutadania en general. La capacitat de la GAIP 
per realitzar aquesta mena de tasques és molt limitada, ja que no té recursos econòmics 
propis per finançar-les. 

Web. El web de la GAIP (http://www.gaip.cat/ca/inici/) ja existeix. L’elaboració dels 
continguts a difondre l’ha dut a terme la mateixa GAIP, amb un esforç de simplificació per 
tal de fer assequible i difondre informació i orientació útils per a les persones interessades a 
reclamar. 

Participació en activitats formatives. En l’àmbit de la formació, la GAIP ha participat a 
les activitats de formació en matèria de dret d’accés a la informació pública a les quals ha 
estat convidada. Es pot destacar en aquest sentit una sessió interna de treball amb personal 
de l’Ajuntament de Barcelona i unes jornades organitzades per la UAB i l’Associació de 
Síndics i Síndiques Locals de Catalunya. 

Igualment, ha promogut i organitzat conjuntament amb l’Associació Catalana de Municipis, 
la Federació de Municipis de Catalunya i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers 
de l’Administració local de Catalunya una sessió de formació adreçada al personal dels 
ajuntaments que tindrà lloc el proper dia 4 de febrer 

2.5.Participació en normativa en fase d’elaboració 

La GAIP ha participat, en tràmit d’audiència, en el Projecte de llei de modificació de la Llei 
d’arxius, promogut pel Departament de Cultura. 

Igualment, a instància de l’Ajuntament de Barcelona, ha participat en el projecte de normes 
reguladores de la Bústia ètica i de bon govern. 

2.6.Relacions 

Des de la seva constitució, la GAIP ha promogut relacions amb els organismes següents: 

-Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD): S’han celebrat 

dues reunions, preparatòries de la constitució de la Mesa de Coordinació,
[1]

 i s’ha 
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participat en els plens de la CNAATD, ja que la GAIP, a través del seu 
vicepresident, n’és membre. 

-Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT): S’han celebrat reunions 
preparatòries de l’acord per a la constitució de la Mesa de Coordinació1 i s’han 
mantingut contactes institucionals durant la tramitació de reclamacions quan la 
protecció de dades de caràcter personal ha estat invocadaper l’Administració com a 
límit per a l’accés a la informació. 

-Síndic de Greuges: S’ha celebrat una reunió amb el Síndic i el seu equip per tal de 
promoure les relacions de coordinació des de les responsabilitats de la GAIP pel que 
fa a la garantia d’accés a la informació pública, i del Síndic per a l’informe anual 
d’avaluació de la LTAIPBG. 

-Transparència Internacional: S’han mantingut contactes amb el president i 
vicepresident de Transparència Internacional, en què s’ha avaluat la possible 
col·laboració per a la confecció d’un índex d’avaluació de l’accés a la informació 
pública. 

-Consell de Transparència i Bon Govern de l’Estat: S’ha celebrat una reunió de 
presentació institucional. 

3. MITJANS I RECURSOS 

3.1. Personal 

La GAIP disposa actualment del personal següent: 

 - Secretaria Tècnica: 1 plaça de tècnic superior A-29 

 - 2 places de suport administratiu C/D-16 

- La GAIP ha disposat també de la cessió temporal, des del mateix inici de la seva 
activitat, d’una plaça C-18 del Departament de Governació, que estaria molt interessada a 
conservar, ja que ha rebut la formació necessària i té una part rellevant en la distribució de 
tasques de suport als vocals de la GAIP. 

La memòria econòmica del projecte de Decret pel qual s’aprova el Reglament de la GAIP 
preveia l’assignació de noves places de personal tècnic per a les àrees de reclamacions i de 
mediació. Tanmateix, Funció Pública va considerar adient ajornar i dimensionar aquesta 
provisió el 2016, en vista de l’activitat realitzada. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que l’experiència en el funcionament d’aquests mesos 
mostra que la càrrega de feina imputable a la tramitació, resolució i publicació de les 
reclamacions presentades a la GAIP varia entre 63 i 82 hores de mitjana per a cada una, 
depenent de si la persona reclamant ha optat per sol·licitar el procediment de mediació o 
no. 
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D’acord amb això, resulta inajornable iniciar els tràmits per a la dotació i provisió de tres 
noves places de personal tècnic a la GAIP, atès que el procés de selecció s’allarga durant 
tres-quatre mesos, als quals cal afegir el període de formació necessari, atesa 
l’especialització de la matèria. 

Igualment, la imminent posada en marxa del web de la GAIP i l’obligació legal de publicar-
hi tota l’activitat de la GAIP, així com d’elaborar, editar i presentar públicament la 
memòria anual, fa necessària també la incorporació de personal especialitzat en difusió, 
amb competència per a la gestió, l’edició i el manteniment dels continguts del web amb el 
gestor corporatiu Geco+. 

3.2. Mitjans materials 

El Departament de Governació ha proveït d’ordinadors i mobiliari de despatx la GAIP. 
Resta pendent algun material demanat, com ara una pantalla de projecció per a la sala de 
mediacions, el material de papereria (targetes, sobres, carpetes, etc.) i fons bibliogràfic 
bàsic. 

3.3. Valoració econòmica 

La GAIP no disposa de pressupost propi. El Departament de Governació ha assumit, fins a 
la data, les despeses següents: 

- Despeses de representació i relacions institucionals: 2 bitllets en AVE Barcelona-
Madrid per a la presidenta i vicepresident de la GAIP, amb motiu de la reunió de 
presentació al Consell Estatal de Transparència i Bon Govern. 

- Despeses de contractació, a través del CTTI, de l’empresa proveïdora del web 
(VASS). Import total del contracte per 89.298 euros, IVA inclòs. Recurrent anual: 
9.067 euros, IVA inclòs. 

- Capítol I (personal): les retribucions dels cinc vocals de la GAIP estan equiparades 
a la de director general; la secretaria tècnica, a una subdirecció A-29; i el personal 
de suport són 2 places C/D-16, més el reforç C-18. Caldria la incorporació d’una 
plaça A/B-24, de responsable de difusió; dues places A-27, de responsables de 
reclamacions i de mediació, respectivament, i d’un tècnic A-24 de suport a la 
Secretaria Tècnica. 

Instal·lacions: la seu actual de la GAIP es troba en l’edifici de la Casa del Metge, en règim 
de lloguer 

 

4. Algunes altres dades derivades de l’entrevista  

Cal aclarir amb la Comissió d’Accés, Avaluació i Tria Documental el seu paper i la 
necessària coordinació. Aquesta comissió ha estat exercint activitats de definició de les 
taules de vigència de documents, normalització de sèries i dret d’accés a documents d’acord 
a les tècniques i els criteris arxivístics. És evident que és necessari disposar d’un sistema 
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que garanteixi que totes les dades, informació i documentació pública puguin ser a l’abast 
ciutadà i que tinguin un origen cert i autèntic. El rol dels arxivers és molt important. 

No és clara la competència de la Comissió sobre les universitats, els col·legis professionals 
o les entitats independents; caldrà adaptar la llei per aclarir-ho, encara que es pugui 
funcionar amb convenis mentrestant. 

La Comissió no té competències sobre publicitat activa, sí la té el Consell Estatal de 
Transparència i Bon Govern. En conseqüència, no pot sancionar els incompliments en 
aquest àmbit, i tan sols podria usar mecanismes de “naming and shaming”. Tampoc pot 
sancionar els incompliments en el seu àmbit d’accés, tan sols proposar la incoació de 
procediments. 

La mediació s’ha descobert com un mecanisme de baix cost, que permet desfer malentesos 
i molt útil per resoldre sense conflicte. Aproximadament un terç dels seus casos han estat 
resolts mitjançant aquest instrument.  

 

7.2 Entrevista amb Jordi Foz (secretari de Transparència i Govern Obert) i Núria 
Espuny (directora general de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica) 

Participen: Mar Molinas, Eugeni Castelló i Agustí Cerrillo 

Data: 10 d’abril de 2016 

Jordi Foz fa un repàs dels següents temes que afecten o ocupen la Secretaria de 
Transparència i Govern Obert: 

‒Organització de la Secretaria de Transparència i Govern Obert: 8 persones àmbit de 
transparència, 4 participació i 8 contractació. Recentment s’ha incorporat la 
responsable de l’Assessoria Jurídica del Departament: Montse Garcia. 

‒Recent creació de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert 
(Decret 233/2016, de 22 de març) 

‒Unitats d’informació als departaments. Es crearan també unitats de participació. 

‒La Llei molt ambiciosa. Complexitat en la seva implementació per les dificultats 
tècniques i organitzatives que se’n deriven. Necessitat de millorar els processos i les 
bases de dades corporatives. Mentrestant, s’ha de complir la llei. 

‒Reglament de desplegament. Tenen sobre la taula una proposta d’una consultora pel 
reglament feta durant el govern anterior. No hi ha cap tràmit administratiu fet i 
encara no han començat a estudiar aquesta proposta. Prefereix un reglament 
organitzatiu més que interpretatiu. En qualsevol cas, el Reglament GAIP s’aprovarà 
abans. 

‒Grups d’interès. El reglament és molt exigent en algunes coses (informació que es 
demana; per exemple, quan cobren) menys (excepcions). Anar cap al model del 
Parlament. Problema del multiregistre. Recomana que parlem amb X. Bernadí. 
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‒Codi de conducta. Se n’està fent un de nou 

‒El portal compleix bastant bé els continguts obligatoris de la Llei. Projecte Socrata 
(eina utilitzada p.ex. a l’Ajuntament NY). Pilot amb pressupostos i contractació. 
Permet construir comparatives i que el ciutadà agafi les dades i faci comparatives i 
gràfics diferents dels que has fet. Permet tenir les dades multiformats, debats, etc. 
(Mataró, Gavà, Múrcia). Aragó fa servir un altre programa. 

‒Dret d’accés. Informe d’avaluació. Potser s’esperaven més sol·licituds. De les que hi 
ha, una part s’acumulen en pocs sol·licitants (periodistes d’investigació o gent 
afectada que demana molta informació) 

‒S’està duent a terme l’avaluació interna del pla de transparència. Juny-juliol en tindran 
els resultats. 

‒Es farà un pla interdepartamental de participació ciutadana i un pla de dades obertes, 
que, juntament amb el de transparència, conformaran el Pla del govern obert. 

‒Faran una campanya de difusió dels portals i del dret d’accés. Càpsules 012 TV, 
premsa i xarxes socials, infografies. També fer jornades adreçades a periodistes i 
activistes perquè coneguin el Socrata i altres eines. Millorar la visibilització de la 
informació a través de més infografies. 

‒L’EAPC ha fet i seguirà fent formació. També s’ha fet formació pel món associatiu 
(EAPC, directament, taula del 3r sector). Cal donar-los més suport. Ara es vol fer 
amb joventut, també amb esports. DG Voluntariat portal de transparència per a 
entitats. 

‒Món local. Es canalitza a través del Consorci AOC i del Departament de Governació, 
tot i que la idea és que la Secretaria de Transparència també hi participi 

‒Qualitat normativa. Presidència. Lluís Acemar. 

‒Cartes de servei. Fer una mena d’instrucció per unificar criteris i terminologia per les 
cartes de serveis finalistes o bàsics. Grup de treball amb tots els departaments. S’ha 
demanat als departaments un inventari de serveis finalistes o bàsics i si tenien cartes 
o no i que ho traslladessin al seu sector públic. Fixar un calendari. Proposta de 
plantilla treballada amb DG Difusió. Esther Ubach (DG Modernització), Joan Xirau 
(Oficina e-admó).. El model de cartes normatives no s’ajusta a moltes de les cartes 
que ja existeixen (TES, Salut, Bombers, Atenció ciutadana). Moltes fa temps que no 
s’actualitzen. Responsabilitat per l’incompliment dels estàndards de qualitat. 

‒També fan llibres i guies. Jornades. 

 

7.3. 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 
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Lloc de l’entrevista: Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona 

Parts participants: Paula Ortí i Juli Ponce 

Dia: 18 d’abril de 2016 

 

Antecedents 

 

D’acord amb el Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la 
Presidència. 

 

“Article 27 

 

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) Impulsar la cultura de la qualitat normativa. 

 

b) Elaborar i difondre directrius, protocols i guies metodològiques per a la millora de la 
qualitat normativa, en especial per a l’anàlisi de l’impacte de les normes. 

 

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) Fer el seguiment de les actuacions desenvolupades en l’execució de la política de millora 
de la regulació normativa, a través de l’elaboració d’informes o estudis, en els quals es 
poden efectuar propostes i recomanacions. 

 

e) Promoure i desenvolupar activitats d’anàlisi, formació i assessorament per a la millora de 
la qualitat de les normes. 
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f) 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/ 

 

L’entrevista 

La senyora Ortí assenyala que la Llei 19/2014, en el títol V, del bon govern, capítol III, 
millora de la qualitat normativa, ha ajudat en una major receptivitat, percebuda 
subjectivament per ella, sobre les qüestions referides a la millora regulatòria en el si de 
l’Administració de la Generalitat. Segons ha pogut constatar en l’exercici de les seves 
funcions, el deure de publicitat activa previst en relació amb les memòries d’avaluació 
(art.10.1.d) constitueix un important incentiu per a les unitats promotores per millorar-ne la 
qualitat i consistència. D’altra banda, la connexió que estableix la Llei de transparència 
entre l’avaluació ex ante i l’avaluació ex post, i la vinculació entre l’avaluació i la 
participació, facilita arguments addicionals a l’Àrea de Millora de la Regulació en la seva 
tasca difusió de la cultura de l’avaluació i la qualitat normativa. 

La seva unitat no disposa d’indicadors objectius que puguin aportar informació empírica 
relativa a possibles canvis generats per l’entrada en vigor de la Llei amb relació a la qualitat 
normativa. De fet, manifesta que aquests canvis en relació amb l’avaluació ex ante són 
difícilment mesurables, ja que les previsions de la Llei de transparència se superposen amb 
els requeriments vigents en la normativa d’elaboració del procediment de normes. Així, des 
de febrer de 2011 totes les iniciatives normatives que s’impulsen a l’Administració de la 
Generalitat s’acompanyen d’una memòria d’avaluació preceptiva. A més, cal tenir en 
compte que des de 2008 hi ha una unitat específica que presta assistència tècnica als 
departaments i supervisa les avaluacions. Els indicadors de què disposa l’Àrea de Millora 
de la Regulació monitoritzen, per tant, el compliment d’aquestes obligacions i la qualitat de 
les avaluacions d’impacte normatiu, però els resultats no poden imputar-se a la Llei de 
transparència, encara que aquesta contribueixi, sens dubte, areforçarles obligacions de 
l’Administració. 

D’altra banda, la dificultat apuntada rau també en el fet que la Llei de transparència no va 
ser objecte d’una avaluació ex ante i, per tant, no es van identificar objectius precisos i 
mesurables –en aquest cas concret, en l’àmbit de la millora de la regulació– el compliment 
dels quals pugui ser objecte de verificació posterior. 

