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1. Anàlisi del context i identificació de les opcions de regulació  
 
1.1 Identificació del problema  
 
Les comunitats catalanes de l’exterior són entitats de caràcter privat, ubicades fora de 
Catalunya, i legalitzades d’acord amb la normativa corresponent del país, regió o ciutat on 
estan establertes.  El 1996 es va publicar la primera llei que regulava les relacions de la 
Generalitat amb aquestes entitats (Llei 18/1996, de relacions amb les comunitats catalanes 
de l’exterior), norma que preveia el procediment per al reconeixement, per Acord de Govern, 
de les comunitats catalanes a l’exterior, procediment desenvolupat a través del Decret 
118/1998, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior.  
 
El Consell de la Catalunya Exterior esdevé l’òrgan assessor i col·legiat de consulta i 
participació externa dels catalans i catalanes residents a l'exterior i de les comunitats 
catalanes a l'exterior. La Llei 8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior, 
preveu, a l’article 21.3, que el funcionament, l'organització, la composició i l'adscripció del 
Consell de la Catalunya Exterior s'han de determinar per decret.   
 
Actualment no hi ha cap òrgan similar que permeti canalitzar la participació activa de les 
comunitats catalanes a l’exterior ni la seva relació amb els òrgans i institucions del Govern i 
l’Administració de la generalitat de Catalunya, ja que l’anterior Consell (Consell de les 
Comunitats Catalanes de l’Exterior) regulat per la Llei 18/1996, de relacions amb les 
comunitats catalanes de l’exterior, va quedar sense efectes amb l’entrada en vigor de la nova 
llei 
 
1.2 Establiment dels objectius 
 
L’objectiu que pretén el projecte de Decret del Consell de la Catalunya Exterior és materialitzar 
el mandat de l’article 21.3 de la Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior, 
en el sentit de recollir exhaustivament en una sola norma tots els aspectes relatius al Consell 
de la Catalunya Exterior, el seu funcionament, l’organització, la composició i la seva 
adscripció, i per tal que esdevingui un  òrgan d’assessorament i consulta que prevegi la 
participació de les comunitats catalanes en els àmbits que el són d’interès, així com establir 
un marc de relacions amb aquells organismes i institucions amb competències a l’exterior. 
 
Així doncs, a l’article únic del projecte de decret aprova el reglament del Consell. En el 
reglament, l’article 1 del projecte de Decret s’estableix l’objecte, el règim jurídic i l’adscripció 
del Consell de la Catalunya Exterior al departament competent en matèria d’acció exterior, 
regulant-se la finalitat, funcions, composició, funcionament, convocatòries, adopció d’acords, 
actes i assignació de recursos en els articles que van del 2 al 14 del reglament. 



 

  
1.3 Identificació de les opcions de regulació  
 
Atès que el desplegament reglamentari és una exigència de la pròpia Llei 8/2017, del 15 de 
juny, de la comunitat catalana a l’exterior, a l’hora de redactar el projecte de Decret, s’ha optat 
per seguir en tot moment les directrius de l’esmentada llei per tal de complir amb el mandat 
normatiu i donar cobertura legal al Consell de la Catalunya Exterior. En cap moment s’ha 
contemplat la possibilitat d’implementar una alternativa no normativa, atès que produiria 
inseguretat jurídica. 
 
2. Informe d’impacte pressupostari  
 
Pel que fa al cost de l’elaboració de la norma, la redacció de l’esborrany de Decret no ha 
produït cap cost addicional al cost habitual del funcionament de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i, en concret, de la Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea 
del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, atès que no s’ha 
comptat amb la participació retribuïda d’especialistes externs, ni s’ha contractat l’elaboració 
de dictàmens, informes o estudis complementaris. 
 
La disposició reglamentària proposada tampoc suposa una despesa afegida en el pressupost 
relatiu a l’increment de recursos personals ni materials, atès que no comporta la creació de 
cap nova activitat administrativa, sinó el manteniment d’un òrgan d’assessorament, 
actualment el Consell de la Catalunya Exterior, que ja estava previst a la normativa derogada 
per la Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior. Per tant, les tasques 
de suport a aquest òrgan ja es venien fent i es continuaran fent. 
 
