MEMÒRIA GENERAL DEL DECRET ELECTORAL SOBRE EL RÈGIM ELECTORAL
DE LES CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ
DE CATALUNYA, I LA CONSTITUCIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSELL
GENERAL DE LES CAMBRES DE CATALUNYA

La present memòria general del projecte de Decret electoral sobre el règim electoral de
les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, i la
constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres de Catalunya
s’elabora d’acord amb els articles 39, 40 i 41 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de
la Presidència de la Generalitat i del Govern i de l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Aquesta memòria s’emet a l’empara de l’article 61 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que
estableix que el procediment d'elaboració d'un projecte de disposició reglamentària
s'inicia a proposta del departament competent en la matèria del projecte i ha de complir
els tràmits determinats pels articles 64 i següents.
L’article 64 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya estableix que els projectes de disposicions
reglamentàries han d’anar acompanyats sempre d’una memòria general, que ha de
contenir com a mínim la justificació de la necessitat de la disposició reglamentària i
l’adequació d'aquesta als fins que es persegueixen; el marc normatiu en què s’insereix;
la relació de les disposicions afectades pel projecte de disposició reglamentària i la taula
de vigències i derogacions resultants la competència de la Generalitat sobre la matèria;
la relació motivada de les persones i les entitats a les quals s’ha d’atorgar el tràmit
d’audiència, i la procedència, si escau, de sotmetre l’expedient a informació pública.

1. Justificació de la necessitat de la disposició reglamentària i l’adequació als fins
que es persegueixen
La iniciativa respon, bàsicament, als motius següents:
1. Disposar d’un règim electoral actualitzat que faciliti l’organització i celebració
d’eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres, superant la
dispersió normativa que actualment afecta la matèria, i regulant de manera completa
el procediment electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació de Catalunya.
2. Reforçar la seguretat jurídica, d’una banda a les cambres de comerç i al Consell
General de les Cambres i, d’altra, als electors i les electores, en tot el procés electoral
cameral.
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3. Facilitar la mecànica del procés electoral a tots els que hi intervenen, ja siguin
candidats, electors, juntes electorals, òrgan tutelar, de les pròpies cambres o inclús
de l’auditor.
4. Aquesta nova disposició reglamentària electoral ha d’implementar una sèrie de canvis
que s’han revelat útils respecte l’anterior normativa, i que, resumidament, són els
següents:
-

-

en matèria de censos electorals:
o s’incorporen les modificacions realitzades per normes de rang igual o
superior al decret vigent de l’any 1996, i que son les següents:
 nous epígrafs per a la classificació de grups i categories
(Decret 122/2005, de 14 de juny, que modifica l'Annex del
Decret 397/1996,de 12 de desembre, sobre els censos
electorals de les cambres)
 canvis en el nombre i tipologia de vocals del Ple (Llei 4/2014,
d’1 d’abril, bàsica de les cambres)
 la necessària presa en consideració del paràmetre del nombre
d’empreses (Llei 14/2002, de 27 de juny, i Llei 4/2014, d’1
d’abril, bàsica de les cambres)
 la nova disposició reglamentària s’articula basant-se en la
Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE) de
l’any 2009, que deroga l’anterior de l’any 1993 (Decret Llei
3/2017, de 27 de juny)
 eliminació del Recurs Cameral Permanent (Reial decret llei
13/2010, de 3 de desembre i Decret Llei 3/2017, de 27 de juny)
o es preveuen millores amb la nova regulació:
 es modifica la ponderació dels factors en la fórmula de càlcul
del pes dels diferents sectors econòmics en el Ple de les
cambres (facilita la representació equilibrada entre grans i
petites empreses, sense donar preeminència al factor VAB)
 el nombre màxim de vocalies per grup passa de 3 a 5, fet que
simplifica el procés electoral disminuint el nombre d’eleccions
sense minvar el nivell de representativitat dels sectors de la
demarcació.
 s'introdueix el factor de proporcionalitat, que suposa fer els
càlculs en la fórmula en referència al nombre de vocals de
sufragi del Ple de la cambra, i no sobre el nombre de 100.
la digitalització de les fases del procés electoral; per exemple, i entre altres:
o les reunions telemàtiques (a distància) en els òrgans electorals,
o la presentació de les candidatures caldrà realitzar-se en format
electrònic,
o el traspàs de documentació entre cambres i les juntes electorals
corresponents.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