No li consta la realització de cap avaluació ex post després d’aprovada la llei, malgrat la 
dicció literal d’aquesta en aquest sentit (art. 64, apartats 1 i 2). Segons assenyala, les 
avaluacions ex post efectuades fins a l’actualitat són molt poques, i tenen l’origen en 
clàusules d’avaluació ex post expresses anteriors a l’aprovació de la Llei de transparència, 
les quals es poden consultar al web de l’Àrea de Millora de la Regulació. Tampoc li consta 
la inclusió en cap norma impulsada per l’Administració de la Generalitat d’una clàusula 
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d’avaluació ex post expressa. No obstant això, explica que els departaments s’estan 
familiaritzant amb la necessitat de planificar l’avaluació ex post en el moment de 
l’avaluació ex ante. D’acord amb les Recomanacions sobre el contingut de la memòria 
d’avaluació adoptades per l’Àrea de Millora de la Regulació el juliol de 2014, l’avaluació 
dels projectes normatius hauria d’incloure també l’anàlisi i estimació de les mesures 
necessàries per a la implementació de la nova norma, així com els mecanismes de 
seguiment i d’avaluació de la seva aplicació. A fi d’impulsar aquesta bona pràctica, el Pla 
estratègic de polítiques de transparència aprovat pel Govern el 7 de juiol de 2015 ha 
incorporat una actuació amb aquest objectiu. Des de llavors, la inclusió d’aquesta 
informació a la memòria d’avaluació es requereix de forma sistemàtica a les unitats 
promotores per part de l’Àrea de Millora de la Regulació.  

No li consta cap desplegament reglamentari en marxa de la part de la Llei referida a la 
millora regulatòria. Tanmateix, manifesta que des de l’Àrea de Millora de la Regulació 
s’estan preparant unes recomanacions sobre com efectuar consultes públiques en les 
diferents fases del procés d’avaluació, a fi de garantir la participació (art. 64.3). Igualment, 
s’està treballant en unes recomanacions per facilitar pautes als departaments en relació amb 
les avaluacions ex post (art 64.2). Ambdues actuacions s’han previst en el Pla estratègic de 
polítiques de transparència, juntament amb l’elaboració d’una guia metodològica per a 
l’avaluació d’impacte normatiu, i com a passes prèvies a l’adopció d’aquesta guia. 

No li consta que s’hagi fet cap provat pilot de les previstes en la Llei (64.4). 

No li consta que cap memòria d’avaluació d’impacte normatiu hagi inclòs cap referència a 
intervencions de grups d’interès -inscrits en el Registre de l’Administració de la 
Generalitat-, en el procediment d’elaboració de la norma, tal i com demana l’art. 10 lletra d 
de la llei. Segons que manifesta, cal tenir en compte però que l’entrada en vigor del Decret 
que regula aquest Registre s’ha produït l’1.10.2015, i que en aquests mesos l’activitat 
normativa ha disminuït de forma significativa (atès el període de govern en funcions i 
l’inici de la legislatura). Això no significa, però, que en les memòries d’observacions 
preceptives no es reflecteixi de forma habitual la participació en els tràmits d’audiència i 
informació pública per part d’empreses o entitatsd’un determinat sector, així com també les 
consultes prèvies que, de forma puntual, s’hagin dut a terme en la tramitació d’algun 
projecte normatiu. 

En data 19 d’abril de 2016, mitjançant Acord del Govern, s’ha aprovat el de govern per a la 
XI Legislatura que inclou entre les seves actuacions un pla de simplificació normativa per a 
la revisió de la normativa obsoleta que es vincularia amb l’art. 63 de la llei. A aquest 
respecte indica que la derogació expressa de tota la normativa que està tàcitament derogada 
ha de tenir una important repercussió des del punt de vista de la transparència. No només 
facilitarà el coneixement del dret vigent sinó també l’aplicació del mecanisme de 
l’avaluació ex post que la Llei de transparència vol impulsar (art. 64.2 i 10.1.a). 

 

7.4. Entrevista amb el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Xavier Bernadí i Gil 
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Data: Dia: dimecres, 23 de març de 2016 

Lloc: Pau Claris, 81, Barcelona, seu del Departament de Justícia. 1a Planta, despatx 
del director general. 

Participants en l’entrevista: Xavier Bernadí i Juli Ponce 

 

1. Després de les salutacions, exposo al Sr. Bernadí les raons de la sol·licitud de 
trobada, en el context de l’avaluació ex post de la Llei catalana de transparència, 
accés a la informació i bon govern de 2014, que realitzarà la sindicatura de greuges 
de Catalunya per mandat legal. 

2. Li pregunto per les vinculacions competencials de la Direcció General (en endavant, 
DG), de la qual és titular, amb la Llei. 

 

M’indica que, d’una banda, els articles 3.1 b i 3.4 fan aplicables obligacions de 
transparència a corporacions de dret públic, acadèmies, fundacions i associacions amb les 
quals la DG es relaciona, i en el marc d’aquesta relació es considera una funció a 
desenvolupar l’ajut en la correcta aplicació de la llei per part d’aquestes entitats. 

 

D’altra banda, el títol IV de la llei que regula el registre de grups d’interès (desplegat pel 
Decret 171/2015) té relació amb les competències de la DG, encarregada de la gestió del 
registre. Aquesta és la tasca en relació amb la llei esmentada més rellevant de la DG i la 
que ocupa més esforços fins ara. 

 

El Sr. Bernadí assenyala que, si bé les preocupacions del dret d’accés i la publicitat activa 
han preterit fins ara l’atenció d’altres parts de la llei (com el títol IV o el V adreçat al bon 
govern i la bona administració), a causa dels esforços que han suposat aquestes dues 
àrees,creu que poc a poc aquesta asimetria anirà desapareixent en el futur. 

 

1. Pel que fa a les dificultats que troba la DG en la gestió de les seves competències, el 
Sr. Bernadí en destaca les següents: 

 

1. Una imprecisa i múltiple definició legal i reglamentària del que és un grup 
d’interès que cal que s’inscrigui en el registre. 

 

2. Una manca de cultura politicoadministrativa (i de tradició acadèmica) en el 
tractament d’aquesta realitat 
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3. El fet que la regulació legal no hagi pensat de forma diferenciada en el món 
local, i sobretot amb relació als petits municipis, als quals se’ls pot fer 
feixuga i, potser, innecessària la tasca de constituir registres diferenciats. 

4. Un excés d’ambició en la inclusió de supòsits en el registre, que, juntament 
amb les imprecisions esmentades abans, fan que, paradoxalment, algunes 
interpretacions tendeixen a excloure supòsits que constituirien activitat de 
pressió (ex. Art. 48 de la Llei o 7.3 del Reglament). 

 

1. Quant a la tasca administrativa d’execució de les previsions reguladores, el Sr. 
Bernadí identifica els següents problemes: 

 

1. El context notori de canvi polític (ell mateix ocupa la DG des de fa només 
unes setmanes), de restriccions pressupostàries i de personal: la gestió del 
registre és duta a terme avui en dia per només un tècnic superior (assistit per 
un administratiu). Es fa constar que el Departament de Justícia ja treballa en 
la línia de reforçar els recursos esmerçats en el registre, amb totes les 
dificultats conegudes. 

2. Una certa confusió detectada entre alguns sectors sobre l’obligatorietat o 
voluntarietat del Registre. La DG entén que el registre és obligatori, pel que 
fa a la seva constitució i pel que fa a la inscripció de les persones i 
organitzacions que pretenguin fer activitat de pressió. 

2. Pel que fa a la situació en el moment actual: 

1. La DG està raonablement satisfeta amb els assoliments fins al moment. 
D’una banda, la ràpida aprovació del Decret a l’estiu de 2015. D’altra banda, 
la implementació dels formularis telemàtics pel que fa a la inscripció i 
l’actualització de dades en el registre. 

2. Es troben en fase de disseny i producció els formularis telemàtics per a la 
cancel·lació de la inscripció i la presentació d’alertes i denúncies. 

3. En aquests moments hi ha una quarantena de sol·licituds (de les quals una 
quinzena resoltes amb la inscripció i la resta en tramitació). Concretament, 
avui dia: 12 grups d’interès inscrits i 27 sol·licituds en tramitació. 

4. No s’ha rebut, de moment, cap alerta ni cap denúncia sobre els ja inscrits o 
sobre persones o organitzacions no inscrites encara però que desenvolupin 
activitats que les obligarien a estar inscrites. 

3. Com a reptes de futur, la DG assenyala: 
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1. Una millora en els recursos esmerçats en la gestió del registre. Com dèiem 
abans, el Departament de Justícia ja treballa en la línia de reforçar els 
recursos esmerçats en el registre, amb totes les dificultats conegudes 

2. La probable aprovació abans de l’estiu de 2016 d’un codi de conducta d’alts 
càrrecs de la Generalitat (d’acord amb l’obligació legal existent), que unirà 
l’activitat d’aquests amb la dels grups de pressió, incidint en la necessitat de 
deixar constància dels contactes que es tinguin. 

 

3. La possibilitat de modificar en un futur proper el Decret de 2015, per tal de 
millorar-lo, en vista de l’experiència assolida i amb la intenció de fer-lo més 
adequat encara al marc legal existent i simplificar les càrregues exigides als 
obligats a inscriure-s’hi. 

4. La voluntat d’avançar en la gestió cap a una xarxa integrada de registres 
fruit de la cooperació i la col·laboració interadministrativa i 
interinstitucional (amb el Parlament i altres institucions), a fi de reduir 
càrregues als sol·licitants d’inscripció i de millorar l’eficàcia dels registres. 

 

 

 

 

 

[1]D’acord amb la previsió continguda en la DA 6a LTAIPBG de promoure la coordinació per a l’aplicació de criteris homogenis 

d’aplicació de la llei en llurs respectius àmbits d’actuació, la GAIP ha promogut la creació de la Mesa de Coordinació entre la GAIP, 
l’APDCAT I la CNAATD, com a marc estable per a l’adopció conjunta de criteris, que es va formalitzar en data 21 d’octubre. La GAIP 
ha elevat una proposta de criteri relatiu a l’aplicació dels límits a l’accés a la informació i, després de rebre la reacció positiva de 
l’APDCAT, està en espera que la CNAATD li traslladi el seu posicionament aaquest respecte. 
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Annex 8. Contractes i subvencions 
Generalitat. Normes: qualitat normativa 
 

Q.3. B2 i B3. Principis ètics i regles de conducta inclosos pels Departaments en les bases 
de convocatòries de subvencions 

 

Departament de Benestar Social i Família (BSF) 

1 

1.Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona (en qualitat d’universitat 
coordinadora del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat)i el Departament de 
Benestar Social i Família a través de l’ACJ, per la realització i l’organització de 
diverses activitats que es portaran a terme en el marc del pla d’estudis del Màster 
Oficial Interuniversitari en Joventut i Societat edició 2015-2016 (CO 50/15) 

 

Departament de Cultura (CLT) 

5 

S’ha introduït el requisit que diu “s’ha de complir amb el Codi de bones pràctiques en 
l’àmbit de la creació i de la interpretació musicals, disponible a través de l’adreça 
d’Internet: http://www.gencat.cat/cultura/icic i a la seu de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals, passatge de la Banca 1-3, 08002 Barcelona”en les resolucions següents (de 
publicitat de bases específiques): 

1.RESOLUCIÓ CLT/479/2015, de 3 de març, de convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a festivals de música organitzats 
per ens locals o finançats majoritàriament per fons públics (DOGC núm. 6833, de 
18.3.2015). 

2.RESOLUCIÓ CLT/466/2015, de 3 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord 
del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual 
s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a les 
activitats de les formacions musicals estables (DOGC núm. 6832, de 17.3.2015). 

3.RESOLUCIÓ CLT/467/2015, de 3 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord 
del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual 
s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la 
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programació realitzada de música en viu de caràcter professional (DOGC núm. 6832, de 
17.3.2015). 

4.RESOLUCIÓ CLT/463/2015, de 3 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord 
del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual 
s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions de les 
activitats de les orquestres prioritàries (DOGC núm. 6832, de 17.3.2015). 

5.RESOLUCIÓ CLT/2811/2015, de 26 de novembre, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel 
qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a 
festivals de música (DOGC núm. 7014, de 9.12.2015). 

 

Departament d’Ensenyament (ENS) 

6 

1.Ordre ENS/331/2015, de 28 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al 
desenvolupament de programes de formació i inserció, i s’obre la convocatòria pública 
per al curs 2015-2016 

2.Ordre ENS/248/2015, de 27 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys 
a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, i s’obre la convocatòria 
pública corresponent al curs 2014-2015 

3.Ordre ENS/249/2015, de 27 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores 
destinades a dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei 
d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques 
desafavorides, i s’obre la convocatòria pública corresponent al curs 2015-2016 

4.Ordre ENS/246/2015, de 27 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre 
alumnes amb necessitats educatives especials, i s’obre la convocatòria pública 
corresponent al curs 2015-2016 

5.Ordre ENS/247/2015, de 27 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels 
monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats 
d’educació especial i s’obre la convocatòria pública corresponent al curs 2015-2016 

6.Ordre ENS/223/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores i 
s’obre la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions destinades al 
finançament d’activitats de federacions i confederacions d’associacions de mares i pares 
d’alumnat de centres educatius no universitaris, realitzades durant l’any 2014 
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Departament d’Interior (INT) 

1 

-Emprar mitjans per prevenir i detectar cassos d’assetjament sexual 

 

Departament de la Presidència (PRE) 

2 

1.Convocatòria de subvenció per a les comunitats catalanes de l’exterior. 

2.Convocatòria per a la concessió de beques per a la recerca sobre l’organització 
territorial del poder dels estats. 

Està previst incloure’ls en totes les noves convocatòries que es duguin a terme. 

 

 

Q.3. B4 i B5. Principis ètics i regles de conducta inclosos pels Departaments en les 
clàusules contractuals 

 

Departament de Benestar Social i Família (BSF) 

93 

1.Gestió concert 90 pl. RGG BCN districte Sants Montjuïc 

2.Gestió, concessió RGG i CD mercat del Guinardó a Barcelona 2016 

3.Gestió, concessió RGG i CDAlchemika de Barcelona 2016 

4.Serveis ocupació teràpia alimentaria i suport PSIQ. (cate)-concert 

5.Places RGG al centre geriàtric les forques 

6.Places RGG residència Nazaret a Malgrat de Mar 

7.Gestió RGG casa asil Sant Andreu de Palomar 

8.Concert de gestió de RGG Francisco Darder 

9.Gestió concert RGG i CD el nadal de Vic 

10.Concert de gestió de RGG i CD casa del Poble de Perelló 

11.Gestió RGG vila Valdoreix78 pl. 