Per tant, el Consell no genera cap impacte pressupostari més enllà, i pel que fa a les 10 
persones vocals que actuen en representació de les comunitats catalanes a l’exterior, que 
procurar i facilitar la seva assistència en el cas de reunions presencials. Així, pel que fa al cost 
d’assistència de les persones membres del Consell a cada sessió que es convoqui, es calcula 
la despesa següent: 
 
Membres que es desplacen com a màxim: 10 
Cost mitjà del transport de cada membre: 890 € 
Cost mitjà de l’estança de cada membre: 600 € 
Cost total per cada reunió del Consell: 14.900 € 
 
Aquesta despesa pot ser assumida amb els recursos pressupostaris de què disposa la 
Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea. 
 
 



 

 
3. Informe d’impacte econòmic i social  
 
Pel què fa a l’impacte econòmic derivat de l’aprovació del projecte de Decret, encara que no 
es reflectirà de manera directa en les comunitats catalanes a l’exterior a nivell de beneficis 
econòmics o increment patrimonial, sí que millorarà de manera indirecta l’eficiència i 
funcionament de les comunitats catalanes a l’exterior, atès que una interlocució més propera 
i immediata amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Consell de la 
Catalunya Exterior, permetrà facilitar i augmentar la fluïdesa de les relacions mútues amb els 
casals i els seus membres, tenir informació de primera mà per a millorar la capacitat d’atendre 
les seves necessitats, prestar la deguda assistència i implementar un sistema que garanteixi 
l’assoliment dels objectius fixats per l’article 14 de la Llei 8/2017, del 15 de juny, de la 
comunitat catalana a l’exterior. 
 
Pel que respecta a l’impacte social, el desenvolupament reglamentari de les disposicions de 
l’esmentada llei comportarà beneficis pels membres de tota la comunitat catalana a l’exterior 
representada pels seus casals, així també com per a la resta de catalans a l’exterior que hi 
tenen vinculacions puntuals.    
 
4. Informe d’impacte normatiu  
 
Els canvis proposats a l’esborrany de Decret no tenen cap incidència directa pel que fa a 
l’impacte normatiu, atès que només es tracta d’una nova regulació d’un organisme, que sota 
el nom de Consell de Comunitats Catalanes, ja estava regulat a l’article 15 de la derogada Llei 
18/1996, del 27 de setembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior.  
 
Tampoc representa cap càrrega addicional a la ciutadania o als catalans a l’exterior que, en 
tot cas, veuran millor representats els seus legítims interessos amb una interlocució més fluïda 
amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les Comunitats Catalanes a l’exterior i 
altres entitats i organismes amb vessant internacional.  
 
5. Informe d’impacte de gènere  
 
En la redacció de l’esborrany del Decret regulador del Consell de la Catalunya Exterior s’ha 
tingut en compte la perspectiva d’igualtat de gènere per tal que no contingui expressions 
sexistes ni androcèntriques.  
 
Per altra banda, el projecte de Decret preveu que l’elecció dels membres del Consell de la 
Catalunya Exterior ha de respectar la paritat entre homes i dones, tal i com disposa l’article 
21.3 de la Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior. 
 



 

6. Comparació de les opcions de regulació  
 
La regulació per Decret del funcionament, l’organització, la composició i l’adscripció del 
Consell de la Catalunya Exterior és un mandat de l’article 21.3 de la Llei 8/2017, del 15 de 
juny, de la comunitat catalana a l’exterior, per la qual cosa l’opció de no procedir a regular-ho 
normativament no es contempla. La proposta de Decret recull el marc normatiu del Consell de 
la Catalunya Exterior, amb l’objectiu de garantir-ne la seguretat jurídica en el seu funcionament 
ordinari.   
 
 
7. Implementació, seguiment i avaluació de la norma  
 
La implantació del Decret no comporta tasques suplementàries d’implementació, seguiment i 
avaluació, atès que el Consell de la Catalunya Exterior no és un òrgan de nova creació i, per 
tant, subjecte a contingències imprevistes. 
 
Tenint en compte el temps previst per a la tramitació administrativa, es preveu que la proposta 
de Decret s’aprovi durant l’any 2021. 
 
 
Barcelona, en la data de signatura 
  
 
 
 
Elisabet Nebreda Vila 
Secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea 
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