12.Gestió concert RGG Sant Gervasi residencial a Barcelona 

13.Gestió concert RGG residencia geriàtrica la creueta a Sabadell 
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14.Concertació de la gestió de 25 pl. RGG Bacumar 

15.Gestió concert RGG San Ignacio de Loyola Barcelona 

16.Concert per a la gestió del CD Girona 

17.Gestió concert RGG hospital residència vila de Moia a Moia 

18.Gestió del CD i de RGG Teresa Duran 

19.Concert de gestió de 35 pl. de CDper a gent gran a Adecua 

20.Concert de gestió de places de RGG a llegat Roca i Pi 

21.Gestió concert RGG Ballesol-Badalona a Badalona 

22.Gestió concert RGG llar residència geriàtrica El Montseny al Masnou 

23.Gestió concert RGG desert de Sarrià a Barcelona 

24.Servei públic concessió tractament especialitzat de suport a les famílies 

25.Concert de gestió de 22 pl. RGG a st. Josep Oriol 

26.Gestió concert RGG Sant Andreu de Manresa 

27.RGG Sant Roc a Vilanova de la Barca 57 pl. 

28.Concert de gestió de RGG de 52 pl.  Santa Rita 

29.Ass. Pro dismi. Assa 6 pl. Llrd 

30.Concert de gestió de 105 pl, RGG i 20 CD Santa Creu de Tortosa 

31.Gestió i concessió CD per a gent gran de Manresa 2016 

32.Gestió, concessió RGG i CD per a gent gran Molí-via Favència 2016 

33.Concertació RGG i CD La Mallola 

34.Concertació RGG dels Munts 

35.RGG i CD Estel d’Horta 

36.Concertació RGG a l’Hospital Sant Miquel 

37.Gestió concert RGG i CD la Torrassa Hospitalet de Llobregat 

38.Concertació MM a la Ginesta 

39.Gestió concert RGG residencia hotel Impala Arenys de Mar 

40.Fundació privada Sique 12 pl. llar res. DD 

41.Gestió concert RGG Titus d’Arenys de Mar 

42.Gestió concert RGG centre geriàtric Sant Pere a Terrassa 
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43.Concert de gestió de la RGG i CD Pi i Sunyer 

44.Concert de gestió de RGG Sophos de Sant Vicenç dels Horts 

45.Servei restauració 2016 centre Can Rubio d’Esparreguera 

46.Concert de gestió de RGG i CD residencial Palau 

47.RGG Conca de Barberà - servei de bugaderia. Any 2016 

48.Gestió concert UAPE Institut Pere Mata a Reus 

49.Concert de gestió de 15 pl. residència MM Caser 

50.Gestió concert UAPE Benito Menni salut mental a Sant Boi 

51.Concert de gestió UHEDI MM Vilablanca 

52.Gestió concert UAPE Sagrat Cor Salut Mental a Martorell 

53.Gestió concert UAPE i UHEDI Parc sanitari Sant Joan de Déu a Sant Boi 

54.Agalma, SCCL atenció precoç 

55.Gestió concert 53 pl. RGG repòs 

56.Continguts i gestió 5 portals d’àmbits i 3 transversals xarxanet.org 6 lots 

57.Concert CD atenció esp. Malalties neurodeg. 

58.Servei diagnòstic Ca Llimoners i EVAMI Barcelona ciutat-concessió 

 

CONTRACTES AMB PRINCIPIS ÈTICS EN ELS PLECS: 

59.Gestió dels serveis socials de preparació i valoració de les famílies que sol·liciten 
l’acolliment en família aliena 

60.Gestió dels serveis socials de preparació i valoració dels sol·licitants d’adopció de 
menors tutelats per la Generalitat de Catalunya i de seguiment dels menors i adolescents 
que es troben sota la mesura d’acolliment familiar preadoptiu 

61.Gestió i coordinació de la Sala d’Art durant l’any 2016 

62.Servei de consultoria i suport tecnològic en l’administració i gestió dels sistemes 
informàtics de l’Agència Catalana de la Joventut durant l’any 2016. 

63.Servei d’anàlisi, disseny, desenvolupament evolutiu i correctiu, implantació, 
manteniment i suport a usuaris respecte a les aplicacions que componen la solució ERP 
utilitzada per l’Agència Catalana de la Joventut, durant l’any 2016. 

64.Servei de les tasques de manteniment, suporta usuaris i desenvolupament de petits 
evolutius/correctius sobre les aplicacions Java que formen part dels diferents sistemes 
d’informació de l’Agència Catalana de la Joventut, durant l’any 2016. 
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65.Servei de vigilància i seguretat a la seu de l’Institut Català de les Dones 

66.Servei de neteja respectuós amb el medi ambient a la seu de l’Institut Català de les 
Dones de Barcelona 

67.Servei de l’Institut Català de les Dones que incorpora la perspectiva de gènere per 
orientar i assessorar jurídicament les dones de Catalunya 

68.Servei de l’Institut Català de les Dones que incorpora la perspectiva de gènere per 
assessorar psicològicament les dones de Catalunya 

 

CONTRACTES AMB CRITERIS ÈTICS D’ADJUDICACIÓ: 

69.Gestió, en règim de concert, del Centre Residencial d’Acció Educativa Llar Infantil 
Fàtima, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a 32 nens i nenes i 
adolescents de 0a 12 anys dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
Adolescència del Departament de Benestar Social i Família 

70.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de places d’atenció residencial al 
Centre ASPASIM, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a12 nens i nenes i 
adolescents amb discapacitat intel·lectual dependentsde la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i Adolescència del Departament de Benestar Social i Família 

71.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de places d’atenció residencial al 
Centre Residencial d’Acció Educativa Kairós, del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona, per a20 adolescents de sexe femení de 14 a 18 anys dependentsde la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència del Departament de Benestar 
Social i Família 

72.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de places d’atenció residencial al 
Centre Residencial d’Acció Educativa Dolors Aleu, del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona, per a10 noies adolescents de 12 a 18 anys dependentsde la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família 

73.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 16 places d’atenció residencial 
al centre Casa Solaz, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a infants i/o 
adolescents de 2 a 14 anys dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família 

74.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 12 places d’atenció residencial 
al centre Les Palmeres, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a infants i/o 
adolescents de 3 a 18 anys dependentsde la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família 

75.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de places d’atenció residencial al 
Centre Residencial d’Acció Educativa Llar Sant Josep de la Muntanya, del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona, per a60 nens i nenes i adolescents de 3 a 18 anys 
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dependentsde la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del 
Departament de Benestar Social i Família 

76.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de places d’atenció residencial al 
Centre Residencial d’Acció Educativa La Llar, del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona, per a10 adolescents de sexe femení de 16 a 18 anys dependentsde la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar 
Social i Família 

77.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de places d’atenció residencial al 
Centre Residencial d’Acció Educativa Maria Reina, del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona, per a28 nens/nenes iadolescents de 3 a 12 anys dependentsde la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i 
Família 

78.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de places d’atenció residencial al 
Centre Residencial d’Acció Educativa Llar Turó Blau, del Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona, per a10 nens/nenes iadolescents de 3 a 12 anys dependentsde la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i 
Família 

79.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de places d’atenció residencial al 
Centre Residencial d’Acció Educativa Casa de Família Nazaret, del Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona, per a29 nenes i adolescents de 4 a 18 anys dependents de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència del Departament de Benestar 
Social i Família 

80.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 8 places d’atenció residencial 
al centre La Salle, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a infants i/o 
adolescents de 4 a 16 anys dependentsde la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
Adolescència del Departament de Benestar Social i Família 

81.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 17 places d’atenció residencial 
al centre Sants Medir, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a infants i/o 
adolescents de 4 a 16 anys dependentsde la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
Adolescència del Departament de Benestar Social i Família 

82.Gestió del servei del Centre Residencial d’Acció Educativa Casa de Família 
Trafalgar, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a 6 nens i nenes i 
adolescents de 4 a 16 anys dependentsde la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
Adolescència del Departament de Benestar Social i Família 

83.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de places d’atenció residencial al 
Centre Residencial d’Acció Educativa Llar Claudina, del Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona, per a6 nens i nenes iadolescents de 4 a 16 anys depenents de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i Adolescència del Departament de Benestar Social i 
Família 
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84.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 24 places d’atenció residencial 
al centre Residència Minerva, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a 
infants i/o adolescents de 4 a 18 anys dependentsde la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i Adolescència del Departament de Benestar Social i Família 

85.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 14 places d’atenció residencial 
al centre Vilapicina, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a infants i/o 
adolescents amb discapacitat intel·lectual dependentsde la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i Adolescència del Departament de Benestar Social i Família 

86.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de places d’atenció residencial al 
Centre d’Acció Educativa Llar Collserola, del Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona, per a20 nens i nenes i adolescents de 4 a 15 anys dependents de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i Adolescència del Departament de Benestar Social i 
Família 

87.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 16 places de residència per a 
persones amb discapacitat física a la Residència Auxilia, subscrit per l’entitat Fundació 
Auxilia i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona 

88.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 16 places de llar residència per 
a persones amb paràlisi cerebral a la Llar Residència Llull 163 

89.Gestió, en règim de concessió, de la Unitat Residencial Casa d’Infants denominada 
Carme Aymerich, ubicada a Barcelona, per a infants i adolescents en situació de risc o 
desemparament i les seves famílies 

90.Gestió, en règim de concert, de 45 places per a persones amb discapacitat 

91.Gestió, en règim de concert, de 46 places per a persones amb discapacitat 

92.Gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 30 places de residència per a 
persones amb discapacitat física a la Residència Estímia 

93.Gestió, en règim de concert, de 26 places de llar residència, per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 

 

Departament de Cultura (CLT) 

17 

1.CU-2016-19: obres de substitució de la planta refredadora ubicada a la coberta 
del’edifici de l’Arts Santa Mònica 

2.CU-2016-78:gestió del servei públic d’atenció als museus (SAM) de les Terres de 
l’Ebre per al 2016 

3.Contracte negociat de disseny i construcció de l’estand de la IRL a la Fira de Varsòvia 
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4.04/2015: Servei d’allotjament web sobre la Llei de transparència pel que fa a principis 
i normes de conductes 

5.05/2015: Contracte de diverses pòlisses d’assegurances 

6.ACPC-CT-50.15: Gestió de la cafeteria restaurant del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Empúries (obert) 

7.ACPC-CT-96.15: Servei d’audioguies per a la visita del Conjunt Monumental de Sant 
Pere de Rodes, el Reial Monestir de Santes Creus, la seu de Barcelona del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya i la Vil·la Romana dels Munts (Obert) 

8.ACPC-CT-104.15: Serveis de conservació preventiva de béns culturals (negociat 
sense publicitat) 

9.ACPC-CT-106. 15: Contracte per al servei de neteja dels edificis i les dependències 
de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural (contractació derivada de l’Acord marc 
dels serveis de neteja - Exp. 2013/2) 

10.ACPC-CT-107.15: Contracte per al servei de vigilància i seguretat dels edificis i 
dependències de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural (contractació derivada de 
l’Acord marc dels serveis de vigilància - Exp. 2013/1) 

11.Serveis de conservació preventiva en l’especialitat d’obra gràfica, document d’arxiu 
i fotografia de béns culturals (negociat sense publicitat) 

12.ACPC-CT-108.15: Servei d’Atenció al Públic al centre de la Vil·la Romana dels 
Munts, al municipi d’Altafulla, gestionat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
(negociat sense publicitat) 

13.ACPC-CT-132.15: Servei de producció i realització dels documents audiovisuals a 
projectar al criptopòrtic de la “domus” romana dels mosaics d’Empúries (Obert) 

14.ACPC-CT-133.15: subministrament i instal·lació dels equipaments audiovisuals del 
criptopòrtic de la “domus” romana dels mosaics d’Empúries (Negociat sense publicitat) 

15.ACPC-CT-137.15: Servei per a la unificació de bases de dades de la Gestió Cultural 
Euromus, integració amb Getresponse, mòdul de venda d’activitats on-line i reports per 
Euromus (Negociat sense publicitat) 

16.ACPC-CT-02.16: Servei de vigilància i seguretat dels centres de l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural de Tarragona província i Lleida (Negociat sense publicitat) 

17.ACPC-CT-03.16: Servei de gestió del DPC (Dipòsit de Patrimoni Cultural) a 
Cervera (negociat sense publicitat) 

 

Departament d’Economia i Coneixement (ECO) 

63 
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S’han inclòs principis ètics i regles de conducta des del moment en què l’Oficina de 
Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, el dia 22 d’octubre de 2015, va demanar 
incorporar-los en els plecs de clàusules contractuals. 

 

Departament d’Ensenyament (ENS) 

12 

1.Servei d’assessorament i suport a la gestió comptable 

2.Serveis de suport a la gestió TIC dels centres adscrits al Consorci d’Educació de 
Barcelona 

3.Serveis d’anàlisi, seguiment i desenvolupament d’aplicacions en entorns tècnics 
browser 

4.Servei de suport a la gravació de dades informàtiques al Consorci d’Educació de 
Barcelona 

5.Servei de recepció i suport de tasques auxiliars vinculades al Consorci d’Educació de 
Barcelona 

6.Serveis de suport a la gestió i qualitat dels sistemes tecnològics del Consorci 
d’Educació de Barcelona 

7.Obres de la façana i coberta d’edifici escolar al carrer Ignasi Agustí 

8.Servei de manteniment d’aparells elevadors d’edificis escolars 

9.Servei de manteniment de l’equipament de cuines a centres 

10.Serveis de manteniment d’instal·lacions de seguretat i alarma en edificis públics 
escolars 

11.Serveis de transport, emmagatzematge i altres 

12.Serveis de manteniment als edificis escolars públics de Barcelona 

 

Departament de Governació i Relacions Institucionals (GRI) 

1 

1.Contractació de la devolució de l’import de franqueig als votants CERA i ERTA 
eleccions al Parlament de Catalunya 2015 

 

Departament d’Interior (INT) 

28 
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-Incorporació als plecs de clàusules administratives particulars, per a tots els contractes 
i procediments de contractació, de la declaració responsable per part dels licitadors i 
contractistes d’adoptar una conducta èticament exemplar i evitar la corrupció en 
qualsevol de les seves formes (obligació de comunicar immediatament possibles 
situacions de conflicte d’interessos, abstenir-se de conductes que pugin falsejar la 
competència...). 

-Des del mes de novembre de 2015, s’incorporen als plecs de clàusules administratives 
dels contractes de serveis, el principis ètics i regles de conducta que facilita l’OSACP. 
A partir de gener de l’any 2016,els expedients que s’iniciïn les incorporaran en totes les 
licitacions de tota la resta de tipologies contractuals (la pràctica totalitat són 
subministraments). 

 

Departament de Justícia (JUS) 

El Departament de Justícia inclourà aquesta clàusula en els plecs que es publiquin a partir 
de l’1 de gener de 2016. De moment no se n’ha publicat cap. 

 

Departament de la Presidència (PRE) 

32 

1.Adquisició de l’abonament de la llotja núm.16 amfiteatre Gran Teatre Liceu 

2.Servei notícies Agència Europa Press, 2016 

3.Serveis informatius de l’Agència Efe, 2016 

4.Servei d’informació Agència Catalana de Notícies, 2016 

5.Obres de migració sistema control climatització a sistema de control obert 

6.Servei de manteniment tècnic de les instal·lacions d’aigua, climatització, electricitat i 
de la resta especificades en PPT, així com del servei de gestió de l’eficiència energètica 
de diverses dependències adscrites al DPR, dividit en quatre lots 

7.Serveis de gestió inserció esqueles a mitjans comunicació escrits 

8.Serveis de producció i muntatge exposició "Actrius catalanes segle XX" al Palau 
Robert 

9.Servei de traducció i correcció textos diversos documents del DPR 

10.Servei de custòdia externa de la documentació del DPR 

11.Servei de manteniment dels sistemes de seguretat dels edificis del DPR 

12.DFP7- Inserció als mitjans de comunicació d’un anunci de la Diada 11 set. 

13.Producció, anàlisi i seguiment audiències mitjans de comunicació 
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14.Servei d’arts gràfiques per a determinades unitatsdel DPR 

15.Serveis de neteja del DPR 

16.Serveis de coordinació, assistència tècnica, muntatge i desmuntatge dels actes que es 
duen a terme al Palau Robert, inclòs el subministrament del material i de la 
infraestructura necessaris per prestar aquests serveis 

17.Serveis d’actualització i nous continguts del Programa identificació visual (PIV) 

18.Serveis de producció, muntatge, desmuntatge, manteniment i transport de les 
exposicions institucionals que organitzi la DGACiD, inclòs el subministrament del 
material i de la infraestructura necessària per a aquest servei 

19.Serveis d’inserció d’anuncis i redaccionals al mitjà imprès 

20.Serveis d’inserció als mitjans campanya publicitat institucional ICF 

21.Serveis d’inserció als mitjans de reforç a la campanya publicitat LA GROSSA 

22.Contracte menor 97/2015 

23.Contracte menor 04/2016 

24.Contracte negociat del servei de recepció de l’edifici del mòdul 

25.Contracte negociat del servei del taulell d’atenció al públic de la residència 

26.Servei d’actualització permanent de les dades del cens d’equipaments esportius de 
Catalunya durant el període 2015-2018 

27.Servei de manteniment integral de les instal·lacions del Consell Català de l’Esport. 
La prestació del servei integral es divideix en les prestacions i immobles següents: 
Prestació 1: Manteniment preventiu, normatiu i conductiu; Prestació 2: Manteniment 
correctiu 

28.Plecs de clàusules administratives particulars que regulen la contractació mitjançant 
procediment negociat sense publicitat dels serveis editorials de l’EADOP 

29.Servei de neteja destinat a la seu de l’EADOP, contractació derivada de l’Acord 
marc 2013/2 dels serveis de neteja corresponent al Lot 1 

30.Servei de manteniment tècnic de les instal·lacions d’aigua, climatització, electricitat 
i altres, així com del servei d’eficiència energètica de la seu de l’EADOP 

31.CO-31/2015 

32.CO-30/2015 

 

Departament de Salut (SLT) 

32 
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La Subdirecció General de Recursos Econòmics i Contractació de la Direcció de Serveis 
del Departament informa que s’han inclòs els principis ètics i regles de conducta en tots els 
contractes no menors licitats pel DS. 

L’AQuAS informa que fan servir els plecs administratius visats per l’Assessoria Jurídica 
del DS, que en aquests moments està en fase d’elaboració de nous plecs en què 
s’incorporaran les noves clàusules relatives a principis ètics i de conducta. 

A CatSalut, amb referència al respecte a drets de les persones malaltes, igualtat de tracte, no 
discriminació per part de l’entitat contractada i aplicació de la legislació de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (tramitació any 2015): 

-1 plec de transport sanitari (13 contractes) 

-1 plec de trasllat i repatriació de malalts (1 contracte) 

-2 plecs d’atenció primària (2 contractes) 

-1 plec d’atenció domiciliària (1 contracte) 

-1 plec de rehabilitació (1 contracte) 

-1 plec de teràpies respiratòries (contractació en tramitació) 

 

Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) 

34 

-Per indicació de l’OSACP s’incorporen als plecs de contractació les recomanacions de 
principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i contractistes han d’adequar 
la seva activitat. 

-En específic FGC: A partir de la modificació de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de 
protecció dela infància i l’adolescència, s’incorpora als plecs l’obligació als 
contractistes de presentar declaració responsable que les persones que s’adscriuran a 
l’execució del contracte no han estat condemnades per sentència ferma per delictes 
contra la llibertat i indemnitat sexual. 

 

Q.6. B1 i B2. Nombre total d’ordenances/decrets o ordres aprovats. Nombre, 
acompanyat amb la seva identificació, d’ordenances/decrets o ordres en què s’ha dut a 
terme una avaluació d’impacte normatiu abans d’haver-se aprovat. 

 

Decrets de l’àmbit de l’Administració de la Generalitat 

65 
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1. Decret 128/2015, de 30 de juny, de modificació del Decret 184/2013, de 25 de juny, de 
reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, i del Decret 
309/2011, de 12 d’abril, pel qual es regula el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la 
Reforma de l’Administració 

2. Decret 156/2015, de 14 de juliol, del Consell Assessor per a la Reforma Horària 

3. Decret 159/2015, de 14 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau mitjà de gestió administrativa. 

4. Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants 

5. Decret 163/2015, de 21 de juliol, de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, 
d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a 
la seva planificació i de modificació dels decrets 86/2012, de 31 de juliol; 23/2005, de 22 
de febrer; 37/2010, de 16 de març, i 397/2011, d’11 d’octubre, pels quals s’aproven 
diferents reglaments en matèria de joc 

6. Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya 

7. Decret 167/2015, de 21 de juliol, pel qual es crea l’Observatori de la Seguretat Viària 

8. Decret 169/2015, de 21 de juliol, pel qual s’estableix el procediment per facilitar el 
coneixement dels orígens biològics 

9. Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d’interès de l’Administració 
de la Generalitat i del seu sector públic 

10. Decret 178/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre 
l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i l’impost sobre la 
producció d’energia elèctrica d’origen nuclear 

11. Decret 179/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment del 
règim disciplinari aplicable als cossos de Policia local de Catalunya 

12. Decret 180/2015, de 25 d’agost, de modificació del Decret 118/2013, de 26 de febrer, 
de reestructuració del Departament de la Presidència 

13. Decret 185/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau mitjà d’electromecànica de vehicles automòbils 

14. Decret 186/2015, de 25 d’agost, de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel 
qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, 
per incloure l’idioma coreà 

15. Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria 

16. Decret 188/2015, de 25 d’agost, de creació de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu 
de Tarragona 
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17. Decret 189/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix el procediment d’acreditació de les 
escoles particulars de conductors com a centres de formació de qualitat 

18. Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

19. Decret 192/2015, d’1 de setembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu 
de grau superior de sistemes de telecomunicacions i informàtics 

20. Decret 193/2015, d’1 de setembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu 
de grau mitjà d’obres d’interior, decoració i rehabilitació 

21. Decret 195/2015, de 8 de setembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau superior d’energies renovables 

22. Decret 196/2015, de 8 de setembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau superior de so per a audiovisuals i espectacles 

23. Decret 197/2015, de 8 de setembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau superior d’il·luminació, captació i tractament d’imatge 

24. Decret 198/2015, de 8 de setembre, de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i 
almàsseres 

25. Decret 199/2015, de 15 de setembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau superior de desenvolupament d’aplicacions web 

26. Decret 200/2015, de 15 de setembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau mitjà d’instal·lacions frigorífiques i de climatització 

27. Decret 201/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de participació comunitària en el 
sistema sanitari públic de Catalunya 

28. Decret 202/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de direcció, d’assessorament i de 
consulta i participació en l’àmbit de salut pública 

29. Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància 
Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració 
obligatòria i brots epidèmics 

30. Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d’autorització administrativa i de 
comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments 
Socials 

31. Decret 206/2015, de 15 de setembre, relatiu al procediment d’acreditació i atribució de 
la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més 
representatives en l’àmbit de Catalunya 

32.  Decret 207/2015, de 22 de setembre, de desplegament de la coordinació i dels òrgans 
de coordinació, participació i seguiment previstos a la Llei 16/2014, del 4 de desembre, 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 
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33. Decret 208/2015, de 22 de setembre, del procediment per obtenir els informes previstos 
en l’apartat 4 de l’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local 

34. Decret 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les 
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya 

35. Decret 210/2015, de 22 de setembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau superior de direcció de serveis en restauració 

36. Decret 211/2015, de 22 de setembre, pel qual es declara el Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i del Freser i es modifiquen els límits dels espais del Pla d’espais 
d’interès natural Capçaleres del Ter i del Freser, i Serra Cavallera 

37. Decret 212/2015, de 22 de setembre, de modificació parcial del Decret 342/2011, de 17 
de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, i del Decret 
270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

38. Decret 215/2015, de 29 de setembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural 

39. Decret 219/2015, de 6 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu 
de grau superior de manteniment electrònic 

40. Decret 220/2015, de 6 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu 
de grau superior d’automatització i robòtica industrial 

41. Decret 221/2015, de 6 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu 
de grau mitjà d’instal·lació i moblament 

42. Decret 223/2015, de 6 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència per a la 
Competitivitat de l’Empresa 

43. Decret 224/2015, de 20 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu 
de grau mitjà de construcció 

44. Decret 225/2015, de 20 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu 
de grau superior de disseny i moblament 

45. Decret 239/2015, de 10 de novembre, pel qual es modifica el Decret 169/2014, de 23 
de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la 
Informació Pública 

46. Decret 242/2015, de 10 de novembre, pel qual es regula el desarrelament d’arbres i 
d’arbustos 

47. Decret 246/2015, de 17 de novembre, pel qual es deroga el Decret 81/2015, de 26 de 
maig, de jornada i horaris de treball del personal del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat 
de Catalunya 
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48. Decret 247/2015, de 17 de novembre, pel qual s’aproven les característiques del paper 
que s’ha d’utilitzar a l’Administració de justícia a Catalunya 

49. Decret 249/2015, de 24 de novembre, de modificació del Decret 38/2014, de 25 de 
març, de reestructuració del Departament d’Economia i Coneixement 

50. Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de 
la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin 
en vigor els del 2016 

51. Decret 255/2015, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació 
estadística per a l’any 2016, i d’inclusió de noves activitats estadístiques d’interès de la 
Generalitat en el Pla estadístic de Catalunya 

52. Decret 256/2015, de 22 de desembre, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic 
en manteniment de vaixells esportius i d’esbarjo, i se n’estableix el currículum 

53. Decret 28/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència 

54. Decret 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 

55. Decret 45/2016, de 19 de gener, d’estructuració del Departament d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència 

56. Decret 56/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge 

57. Decret 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Salut 

58. Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

59. Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament d’Empresa 
i Coneixement 

60. Decret 157/2016, de 2 de febrer, pel qual s’adscriu la comarca del Moianès a l’àmbit 
territorial de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central 

61. Decret 159/2016, de 2 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per 
a la fabricació i comercialització de pròtesis dentals i d’altres productes sanitaris dentals a 
mida 

62. Decret 160/2016, de 2 de febrer, de reestructuració de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya 

63. Decret 161/2016, de 2 de febrer, pel qual es modifica l’article 9 del Decret 68/2014, de 
20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans 
urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat 
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64. Decret 173/2016, de 9 de febrer, pel qual es modifiquen els criteris d’execució del 
PUOSC 2008-2012, establerts pel Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s’aproven les 
bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012 

65. Decret 174/2016, de 9 de febrer, pel qual es prorroga el termini que estableix la 
disposició addicional segona del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari 
integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) 

 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (ARP) 

43 

1.Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 

2.Ordre ARP/227/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts per la compensació no renovable a les persones pescadores afectades pel 
cessament en l’activitat pesquera com a conseqüència d’una paralització definitiva 
d’embarcacions de pesca en l’àmbit de les compensacions socioeconòmiques per a 
la gestió de la flota pesquera que estableix el Fons Europeu de la Pesca, i es 
convoquen els corresponents a l’any 2015. 

3.Ordre ARP/230/2015, de 15 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/114/2015, de 24 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
al sector apícola per pol·linització i es convoquen els corresponents a 2015. 

4.Ordre ARP/231/2015, de 17 de juliol, per la qual s’efectua la declaració de crèdits 
efectivament disponibles de l’Ordre AAM/155/2015, de 19 de maig, per la qual 
s’aproven les bases reguladores dels ajuts al foment de les races autòctones, i es 
convoquen els corresponents a 2015. 

5.Ordre ARP/232/2015, de 17 de juliol, per la qual s’efectua la declaració de crèdits 
efectivament disponibles de l’Ordre AAM/113/2015, de 24 d’abril, per la qual 
s’aproven les bases reguladores dels ajuts de mínims destinats al control oficial del 
rendiment lleter, i es convoquen els corresponents a 2015. 

6.Ordre ARP/235/2015, de 16 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts als titulars d’embarcacions pesqueres de la modalitat d’arrossegament per 
la paralització definitiva d’embarcacions de pesca i dels ajuts per les compensacions 
socioeconòmiques a les persones afectades per la paralització definitiva 
d’embarcacions de pesca, dins el Fons Europeu de la Pesca, i es convoquen els 
corresponents a l’any 2015. 

7.Ordre ARP/242/2015, de 29 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/82/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
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associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 
2015. 

8.Ordre ARP/253/2015, de 30 de juliol, per la qual es deroga l’Ordre 
AAR/359/2008, de 21 de juliol, per la qual es declara l’existència oficial de la plaga 
de la carpocapsa, Cydia pomonella L., i es qualifica d’utilitat pública la prevenció i 
lluita contra aquesta plaga. 

9.Ordre ARP/255/2015, de 29 de juliol, per la qual es modifiquen les bases 
reguladores dels ajuts a la gestió dels purins que es destinaven a les plantes 
d’assecatge abans del tancament, i es convoquen els corresponents a l’any 2015, 
aprovades mitjançant l’Ordre AAM/337/2014, de 13 de novembre. 

10.Ordre ARP/257/2015, de 14 d’agost, per la qual es modifica l’Ordre 
ARP/295/2004, de 19 d’agost, per la qual es declara l’existència oficial de la plaga 
mosca mediterrània de la fruita, Ceratitis capitata Wiedemann, i s’estableixen 
mesures obligatòries de lluita. 

11.Ordre ARP/258/2015, de 17 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de 
grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de 
productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors 
per part d’aquests grups, i es convoquen els corresponents a 2015. 

12.Ordre ARP/259/2015, de 17 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores 
de l’ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses a l’alumnat 
de centres educatius del curs escolar 2015-2016 dins el marc d’un pla de consum de 
fruites i hortalisses a les escoles, i s’obre el termini d’adhesió dels centres educatius 
i el procediment per a la selecció de l’entitat que s’autoritzarà per efectuar la 
promoció i distribució durant l’esmentat curs escolar. 

13.Ordre ARP/261/2015, de 20 d’agost, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/21/2013, de 5 de febrer, per la qual es regula la Reserva de drets de plantació 
de vinya de Catalunya, amb relació a la convocatòria de drets de 2015. 

14.Ordre ARP/262/2015, de 24 d’agost, per la qual es reconeix amb caràcter 
definitiu el consell regulador provisional i el Reglament de la Denominació 
d’Origen Protegida Fesols de Santa Pau. 

15.Ordre ARP/264/2015, de 22 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts per a la realització de proves diagnòstiques previstes en l’execució del 
programa de sanitat animal de prevenció, lluita i eradicació de la tuberculosi bovina, 
i es convoquen els corresponents a 2015. 

16.Ordre ARP/268/2015, de 24 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat animal en els sectors porcí i 
cunícola, i es convoquen els corresponents a 2015. 
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17.Ordre ARP/270/2015, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes 
de regadius, i es convoquen els corresponents als anys 2015, 2016, 2017 i 2018. 

18.Ordre ARP/277/2015, de 31 d’agost, per la qual es regula l’eliminació 
obligatòria de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del 
raïm, s’estableix el procediment de sol·licitud dels ajuts per a la destil·lació de 
subproductes i es convoquen els corresponents a la campanya 2015-2016. 

19.Ordre ARP/278/2015, d’1 de setembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats 
d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 
03.02.01) i es convoquen els corresponents a l’any 2015/2016. 

20.Ordre ARP/279/2015, de 7 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/361/2014, de 3 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 
ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen els 
corresponents al període 2014-2015. 

21.Ordre ARP/282/2015, de 9 de setembre, per la qual es convoquen eleccions per a 
la provisió dels càrrecs als òrgans de govern de la Confraria de Pescadors de 
Cambrils. 

22.Ordre ARP/290/2015, de 10 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre 
ARP/237/2003, de 20 de maig, per la qual es declara l’existència oficial de la plaga 
Unaspis yanonensis i s’estableixen mesures obligatòries de lluita. 

23.Ordre ARP/296/2015, de 17 de setembre, per la qual es fa pública la 
convocatòria per a la selecció d’un grup ad hoc que ha de dur a terme l’execució del 
projecte mediambiental previst a l’operació 16.05.01 del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya per al període 2014-2020 sobre conservació de 
la biodiversitat i lluita contra espècies invasores, per a la lluita contra el cargol poma 
al delta de l’Ebre. 

24.Ordre ARP/307/2015, de 22 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l’aprovació i els ajuts dels plans 
de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2014-2018, 
i es convoquen els ajuts corresponents. 

25.Ordre ARP/310/2015, de 29 de setembre, per la qual es crea el Comitè de 
Seguiment del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 

26.Ordre ARP/317/2015, de 2 d’octubre, per la qual es regula la comunicació prèvia 
a l’inici de determinades actuacions subjectes al règim d’ajuts destinats a la millora 
de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura en la 
convocatòria de l’any 2016. 

27.Ordre ARP/321/2015, de 15 d’octubre, per la qual es modifiquen els percentatges 
de subvenció dels ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries aprovades 
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per l’Ordre ARP/127/2015, de 30 d’abril, i es fa pública la convocatòria dels ajuts a 
les línies del Pla d’assegurances agràries 2015 no coberts per l’Ordre 
AAM/127/2015, de 30 d’abril, i els ajuts a les assegurances d’hivernacles 
corresponents a la campanya 2015-2016. 

28.Ordre ARP/324/2015, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i 
comercialització d’aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del 
canvi climàtic en la transformació d’aliments (operació 04.02.02), i es convoquen 
els corresponents a l’any 2015. 

29.Ordre ARP/334/2015, de 29 d’octubre, per la qual es convoquen les eleccions per 
determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a 
Catalunya. 

30.Ordre ARP/347/2015, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la 
convocatòria per a la selecció de l’explotació ramadera més idònia per a la 
instal·lació d’un separador sòlid/líquid de purins. 

31.Ordre ARP/348/2015, de 18 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/189/2015, de 16 de juny, per la qual s’estableixen normes transitòries de 
tramitació de les sol·licituds d’arrencada, de plantació i de replantació de vinya, i de 
transferència de drets de plantació, durant l’any 2015. 

32.Ordre ARP/352/2015, d’1 de desembre, per la qual s’estableixen determinats 
períodes de veda per a les modalitats de pesca d’encerclament i d’arrossegament per 
al període 2015-2016. 

33.Ordre ARP/362/2015, de 15 de desembre, per la qual s’estableix el Pla de gestió 
de l’activitat de marisqueig de bivalves mitjançant dragues mecanitzades (gàbies). 

34.Ordre ARP/363/2015, de 15 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/127/2015, de 30 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
per al foment de l’ús de les assegurances agràries, i es fa pública la convocatòria 
dels ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2015 i s’incrementa la dotació 
pressupostària. 

35.Ordre ARP/374/2015, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció 
agroalimentària ecològica, i es convoquen els corresponents a 2016. 

36.Ordre ARP/375/2015, de 16 de desembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups 
d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de 
Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01), i es convoquen els corresponents a l’any 
2016. 

37.Ordre ARP/372/2015, de 18 de desembre, d’inspeccions periòdiques d’equips 
d’aplicació de productes fitosanitaris. 
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38.Ordre ARP/373/2015, de 18 de desembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen 
els corresponents al període 2016. 

39.Ordre ARP/1/2016, de 5 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts de foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01), i es convoquen 
els corresponents a 2016. 

40.Ordre ARP/6/2016, de 20 de gener, per la qual es regula la mesura de promoció 
de productes vinícoles en els mercats de tercers països i es convoca la corresponent 
a la campanya 2016-2017, i es modifica l’apartat 13.2 de l’annex 1 de l’Ordre 
AAM/16/2014, de 24 de gener. 

41.Ordre ARP/8/2016, de 21 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el 
marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 
19.02.01), i es convoquen els corresponents a l’any 2016. 

42.Ordre ARP/12/2016, de 27 de gener, per la qual s’estableix i es regula la 
declaració única agrària de 2016. 

43.Ordre ARP/24/2016, de 10 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/82/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 
2015. 

 

Departament d’Empresa i Ocupació (EMO) 

2 

1.ORDRE EMO/217/2015 1 de juliol (ítems 1, 4, 5) 

2.RESOLUCIÓ EMO/2696/2015 de 10 de novembre (ítem 7) 

 

Departament d’Ensenyament (ENS) 

2 

1. Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació en centres de treball. 

2. Ordre ENS/293/2015, de 18 de setembre, de creació del Registre d’alumnes 
i del fitxer de dades de caràcter personal associat. 

 

Departament de la Presidència (PRE) 

9 
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1.Ordre PRE/18/2016, de 8 de febrer, per la qual es revisen i s’actualitzen els continguts 
de les competències digitals detallats en l’annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny, pel 
qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la 
comunicació (ACTIC). 

2.Ordre PRE/19/2016, de 5 de febrer, per la qual es creen i modifiquen fitxers que 
contenen dades de caràcter personal gestionats en l’àmbit del Departament de la 
Presidència. 

3.Ordre PRE/22/2016, d’11 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de beques per a la recerca sobre l’organització territorial del poder dels 
estats 

4.Ordre PRE/208/2015, de 8 de juliol, per la qual es regulen fitxers que contenen dades 
de caràcter personal gestionades en l’àmbit del Departament de la Presidència 

5.Ordre PRE/338/2015, de 4 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores 
del procediment per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes de 
l’exterior 

6.Ordre PRE/281/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifiquen les bases 
reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l’àmbit de l’acció exterior del 
Departament de la Presidència adreçats a titulats universitaris, aprovades per l’Ordre 
PRE/182/2015, de 17 de juny 

7.Ordre PRE/240/2015, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió d’ajuts per a la formació complementària d’alumnat universitari i persones 
postgraduades en l’àmbit de l’educació física i l’esport 

8.Ordre PRE/300/2015, de 23 de setembre, per la qual s’aproven les bases generals 
reguladores del procediment per a la concessió i renovació d’ajuts per a la contractació 
de personal investigador novell, dins l’àmbit de l’educació física, l’activitat física, 
l’esport i les seves ciències aplicades, destinats a l’INEFC 

9.Ordre PRE/26/2016, de 17 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores del 
procediment per a la concessió de subvencions estructurals per a l’edició de 
publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès 

 

Departament de Salut (SLT) 

3 

1.ORDRE SLT/330/2015, de 20 d’octubre, per la qual es regulen el contingut i el model 
de la targeta sanitària individual a Catalunya. DOGC 30/10/2015 

2.ORDRE SLT/341/2015, d’11 de novembre, per la qual es crea el Comitè Coordinador 
de la Seguretat de la Informació del Departament de Salut. DOGC 18/11/2015 
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3.ORDRE SLT/371/2015, de 23 de desembre, de modificació de l’Ordre SLT/25/2014, 
de 3 de febrer, per la qual s’actualitza la regulació dels fitxers que contenen dades de 
caràcter personal del Departament de Salut i de les entitats vinculades o que en 
depenen. DOGC 30/12/2015 

 

Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) 

2 

1.ORDRE TES/266/2015, de 24 d’agost, per la qual s’actualitzen els fitxers de dades de 
caràcter personal gestionats pel Departament de Territori i Sostenibilitat i els seus 
organismes autònoms. 

2.ORDRE TES/14/2016, d’1 de febrer, de creació i modificació de fitxers que contenen 
dades de caràcter personal gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

 

Q.6. B3. Nombre, acompanyat amb la seva identificació, d’ordenances/decrets o 
ordres en què s’hagi dut a terme un estudi cost-benefici o similar abans d’haver-se aprovat. 

 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (ARP) 

43 

1.Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 

2.Ordre ARP/227/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts per la compensació no renovable a les persones pescadores afectades pel 
cessament en l’activitat pesquera com a conseqüència d’una paralització definitiva 
d’embarcacions de pesca en l’àmbit de les compensacions socioeconòmiques per a 
la gestió de la flota pesquera que estableix el Fons Europeu de la Pesca, i es 
convoquen els corresponents a l’any 2015. 

3.Ordre ARP/230/2015, de 15 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/114/2015, de 24 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
al sector apícola per pol·linització i es convoquen els corresponents a 2015. 

4.Ordre ARP/231/2015, de 17 de juliol, per la qual s’efectua la declaració de crèdits 
efectivament disponibles de l’Ordre AAM/155/2015, de 19 de maig, per la qual 
s’aproven les bases reguladores dels ajuts al foment de les races autòctones, i es 
convoquen els corresponents a 2015. 

5.Ordre ARP/232/2015, de 17 de juliol, per la qual s’efectua la declaració de crèdits 
efectivament disponibles de l’Ordre AAM/113/2015, de 24 d’abril, per la qual 
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s’aproven les bases reguladores dels ajuts de mínims destinats al control oficial del 
rendiment lleter, i es convoquen els corresponents a 2015. 

6.Ordre ARP/235/2015, de 16 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts als titulars d’embarcacions pesqueres de la modalitat d’arrossegament per 
la paralització definitiva d’embarcacions de pesca i dels ajuts per les compensacions 
socioeconòmiques a les persones afectades per la paralització definitiva 
d’embarcacions de pesca, dins el Fons Europeu de la Pesca, i es convoquen els 
corresponents a l’any 2015. 

7.Ordre ARP/242/2015, de 29 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/82/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 
2015. 

8.Ordre ARP/253/2015, de 30 de juliol, per la qual es deroga l’Ordre 
AAR/359/2008, de 21 de juliol, per la qual es declara l’existència oficial de la plaga 
de la carpocapsa, Cydia pomonella L., i es qualifica d’utilitat pública la prevenció i 
lluita contra aquesta plaga. 

9.Ordre ARP/255/2015, de 29 de juliol, per la qual es modifiquen les bases 
reguladores dels ajuts a la gestió dels purins que es destinaven a les plantes 
d’assecatge abans del tancament, i es convoquen els corresponents a l’any 2015, 
aprovades mitjançant l’Ordre AAM/337/2014, de 13 de novembre. 

10.Ordre ARP/257/2015, de 14 d’agost, per la qual es modifica l’Ordre 
ARP/295/2004, de 19 d’agost, per la qual es declara l’existència oficial de la plaga 
mosca mediterrània de la fruita, Ceratitis capitata Wiedemann, i s’estableixen 
mesures obligatòries de lluita. 

11.Ordre ARP/258/2015, de 17 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de 
grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de 
productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors 
per part d’aquests grups, i es convoquen els corresponents a 2015. 

12.Ordre ARP/259/2015, de 17 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores 
de l’ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses a l’alumnat 
de centres educatius del curs escolar 2015-2016 dins el marc d’un pla de consum de 
fruites i hortalisses a les escoles, i s’obre el termini d’adhesió dels centres educatius 
i el procediment per a la selecció de l’entitat que s’autoritzarà per efectuar la 
promoció i distribució durant l’esmentat curs escolar. 

13.Ordre ARP/261/2015, de 20 d’agost, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/21/2013, de 5 de febrer, per la qual es regula la Reserva de drets de plantació 
de vinya de Catalunya, amb relació a la convocatòria de drets de 2015. 
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14.Ordre ARP/262/2015, de 24 d’agost, per la qual es reconeix amb caràcter 
definitiu el consell regulador provisional i el Reglament de la Denominació 
d’Origen Protegida Fesols de Santa Pau. 

15.Ordre ARP/264/2015, de 22 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts per a la realització de proves diagnòstiques previstes en l’execució del 
programa de sanitat animal de prevenció, lluita i eradicació de la tuberculosi bovina, 
i es convoquen els corresponents a 2015. 

16.Ordre ARP/268/2015, de 24 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat animal en els sectors porcí i 
cunícola, i es convoquen els corresponents a 2015. 

17.Ordre ARP/270/2015, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes 
de regadius, i es convoquen els corresponents als anys 2015, 2016, 2017 i 2018. 

18.Ordre ARP/277/2015, de 31 d’agost, per la qual es regula l’eliminació 
obligatòria de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del 
raïm, s’estableix el procediment de sol·licitud dels ajuts per a la destil·lació de 
subproductes i es convoquen els corresponents a la campanya 2015-2016. 

19.Ordre ARP/278/2015, d’1 de setembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats 
d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 
03.02.01) i es convoquen els corresponents a l’any 2015/2016. 

20.Ordre ARP/279/2015, de 7 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/361/2014, de 3 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 
ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen els 
corresponents al període 2014-2015. 

21.Ordre ARP/282/2015, de 9 de setembre, per la qual es convoquen eleccions per a 
la provisió dels càrrecs als òrgans de govern de la Confraria de Pescadors de 
Cambrils. 

22.Ordre ARP/290/2015, de 10 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre 
ARP/237/2003, de 20 de maig, per la qual es declara l’existència oficial de la plaga 
Unaspis yanonensis i s’estableixen mesures obligatòries de lluita. 

23.Ordre ARP/296/2015, de 17 de setembre, per la qual es fa pública la 
convocatòria per a la selecció d’un grup ad hoc que ha de dur a terme l’execució del 
projecte mediambiental previst a l’operació 16.05.01 del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya per al període 2014-2020 sobre conservació de 
la biodiversitat i lluita contra espècies invasores, per a la lluita contra el cargol poma 
al delta de l’Ebre. 

24.Ordre ARP/307/2015, de 22 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l’aprovació i els ajuts dels plans 
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de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2014-2018, 
i es convoquen els ajuts corresponents. 

25.Ordre ARP/310/2015, de 29 de setembre, per la qual es crea el Comitè de 
Seguiment del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 

26.Ordre ARP/317/2015, de 2 d’octubre, per la qual es regula la comunicació prèvia 
a l’inici de determinades actuacions subjectes al règim d’ajuts destinats a la millora 
de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura en la 
convocatòria de l’any 2016. 

27.Ordre ARP/321/2015, de 15 d’octubre, per la qual es modifiquen els percentatges 
de subvenció dels ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries aprovades 
per l’Ordre ARP/127/2015, de 30 d’abril, i es fa pública la convocatòria dels ajuts a 
les línies del Pla d’assegurances agràries 2015 no coberts per l’Ordre 
AAM/127/2015, de 30 d’abril, i els ajuts a les assegurances d’hivernacles 
corresponents a la campanya 2015-2016. 

28.Ordre ARP/324/2015, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i 
comercialització d’aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del 
canvi climàtic en la transformació d’aliments (operació 04.02.02), i es convoquen 
els corresponents a l’any 2015. 

29.Ordre ARP/334/2015, de 29 d’octubre, per la qual es convoquen les eleccions per 
determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a 
Catalunya. 

30.Ordre ARP/347/2015, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la 
convocatòria per a la selecció de l’explotació ramadera més idònia per a la 
instal·lació d’un separador sòlid/líquid de purins. 

31.Ordre ARP/348/2015, de 18 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/189/2015, de 16 de juny, per la qual s’estableixen normes transitòries de 
tramitació de les sol·licituds d’arrencada, de plantació i de replantació de vinya, i de 
transferència de drets de plantació, durant l’any 2015. 

32.Ordre ARP/352/2015, d’1 de desembre, per la qual s’estableixen determinats 
períodes de veda per a les modalitats de pesca d’encerclament i d’arrossegament per 
al període 2015-2016. 

33.Ordre ARP/362/2015, de 15 de desembre, per la qual s’estableix el Pla de gestió 
de l’activitat de marisqueig de bivalves mitjançant dragues mecanitzades (gàbies). 

34.Ordre ARP/363/2015, de 15 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/127/2015, de 30 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
per al foment de l’ús de les assegurances agràries, i es fa pública la convocatòria 
dels ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2015 i s’incrementa la dotació 
pressupostària. 
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35.Ordre ARP/374/2015, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció 
agroalimentària ecològica, i es convoquen els corresponents a 2016. 

36.Ordre ARP/375/2015, de 16 de desembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups 
d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de 
Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01), i es convoquen els corresponents a l’any 
2016. 

37.Ordre ARP/372/2015, de 18 de desembre, d’inspeccions periòdiques d’equips 
d’aplicació de productes fitosanitaris. 

38.Ordre ARP/373/2015, de 18 de desembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen 
els corresponents al període 2016. 

39.Ordre ARP/1/2016, de 5 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts de foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01), i es convoquen 
els corresponents a 2016. 

40.Ordre ARP/6/2016, de 20 de gener, per la qual es regula la mesura de promoció 
de productes vinícoles en els mercats de tercers països i es convoca la corresponent 
a la campanya 2016-2017, i es modifica l’apartat 13.2 de l’annex 1 de l’Ordre 
AAM/16/2014, de 24 de gener. 

41.Ordre ARP/8/2016, de 21 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el 
marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 
19.02.01), i es convoquen els corresponents a l’any 2016. 

42.Ordre ARP/12/2016, de 27 de gener, per la qual s’estableix i es regula la 
declaració única agrària de 2016. 

43.Ordre ARP/24/2016, de 10 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/82/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 
2015. 

 

Departament d’Ensenyament (ENS) 

2 

1. Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació en centres de treball. 

2. Ordre ENS/293/2015, de 18 de setembre, de creació del Registre d’alumnes 
i del fitxer de dades de caràcter personal associat. 
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Departament de Justícia (JUS) 

7 

ORDRES 

1. ORDRE JUS/216/2015, de 13 de juliol, per la qual es determina la data d’entrada en 
funcionament de les unitats processals de suport directe del Servei Comú Processal 
General i del Servei Comú Processal d’Execució del partit judicial del Prat de 
Llobregat. DOGC 21/07/2015  

vmemòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades:l’ordre no té caràcter 
normatiu, per tant, no es va elaborar la referida memòria. 

2. ORDRE JUS/245/2015, de 23 de juliol, per la qual es regulen els fitxers que 
contenen dades de caràcter personal gestionats pel Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció. DOGC 06/08/2015  

vmemòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades (inclou informe d’impacte 
normatiu, informe d’impacte econòmic i social i informe d’impacte pressupostari): 
03.06.14. 

3. ORDRE JUS/297/2015, de 17 de setembre, per la qual s’ajorna la provisió en 
concurs dels registres de la propietat afectats per l’admissió a tràmit del Conflicte 
positiu de competència presentat pel Govern de l’Estat contra el Decret 69/2015, de 
5 de maig, pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, 
mercantils i de béns mobles de Catalunya.DOGC 25/09/2015 

vmemòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades (inclou informe d’impacte 
normatiu, informe d’impacte econòmic i social i informe d’impacte pressupostari): 
15.07.15. 

4. ORDRE JUS/354/2015, d’1 de desembre, per la qual es determina la data d’entrada 
en funcionament de les unitats processals de suport directe, del Servei Comú 
Processal General i del Servei Comú Processal d’Execució d’Amposta. DOGC 
09/12/2015 

vmemòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades:l’ordre no té caràcter 
normatiu, per tant, no es va elaborar la referida memòria. 

5. ORDRE JUS/5/2016, de 15 de gener, de modificació de l’annex del Decret 
169/2010, de 16 de novembre, sobre estructura i organització de l’oficina judicial a 
Catalunya, i de creació d’un servei comú processal general i d’execució al partit 
judicial de Balaguer. DOGC 15/02/2016  
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vmemòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades (inclou informe d’impacte 
normatiu, informe d’impacte econòmic i social i informe d’impacte pressupostari): 
31.07.15 

vinforme de la DG de Pressupostos: 05.10.15 

6. ORDRE JUS/17/2016, de 3 de febrer, per la qual es determina la data d’entrada en 
funcionament de les unitats processals de suport directe i del Servei Comú Processal 
General i d’Execució del partit judicial de Balaguer. DOGC 16/02/2016  

vmemòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades:l’ordre no té caràcter 
normatiu, per tant, no es va elaborar la referida memòria. 

7. ORDRE JUS/20/2016, de 4 de febrer, de creació dels serveis comuns processals al 
partit judicial de Sant Boi de Llobregat.DOGC 16/02/2016 

vmemòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades (inclou informe d’impacte 
normatiu, informe d’impacte econòmic i social i informe d’impacte pressupostari): 
31.07.15 

vinforme de la DG de Pressupostos: 05.10.15 

 

Departament de Salut (SLT) 

3 

1.ORDRE SLT/330/2015, de 20 d’octubre, per la qual es regulen el contingut i el model 
de la targeta sanitària individual a Catalunya. DOGC 30/10/2015 

2.ORDRE SLT/341/2015, d’11 de novembre, per la qual es crea el Comitè Coordinador 
de la Seguretat de la Informació del Departament de Salut. DOGC 18/11/2015 

3.ORDRE SLT/371/2015, de 23 de desembre, de modificació de l’Ordre SLT/25/2014, 
de 3 de febrer, per la qual s’actualitza la regulació dels fitxers que contenen dades de 
caràcter personal del Departament de Salut i de les entitats vinculades o que en 
depenen. DOGC 30/12/2015 

 

Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) 

2 

1.ORDRE TES/266/2015, de 24 d’agost, per la qual s’actualitzen els fitxers de dades de 
caràcter personal gestionats pel Departament de Territori i Sostenibilitat i els seus 
organismes autònoms 

2.ORDRE TES/14/2016, d’1 de febrer, de creació i modificació de fitxers que contenen 
dades de caràcter personal gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

 



 131

 

Q.6. B4. Nombre, acompanyat amb la seva identificació, d’ordenances/decrets o ordres en 
què s’hagi utilitzat una metodologia (com ara l’standard cost model o similar) per mesurar 
les càrregues administratives. 

 

Decrets de l’àmbit de l’Administració de la Generalitat 

12 

Actualment, el mesurament de les càrregues administratives en l’àmbit de l’Administració 
de la Generalitat es realitza mitjançant la metodologia prevista 
alhttp://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/s
implificacio_i_reduccio_carregues_ad/metodologia_quantificacio/manual_internacional-
_model_costos_estandard_2008.pdfManual internacional del model de costos estàndard, 
d’acord amb el que disposa 
lahttp://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluaci
o_impacte_normatiu/guia-de-bones-practiques/Guia de bones pràctiques per a l’elaboració i 
la revisió de normativa amb incidència en l’activitat econòmica, aprovada per Acord del 
Govern de 13 d’abril de 2010. Tot i que també s’ha previst que es pugui utilitzar, en 
determinats casos, una estandardització del preu i el temps per a un determinat tipus 
d’obligacions d’informació d’acord amb 
elhttp://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/s
implificacio_i_reduccio_carregues_ad/metodologia_quantificacio/sistema_costos_unitaris_
estandard_2012.pdfSistema de costos unitaris estàndard per a la quantificació de càrregues 
administratives. 

 

S’HAN QUANTIFICAT LES CÀRREGUES ADMINISTRATIVES QUE 
GENERARÀ L’APROVACIÓ DE LA NORMA: 

1. Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda 
no sedentària en mercats de marxants 

S’ha estimat un increment de les 
càrregues administratives de 685.555 
€/anuals. 

2. Decret 163/2015, de 21 de juliol, de 
modificació del Decret 240/2004, de 30 de 
març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes 
autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables 
a la seva planificació i de modificació dels 
decrets 86/2012, de 31 de juliol; 23/2005, de 22 
de febrer; 37/2010, de 16 de març, i 397/2011, 
d’11 d’octubre, pels quals s’aproven diferents 

S’ha estimat un increment de les 
càrregues administratives de 16.001,20 
€/anuals. 
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reglaments en matèria de joc 

3.Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació 
sanitària especialitzada a Catalunya 

S’ha estimat un increment de les 
càrregues administratives de 
10.937,75€/anuals. 

4.Decret 178/2015, de 4 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’impost sobre 
l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera 
produïda per l’aviació comercial, l’impost 
sobre l’emissió de gasos i partícules a 
l’atmosfera produïda per la indústria i l’impost 
sobre la producció d’energia elèctrica d’origen 
nuclear 

S’ha estimat un increment de les 
càrregues administratives de 19.399,68 
€/anuals. 

5.Decret 189/2015, de 25 d’agost, pel qual 
s’estableix el procediment d’acreditació de les 
escoles particulars de conductors com a centres 
de formació de qualitat 

S’ha estimat un increment de les 
càrregues administratives de 17.374,00 
€/anuals. 

6.Decret 198/2015, de 8 de setembre, de gestió 
agrícola dels efluents produïts en cellers i 
almàsseres 

S’ha estimat un estalvi de les càrregues 
administratives de 8.236,60€/anuals. 

7.Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual 
es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i 
es regulen els sistemes de notificació de 
malalties de declaració obligatòria i brots 
epidèmics 

S’ha estimat un increment de les 
càrregues administratives de 
5.430,60€/anuals. 

8.Decret 205/2015, de 15 de setembre, del 
règim d’autorització administrativa i de 
comunicació prèvia dels serveis socials i del 
Registre d’Entitats, Serveis i Establiments 
Socials 

S’ha estimat que el compliment del nou 
decret genera un cost en termes de 
càrregues administratives de 363.712,16 
€/anuals. No s’ha calculat si se n’ha 
produït o un increment o una reducció. 

9.Decret 206/2015, de 15 de setembre, relatiu 
al procediment d’acreditació i atribució de la 
quota de representativitat institucional de les 
organitzacions empresarials més 
representatives en l’àmbit de Catalunya 

S’ha estimat un increment de les 
càrregues administratives de 664,38 
€/anuals. 
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10.Decret 242/2015, de 10 de novembre, pel 
qual es regula el desarrelament d’arbres i 
d’arbustos 

S’ha estimat un estalvi de les càrregues 
administratives de 2.252,16 €/anuals. 

11.Decret 255/2015, de 22 de desembre, pel 
qual s’aprova el Programa anual d’actuació 
estadística per a l’any 2016, i d’inclusió de 
noves activitats estadístiques d’interès de la 
Generalitat en el Pla estadístic de Catalunya 

S’ha estimat un increment de les 
càrregues administratives de 119.131 
€/anuals.  

12.Decret 159/2016, de 2 de febrer, pel qual 
s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a 
la fabricació i comercialització de pròtesis 
dentals i d’altres productes sanitaris dentals a 
mida 

 

S’ha estimat un estalvi de les càrregues 
administratives de 43.316,16€/anuals. 

S’HAURIEN D’HAVER QUANTIFICAT LES CÀRREGUES 
ADMINISTRATIVES I NO S’HA FET: 

1. Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d’interès de 
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic 

2. Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria 

3. Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

4. Decret 211/2015, de 22 de setembre, pel qual es declara el Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i del Freser i es modifiquen els límits dels espais del Pla d’espais 
d’interès natural Capçaleres del Ter i del Freser, i Serra Cavallera 

 

 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (ARP) 

43 

1.Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 
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2.Ordre ARP/227/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts per la compensació no renovable a les persones pescadores afectades pel 
cessament en l’activitat pesquera com a conseqüència d’una paralització definitiva 
d’embarcacions de pesca en l’àmbit de les compensacions socioeconòmiques per a 
la gestió de la flota pesquera que estableix el Fons Europeu de la Pesca, i es 
convoquen els corresponents a l’any 2015. 

3.Ordre ARP/230/2015, de 15 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/114/2015, de 24 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
al sector apícola per pol·linització i es convoquen els corresponents a 2015. 

4.Ordre ARP/231/2015, de 17 de juliol, per la qual s’efectua la declaració de crèdits 
efectivament disponibles de l’Ordre AAM/155/2015, de 19 de maig, per la qual 
s’aproven les bases reguladores dels ajuts al foment de les races autòctones, i es 
convoquen els corresponents a 2015. 

5.Ordre ARP/232/2015, de 17 de juliol, per la qual s’efectua la declaració de crèdits 
efectivament disponibles de l’Ordre AAM/113/2015, de 24 d’abril, per la qual 
s’aproven les bases reguladores dels ajuts de mínims destinats al control oficial del 
rendiment lleter, i es convoquen els corresponents a 2015. 

6.Ordre ARP/235/2015, de 16 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts als titulars d’embarcacions pesqueres de la modalitat d’arrossegament per 
la paralització definitiva d’embarcacions de pesca i dels ajuts per les compensacions 
socioeconòmiques a les persones afectades per la paralització definitiva 
d’embarcacions de pesca, dins el Fons Europeu de la Pesca, i es convoquen els 
corresponents a l’any 2015. 

7.Ordre ARP/242/2015, de 29 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/82/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 
2015. 

8.Ordre ARP/253/2015, de 30 de juliol, per la qual es deroga l’Ordre 
AAR/359/2008, de 21 de juliol, per la qual es declara l’existència oficial de la plaga 
de la carpocapsa, Cydia pomonella L., i es qualifica d’utilitat pública la prevenció i 
lluita contra aquesta plaga. 

9.Ordre ARP/255/2015, de 29 de juliol, per la qual es modifiquen les bases 
reguladores dels ajuts a la gestió dels purins que es destinaven a les plantes 
d’assecatge abans del tancament, i es convoquen els corresponents a l’any 2015, 
aprovades mitjançant l’Ordre AAM/337/2014, de 13 de novembre. 

10.Ordre ARP/257/2015, de 14 d’agost, per la qual es modifica l’Ordre 
ARP/295/2004, de 19 d’agost, per la qual es declara l’existència oficial de la plaga 
mosca mediterrània de la fruita, Ceratitis capitata Wiedemann, i s’estableixen 
mesures obligatòries de lluita. 
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11.Ordre ARP/258/2015, de 17 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de 
grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de 
productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors 
per part d’aquests grups, i es convoquen els corresponents a 2015. 

12.Ordre ARP/259/2015, de 17 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores 
de l’ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses a l’alumnat 
de centres educatius del curs escolar 2015-2016 dins el marc d’un pla de consum de 
fruites i hortalisses a les escoles, i s’obre el termini d’adhesió dels centres educatius 
i el procediment per a la selecció de l’entitat que s’autoritzarà per efectuar la 
promoció i distribució durant l’esmentat curs escolar. 

13.Ordre ARP/261/2015, de 20 d’agost, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/21/2013, de 5 de febrer, per la qual es regula la Reserva de drets de plantació 
de vinya de Catalunya, amb relació a la convocatòria de drets de 2015. 

14.Ordre ARP/262/2015, de 24 d’agost, per la qual es reconeix amb caràcter 
definitiu el consell regulador provisional i el Reglament de la Denominació 
d’Origen Protegida Fesols de Santa Pau. 

15.Ordre ARP/264/2015, de 22 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts per a la realització de proves diagnòstiques previstes en l’execució del 
programa de sanitat animal de prevenció, lluita i eradicació de la tuberculosi bovina, 
i es convoquen els corresponents a 2015. 

16.Ordre ARP/268/2015, de 24 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat animal en els sectors porcí i 
cunícola, i es convoquen els corresponents a 2015. 

17.Ordre ARP/270/2015, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes 
de regadius, i es convoquen els corresponents als anys 2015, 2016, 2017 i 2018. 

18.Ordre ARP/277/2015, de 31 d’agost, per la qual es regula l’eliminació 
obligatòria de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del 
raïm, s’estableix el procediment de sol·licitud dels ajuts per a la destil·lació de 
subproductes i es convoquen els corresponents a la campanya 2015-2016. 

19.Ordre ARP/278/2015, d’1 de setembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats 
d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 
03.02.01) i es convoquen els corresponents a l’any 2015/2016. 

20.Ordre ARP/279/2015, de 7 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/361/2014, de 3 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 
ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen els 
corresponents al període 2014-2015. 
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21.Ordre ARP/282/2015, de 9 de setembre, per la qual es convoquen eleccions per a 
la provisió dels càrrecs als òrgans de govern de la Confraria de Pescadors de 
Cambrils. 

22.Ordre ARP/290/2015, de 10 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre 
ARP/237/2003, de 20 de maig, per la qual es declara l’existència oficial de la plaga 
Unaspis yanonensis i s’estableixen mesures obligatòries de lluita. 

23.Ordre ARP/296/2015, de 17 de setembre, per la qual es fa pública la 
convocatòria per a la selecció d’un grup ad hoc que ha de dur a terme l’execució del 
projecte mediambiental previst a l’operació 16.05.01 del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya per al període 2014-2020 sobre conservació de 
la biodiversitat i lluita contra espècies invasores, per a la lluita contra el cargol poma 
al delta de l’Ebre. 

24.Ordre ARP/307/2015, de 22 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l’aprovació i els ajuts dels plans 
de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2014-2018, 
i es convoquen els ajuts corresponents. 

25.Ordre ARP/310/2015, de 29 de setembre, per la qual es crea el Comitè de 
Seguiment del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 

26.Ordre ARP/317/2015, de 2 d’octubre, per la qual es regula la comunicació prèvia 
a l’inici de determinades actuacions subjectes al règim d’ajuts destinats a la millora 
de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura en la 
convocatòria de l’any 2016. 

27.Ordre ARP/321/2015, de 15 d’octubre, per la qual es modifiquen els percentatges 
de subvenció dels ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries aprovades 
per l’Ordre ARP/127/2015, de 30 d’abril, i es fa pública la convocatòria dels ajuts a 
les línies del Pla d’assegurances agràries 2015 no coberts per l’Ordre 
AAM/127/2015, de 30 d’abril, i els ajuts a les assegurances d’hivernacles 
corresponents a la campanya 2015-2016. 

28.Ordre ARP/324/2015, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i 
comercialització d’aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del 
canvi climàtic en la transformació d’aliments (operació 04.02.02), i es convoquen 
els corresponents a l’any 2015. 

29.Ordre ARP/334/2015, de 29 d’octubre, per la qual es convoquen les eleccions per 
determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a 
Catalunya. 

30.Ordre ARP/347/2015, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la 
convocatòria per a la selecció de l’explotació ramadera més idònia per a la 
instal·lació d’un separador sòlid/líquid de purins. 
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31.Ordre ARP/348/2015, de 18 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/189/2015, de 16 de juny, per la qual s’estableixen normes transitòries de 
tramitació de les sol·licituds d’arrencada, de plantació i de replantació de vinya, i de 
transferència de drets de plantació, durant l’any 2015. 

32.Ordre ARP/352/2015, d’1 de desembre, per la qual s’estableixen determinats 
períodes de veda per a les modalitats de pesca d’encerclament i d’arrossegament per 
al període 2015-2016. 

33.Ordre ARP/362/2015, de 15 de desembre, per la qual s’estableix el Pla de gestió 
de l’activitat de marisqueig de bivalves mitjançant dragues mecanitzades (gàbies). 

34.Ordre ARP/363/2015, de 15 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/127/2015, de 30 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
per al foment de l’ús de les assegurances agràries, i es fa pública la convocatòria 
dels ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2015 i s’incrementa la dotació 
pressupostària. 

35.Ordre ARP/374/2015, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció 
agroalimentària ecològica, i es convoquen els corresponents a 2016. 

36.Ordre ARP/375/2015, de 16 de desembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups 
d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de 
Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01), i es convoquen els corresponents a l’any 
2016. 

37.Ordre ARP/372/2015, de 18 de desembre, d’inspeccions periòdiques d’equips 
d’aplicació de productes fitosanitaris. 

38.Ordre ARP/373/2015, de 18 de desembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen 
els corresponents al període 2016. 

39.Ordre ARP/1/2016, de 5 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts de foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01), i es convoquen 
els corresponents a 2016. 

40.Ordre ARP/6/2016, de 20 de gener, per la qual es regula la mesura de promoció 
de productes vinícoles en els mercats de tercers països i es convoca la corresponent 
a la campanya 2016-2017, i es modifica l’apartat 13.2 de l’annex 1 de l’Ordre 
AAM/16/2014, de 24 de gener. 

41.Ordre ARP/8/2016, de 21 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el 
marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 
19.02.01), i es convoquen els corresponents a l’any 2016. 
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42.Ordre ARP/12/2016, de 27 de gener, per la qual s’estableix i es regula la 
declaració única agrària de 2016. 

43.Ordre ARP/24/2016, de 10 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre 
AAM/82/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 
2015. 

 

Departament d’Ensenyament (ENS) 

2 

1. Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació en centres de treball. 

2. Ordre ENS/293/2015, de 18 de setembre, de creació del Registre d’alumnes i del 
fitxer de dades de caràcter personal associat. 

  

Departament de Justícia (JUS) 

2 

1.ORDRE JUS/5/2016, de 15 de gener, de modificació de l’annex del Decret 169/2010, 
de 16 de novembre, sobre estructura i organització de l’oficina judicial a Catalunya, i de 
creació d’un servei comú processal general i d’execució al partit judicial de Balaguer. 

2.ORDRE JUS/20/2016, de 4 de febrer, de creació dels serveis comuns processals al 
partit judicial de Sant Boi de Llobregat. 

 

 

Departament de la Presidència (PRE) 

1 

1.Ordre PRE/18/2016, de 8 de febrer, per la qual es revisen i s’actualitzen els continguts 
de les competències digitals detallats en l’annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny, pel 
qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la 
comunicació (ACTIC). 

 

 

Q.6. B5. Nombre, acompanyat amb la seva identificació, d’ordenances/decrets o ordres en 
què hi hagi hagut una avaluació posterior a la seva entrada en vigor per verificar-ne el grau 
de compliment, la necessitat i l’actualitat, i si s’escau, la conveniència de modificar-ne el 
contingut per raó de noves necessitats socials o econòmiques sobrevingudes. 
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Departament de Justícia (JUS) 

2 

1.ORDRE JUS/5/2016, de 15 de gener, de modificació de l’annex del Decret 169/2010, 
de 16 de novembre, sobre estructura i organització de l’oficina judicial a Catalunya, i de 
creació d’un servei comú processal general i d’execució al partit judicial de Balaguer: 

vL’Ordre crea una Comissió de coordinació i seguiment, amb la finalitat de fer un 
seguiment de la implementació i promoure la coordinació i col·laboració entre les parts 
implicades en el bon funcionament del Servei Comú Processal General i d’Execució de 
Balaguer i la seva millora contínua. 

2.ORDRE JUS/20/2016, de 4 de febrer, de creació dels serveis comuns processals al 
partit judicial de Sant Boi de Llobregat: 

vL’Ordre crea una Comissió de coordinació i seguiment, amb la finalitat de fer un 
seguiment de la implementació i promoure la coordinació i col·laboració entre les parts 
implicades en el bon funcionament dels serveis comuns processals de Sant Boi de 
Llobregat i la seva millora contínua. 

 

 

Q.6. B8. Nombre, acompanyat amb la seva identificació, de texts consolidats de les normes 
quan s’hagin modificat. 

91 consolidacions 

Consolidacions juliol 2015 

1.Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015. 

2.Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

3.Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia. 

4.Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 

5.Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals. 

6.Decret 309/2011, de 12 d’abril, pel qual es regula el Consell per a l’Impuls i 
l’Ordenació de la Reforma de l’Administració. 

7.Llei 6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat. 

8.Decret 16/2015, de 24 de febrer, pel qual es crea el Comissionat per a la Transició 
Nacional 
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9.Decret 69/2015, de 5 de maig, pel qual es modifica la demarcació dels registres de la 
propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya. 

10.Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea. 

11.Decret 203/2003, de l’1 d’agost, sobre l’estructura i el funcionament del Registre 
General de Cooperatives de Catalunya. 

12.Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit 
de les cooperatives. 

13.Decret 427/2011, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el nou sistema de 
descomptes d’aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya i s’actualitzen les seves tarifes i peatges. 

14.Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 

15.Llei 21/2005, del 29 de desembre, de mesures financeres. 

16.Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 

17.Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost sobre l’emissió de gasos i 
partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost sobre la producció 
d’energia elèctrica d’origen nuclear. 

18.Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

19.Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

20.Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 

21.Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

22.Llei 11/1989, del 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona. 

23.Decret 240/2004, de 30 de març, pel qual s’aprova el Catàleg de jocs i apostes 
autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació. 

24.Decret 86/2012, de 31 de juliol, d’aprovació del Reglament dels jocs del bingo. 

25.Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines 
recreatives i d’atzar. 

26.Decret 37/2010, de 16 de març, d’aprovació del Reglament de salons recreatius i de 
joc. 

27.Decret 397/2011, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de rifes, tómboles i 
combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals. 
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28.Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost sobre l’emissió de gasos i 
partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost sobre la producció 
d’energia elèctrica d’origen nuclear. 

29.Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya 

30.Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

31.Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

32.Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

33.Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

34.Llei 6/1988, del 3 de març, forestal de Catalunya. 

35.Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 

36.Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de 
Llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 
2006, relativa als serveis en el mercat interior. 

37.Reglament del parlament. 

38.Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de l’Institut Català de Finances. 

39.Decret 279/1994, de 4 de novembre, d’integració de la Generalitat de Catalunya en 
el consorci Centre de Recerca en Economia Internacional, i d’aprovació dels seus 
Estatuts. 

40.Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia. 

 

Consolidacions agost2015 

1. Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost sobre l’emissió de gasos i 
partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost sobre la producció 
d’energia elèctrica d’origen nuclear. 

2. Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals. 

3. Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. 



 142

4. Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat. 

5. Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals. 

6. Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 

7. Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 

8. Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la 
Presidència. 

9. Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels 
ensenyaments d’idiomes de règim especial, per incloure l’idioma coreà. 

10. Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

 

Consolidacions setembre2015 

1. Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can 
Balasc. 

2. Llei 15/2014, del 4 de desembre, de l’impost sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector 
audiovisual i la difusió cultural digital. 

3. Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya. 

4. Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, que tenen rang reglamentari. 

5. Decret 366/2011, de 12 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya. 

6. Decret 67/2010, de 25 de maig, pel qual es regula el sistema de notificació de 
malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut. 

7. Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català dels Serveis 
Socials. 

8. Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a 
les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de 
fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes. 

9. Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal. 

10. Decret 264/2013, de 10 de desembre, d’establiment del règim d’autonomia 
econòmica i financera a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya 
davant la Unió Europea. 
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11. Decret 49/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya a França. 

12. Decret 50/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya al Regne Unit. 

13. Decret 51/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya a Alemanya. 

14. Decret 179/2008, de 9 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya als Estats Units d’Amèrica. 

15. Decret 167/2014, de 23 de desembre, de creació de la Delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya a Àustria. 

16. Decret 168/2014, de 23 de desembre, de creació de la Delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya a Itàlia. 

17. Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

18. Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

19. Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 

20. Llei 15/2014, del 4 de desembre, de l’impost sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector 
audiovisual i la difusió cultural digital. 

21. Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya. 

22. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives. 

 

Consolidacions octubre2015 

1. Decret 290/2006, de 4 de juliol, pel qual es delimita el Paratge Natural d’Interès 
Nacional de Pinya de Rosa i es modifica el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel 
qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, per ampliar l’espai de Pinya de Rosa. 

2. Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a 
la creació del Registre de parelles estables 

3. Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 

4. Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
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persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat 
econòmica i relacions de consum. 

 

Consolidacions novembre 2015 

1. Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 

2. Decret 69/2015, de 5 de maig, pel qual es modifica la demarcació dels registres de 
la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya. 

3. Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió 
Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública. 

4. Llei 15/2014, del 4 de desembre, de l’impost sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector 
audiovisual i la difusió cultural digital. 

5. Decret 38/2014, de 25 de març, de reestructuració del Departament d’Economia i 
Coneixement. 

 

Consolidacions desembre2015 

1. Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost sobre l’emissió de gasos i 
partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost sobre la producció 
d’energia elèctrica d’origen nuclear. 

2. Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de l’Institut Català de Finances. 

3. Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya. 

 

Consolidacions gener2016 

1. Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals. 

2. Decret 169/2010, 16 de novembre, sobre estructura i organització de l’oficina 
judicial a Catalunya. 

3. Decret 71/2014, de 27 de maig, pel qual es crea el Registre de catalans i catalanes 
residents a l’exterior i s’estableixen els requisits i el procediment d’inscripció. 

 

Consolidacions 1 a 17 febrer2016 
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1. Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament 
intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat. 

2. Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s’aproven les bases d’execució del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012. 

3. Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya (SISCAT). 

4. Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). 

 

 

Q.6. B9. Nombre de casos en què l’aprovació d’una nova norma (acompanyada amb la 
seva identificació) hagi comportat la simplificació de l’ordenament jurídic vigent. Raons de 
la simplificació adduïda en cada cas. 

72 normes derogades 

Derogacions juliol 2015 

Normes amb rang de llei 

1. Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives. 

2. Llei 17/2002, del 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 

Ordres i decrets 

Secció I 

1. Ordre EMO/205/2014, de 9 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores de 
les subvencions per compensar les despeses derivades de les accions de tutoria i avaluació 
dels joves que han realitzat pràctiques no laborals amb compromís de contractació 
regulades al Reial decret 1543/2011, de 31 d’octubre, i s’obre la convocatòria per a l’any 
2014. 

2. Ordre EMO/175/2014, de 28 de maig, per la qual s’estableixen les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions a les empreses d’inserció per a la realització d’accions per a 
la millora de l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d’exclusió 
social, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2014. 

3. Ordre EMO/220/2014, de 10 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions per a la realització del programa de mesures actives d’inserció 
per a persones destinatàries de la renda mínima d’inserció, i es fa pública la convocatòria 
per a l’any 2014. 
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4. Decret 57/1996, de 6 de febrer, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau mitjà de gestió administrativa. 

5. Ordre EMO/223/2013, de 16 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i 
s’obre la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de 
projectes de reactivació industrial 

6. Ordre EMO/340/2014, de 10 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, 
acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental, i 
es fa pública la convocatòria per a l’any 2014. 

7. Decret 85/1997, d’1 d’abril, pel qual es refonen el Decret 242/1990, de 8 d’octubre, de 
creació del Consell Català d’Especialitats i de les diferents comissions d’especialitats en 
ciències de la salut 

8. Decret 104/1992, de 28 d’abril, de modificació parcial del Decret 242/1990, de 8 
d’octubre, de creació del Consell català d’especialitats i de les diferents comissions 
d’especialitats en ciències de la salut. 

9. Ordre SLT/225/2010, de 24 de març, per la qual es fa pública la convocatòria dels 
procediments de reacreditació i d’acreditació de tutors d’especialistes en formació 
d’especialitats de medicina, farmàcia, química, biologia, bioquímica, psicologia i 
radiofísica, de centres sanitaris acreditats per a la formació d’especialistes en ciències de la 
salut de la xarxa sanitària de Catalunya 

10. Ordre SLT/337/2013, de 20 de desembre, per la qual es regula el procediment per a 
l’acreditació de tutors d’especialistes en formació de les especialitats de medicina, 
farmàcia, infermeria i altres graduats i llicenciats universitaris en l’àmbit de la psicologia, 
la química, la biologia, la bioquímica i la física de centres sanitaris acreditats per a la 
formació d’especialistes en ciències de la salut de la xarxa sanitària de Catalunya. 

11. Decret 9/2005, de 25 de gener, sobre atribució de competències relatives al règim 
sancionador en matèria de transport ferroviari i per cable. 

12. Decret 40/2002, de 5 de febrer, pel qual es modifica el Decret 48/1994, de 8 de febrer, 
sobre atribució de competències relatives al règim sancionador en matèria de transport 
ferroviari. 

13. Ordre EMO/235/2014, de 28 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions d’orientació i 
acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació, i s’obre la 
convocatòria per a l’any 2014 

 

Secció II 

1. Ordre SLT/396/2005, de 28 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria del 
procés d’acreditació per part del Departament de Salut de tutors d’especialistes en 
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formació, metges, farmacèutics, químics, biòlegs, bioquímics, psicòlegs i radiofísics de 
centres sanitaris acreditats per a la docència sanitària especialitzada de la xarxa sanitària 
d’utilització pública de Catalunya 

2. Ordre SLT/513/2006, de 26 d’octubre, per la qual es fa pública la convocatòria del 
procés d’acreditació per part del Departament de Salut de tutors d’especialistes en formació 
de metges, farmacèutics, químics, biòlegs, bioquímics, psicòlegs i radiofísics de centres 
sanitaris acreditats per a la docència sanitària especialitzada de la xarxa sanitària 
d’utilització pública de Catalunya. 

 

Derogacions agost2015 

Normes amb rang de llei 

1. Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part 
dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès. 

 

Ordres i decrets 

Secció I 

1. Ordre PRE/200/2014, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases per a la concessió 
d’ajuts en l’àmbit de l’educació física i de l’esport, dins el marc dels plans de formació 
complementària d’alumnat universitari i de postgraduats/ades. 

2. Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica en centres 
de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats. 

3. Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a 
persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, i s’obre la 
convocatòria per a l’any 2014 destinada a entitats locals i a entitats sense ànim de lucre. 

4. Ordre JUS/133/2007, de 2 de maig, per la qual es creen els fitxers que contenen dades de 
caràcter personal del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció. 

5. Ordre SLT/181/2014, d’11 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que 
realitzin actuacions en l’àmbit de la salut (DOGC núm. 6646, de 18.6.2014). 

6. Ordre AAR/359/2008, de 21 de juliol, per la qual es declara l’existència oficial de la 
plaga de la carpocapsa, Cydia pomonella L., i es qualifica d’utilitat pública la prevenció i 
lluita contra aquesta plaga. 

7. Ordre EMO/278/2013, de 28 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions per a la realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves”, 
i s’obre la convocatòria per a l’any 2013 i la convocatòria anticipada per al 2014. 
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8. Ordre EMO/314/2014, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven les bases per a la 
concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta adreçades 
prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014 (FOAP 2014) (DOGC 
núm. 6735, de 24.10.2014). 

9. Ordre EMO/324/2014, de 5 de novembre, de modificació de l’Ordre EMO/314/2014, de 
20 d’octubre, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la 
realització d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a persones 
treballadores desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i s’obre 
la convocatòria per a l’any 2014 (FOAP 2014) (DOGC núm. 6745, de 7.11.2014 

10. Decret 310/1995, de 7 de novembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau mitjà d’electromecànica de vehicles. 

11. Decret 87/2001, de 20 de març, pel qual s’actualitzen els fitxers automatitzats que 
contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques. 

 

Derogacions setembre2015 

Ordres i decrets 

Secció I 

1. Decret 371/1996, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu 
de grau superior de sistemes de telecomunicació i informàtics. 

2. Decret 132/1998, de 9 de juny, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau mitjà d’acabats de construcció. 

3. Decret 290/1994, de 29 de setembre, sobre normes addicionals d’autorització 
d’almàsseres 

4. Decret 198/1999, de 13 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau superior de so. 

5. Decret 177/1997, de 22 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau superior d’imatge 

6. Decret 142/2014, de 21 d’octubre, de modificació del Decret 67/2010, de 25 de maig, 
pel qual es regula el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots 
epidèmics al Departament de Salut 

7. Ordre de 15 de juliol de 1987, de desplegament de les normes d’autorització 
administrativa de serveis i establiments de serveis socials i de funcionament del Registre 
d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, fixades al Decret 27/1987, de 29 de gener. 
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8. Ordre de 25 d’octubre de 1995, de modificació de l’Ordre de 28 de juliol de 1992, de 
desplegament del Decret 279/1987, de 27 d’agost, pel qual es regulen els centres 
ocupacionals per a persones amb disminució. 

9. Ordre EMO/341/2014, de 12 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives, i es fa 
pública la convocatòria per a l’any 2014 

10. Decret 42/2008, de 4 de març, pel qual es regula la coordinació executiva de l’acció 
exterior del Govern de la Generalitat 

11. Decret 59/2015, de 28 d’abril, dels òrgans col·legiats de coordinació, participació i 
seguiment de l’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea. 

12. Decret 206/1997, de 30 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu 
de grau superior de restauració 

 

Derogacions octubre2015 

Ordres i decrets 

Secció I 

1. Decret 367/1996, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu 
de grau superior de desenvolupament de productes electrònics. 

2. Decret 369/1996 de 29 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau mitjà de fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble. 

3. Decret 370/1996, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu 
de grau superior de sistemes de regulació i control automàtics. 

4. Ordre TRE/509/2009, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
a la concessió d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat d’oportunitats en el treball: 
programes per a la diversitat . 

5. Ordre EMO/280/2013, de 6 de novembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions de continuació de projectes innovadors i experimentals, i 
s’obre la convocatòria per a l’any 2013. 

6. Decret 51/2010, de 6 d’abril, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència de Suport a 
l’Empresa Catalana. 

7. Ordre TES/205/2012, de 3 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores generals 
de les subvencions per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a 
Catalunya. 

8. Decret 55/1996, de 6 de febrer, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau mitjà d’obres de la construcció. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 4369, pàg. 
10860, de 22.4.2005) 
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9. Decret 288/1998, de 3 de novembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu 
de grau superior de desenvolupament de productes en fusteria i moble. 

10. Decret 299/1999, de 9 de novembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau superior de producció de fusta i moble. 

11. Ordre SLT/46/2007, de 5 de març, per la qual es regula el contingut i el model de la 
targeta sanitària individual a Catalunya. 

 

Derogacions novembre 2015 

Ordres i decrets 

Secció I 

1. Ordre PRE/52/2015, de 23 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores del 
procediment per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes de l’exterior. 

2. Decret 175/1996, de 4 de juny, pel qual es regula el desarrelament d’arbres i d’arbustos. 

3. Decret 81/2015, de 26 de maig, de jornada i horaris de treball del personal del Cos 
d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. 

4. Decret 298/1995, d’11 d’octubre,pel qual s’aproven les característiques del paper d’ofici 
per a l’Administració de justícia a Catalunya. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 2213, 
pàg. 5388, de 3.6.1996). 

5. Decret 208/1999, de 27 de juliol, de modificació del Decret 298/1995, d’11 d’octubre, 
pel qual s’aproven les característiques del paper d’ofici per a l’Administració de justícia a 
Catalunya. 

 

Derogacions desembre2015 

Ordres i decrets 

Secció I 

1. Ordre de 21 de juliol de 1987, per la qual s’estableix un Pla d’Explotació del Banc 
Natural de tellerina (Donax sp) de Roses. 

2. Ordre de 13 de juny de 1994, per la qual s’estableix un pla d’explotació del banc natural 
de tellerina (Donax sp.) a Sant Carles de la Ràpita. 

3. Ordre de 2 de juliol de 1997, de modificació de l’Ordre de 21 de juliol de 1987, per la 
qual s’estableix un Pla d’explotació del banc natural de tellerina de Roses. 

4. Ordre ARP/92/2002, de 21 de març, per la qual s’estableixen mesures de control de 
l’esforç pesquer per a la tellerina del banc natural de Roses. 
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5. Ordre ARP/169/2003, de 9 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre ARP/92/2002, de 21 
de març, que estableix mesures de control de l’esforç pesquer per a la tellerina del banc 
natural de Roses. 

6. Ordre AAR/143/2007, de 7 de maig, sobre el pla experimental per a la unificació de les 
dimensions de la gàbia de recollida de tellerina (Donax sp.). 

7. Ordre de 28 de gener de 1988, per la qual s’estableix un Pla d’Explotació del Banc 
Natural de Petxina Lluenta (Callista chione) localitzat a la zona compresa des del Masnou 
fins a Blanes. 

8. Ordre AAR/60/2008, de 12 de febrer, per la qual s’estableixen mesures excepcionals i 
urgents per a la protecció i recuperació del banc natural de petxina lluent (Callista chione) 
localitzat a la zona compresa des del Masnou fins a Blanes. 

9. Ordre ARP/508/2003, d’11 de desembre, per la qual s’estableix la talla mínima que han 
de tenir les tellerines (Donax sp.) per a la seva recollida i comercialització. 

10. Ordre TES/376/2014, de 19 de desembre, sobre tarifes en els serveis regulars de 
transport de viatgers per carretera. 

 

Derogacions gener2016 

Ordres i decrets 

Secció I 

1. Decret 200/2010, de 27 de desembre,de creació, denominació i determinació de l’àmbit 
de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 

Derogacions 1 a 17 febrer2016 

Ordres i decrets 

Secció I 

1. Decret 52/2012, de 22 de maig, de reestructuració de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. 

2. Ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre, per la qual es revisen i s’actualitzen els 
continguts de les competències digitals detallats en l’annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de 
juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la 
comunicació (ACTIC). 

3. Ordre PRE/545/2009, de 9 de desembre, per la qual es crea un fitxer de dades personals 
de control de presència del Departament de la Presidència. 
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4. Ordre GRI/8/2015, de 15 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de beques per a la recerca sobre les autonomies polítiques territorials, i s’obre la 
convocatòria per a l’any 2015. 
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Annex 9: Ajuntaments amb resolucions 
declarades com a publicades (test de control) 
 

Cassà de la Selvahttp://www.cassa.cat/http://www.cassa.cat no trobat 

C Santa Eulàlia de Ronçanahttp://www.ser.cat/http://www.ser.cat no trobat 

C Torredembarrahttp://www.torredembarra.cat/http://www.torredembarra.cat no trobat 

D Sant Quirze de Besorahttp://www.ajsantquirze.cat/http://www.ajsantquirze.cat no trobat 

D Olèrdolahttp://www.olerdola.cat/http://www.olerdola.cat no trobat 

D Capmanyhttp://www.capmany.cat/http://www.capmany.cat no trobat 

D Sant Climent de 
Llobregathttp://santclimentdellobregat.cat/http://santclimentdellobregat.cat/ no trobat 

 D Cabanyeshttp://www.lescabanyes.cat/http://www.lescabanyes.cat no trobat 

 D Sant Jaume d’Envejahttp://www.santjaume.org/http://www.santjaume.org no trobat 

 D Montgaihttp://montgai.ddl.net/http://montgai.ddl.net/ (Aquesta pàgina web és incorrecta. 
La correcta:http://www.montgai.cat/index.php/el-
municipihttp://www.montgai.cat/index.php/el-municipi ). No trobat 

 D Marçàhttp://www.marca.altanet.org/http://www.marca.altanet.org. No trobat 

 D Calldeteneshttp://www.calldetenes.cat/http://www.calldetenes.cat. No trobat 

 D Llambilleshttp://www.llambilles.cat/http://www.llambilles.cat. No trobat 

 D Vilalba dels Arcshttp://www.vilalba.altanet.org/http://www.vilalba.altanet.org. No trobat 

D Guils de Cerdanyahttp://www.guils.com/http://www.guils.com/. No trobat 

 G Ribera d’Ebrehttp://www.riberaebre.org/http://www.riberaebre.org. No trobat 

 G Priorathttp://www.priorat.cat/http://www.priorat.cat. No trobat 

 

 

 

 

 

 