es concreten alguns del terminis del procés electoral que en la normativa
anterior donaven lloc a dubtes interpretatius (p.e. els de constitució i
finalització de mandat de les juntes, o els de presentació de candidatures).
es redueixen alguns dels terminis, per tal d’agilitzar algunes fases del procés
electoral (p.e. el de designació del membre de cada cambra que juntament
amb el president formarà part del Consell General de Cambres de Catalunya,
o la possibilitat de que la votació electrònica remota es realitzi en el termini
de 2 dies).
es modifica, en relació amb la presentació telemàtica de candidatures i la
signatura de la persona candidata, els mecanismes acceptats per presentar
la documentació que cal aportar davant la secretaria de la cambra.
s'incorpora en l’articulat l’actuació davant de candidatures elegibles per
sufragi dels electors i de les electores i que hagin estat proclamades per la
junta electoral territorial corresponent que, posteriorment i abans de l’inici de
votacions, presentin la seva renúncia i les seves implicacions a la plataforma
de votació electrònica.
es millora la regulació de la Mesa Electoral Electrònica, composta per
membres de la Junta Electoral Central. S’afegeix el termini pel qual aquests
membres assumiran la custòdia dels mecanismes de seguretat que
garanteixin la confidencialitat e integritat de l’urna electrònica, que serà fins
el termini d’impugnació dels resultats i en el seu cas, la fermesa de les
resolucions administratives o judicials.
es preveu una nova regulació per a la composició de la Mesa electoral per a
les votacions dels candidats i de les candidates a proposta de les
organitzacions empresarials, en cas que es proclami més d’una llista.
es recull de manera expressa la prohibició la delegació de vot, tant per a la
votació electrònica remota com presencial.
incorporació d’un article sobre la plataforma de vot electrònic i la seva
disponibilitat, el respecte de les garanties de votació, i la seva verificació pels
responsables d’auditar el procés electoral.
es contempla de manera expressa que la persona que emeti el vot per
mitjans electrònics de forma remota no podrà votar posteriorment de forma
presencial al col·legi electoral en aquell mateix grup, categoria i, si s’escau,
subcategoria.
s'incorpora un nou sistema de cobertura de vacants dels plens de les
cambres per garantir el funcionament efectiu dels òrgans de govern de les
cambres, concretament a les vocalies de sufragi dels electors i les electores.
Respecte de les vocalies a proposta de les organitzacions empresarials, es
regula un sistema de provisió supletori al que disposin els reglaments de
règim interior de les cambres.
es contempla que les empreses de major aportació voluntària han d’adquirir
el compromís de mantenir les aportacions econòmiques fins la finalització del
mandat i, en cas de no fer-ho, perdran la condició de membre del Ple de la
cambra corresponent.
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la designació del servei d’auditoria correspon al Consell General de Cambres
de Catalunya, i no a l’òrgan tutelant.
quant a la composició de la Junta Electoral Central, es dona un paper
rellevant al Consell General de Cambres ja que en el supòsit en que la
secretaria general del Consell General de les Cambres l’ostenti un/a
secretari/ària general d’una cambra, aquest/a haurà d’exercir, de manera
obligatòria, les funcions de secretari/ària de la Junta Electoral Central.

2. Marc normatiu en què s’insereix el projecte de disposició reglamentària
La competència de la Generalitat de Catalunya per a regular el règim electoral de les
cambres de comerç prové de l'article 125.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. La
competència és exclusiva, excepte pel que fa al règim duaner i aranzelari i comerç
exterior, que és competència exclusiva de l'Estat.
El marc jurídic general de les cambres, amb rang de llei, està configurat per la Llei
14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de
Catalunya i del Consell General de les cambres (Llei 14/2002, de 27 de juny) i per la Llei
4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació (Llei 4/2014, d’1 d’abril).
Així mateix, amb rang normatiu inferior al legal a Catalunya, resulten d'aplicació les
disposicions següents:
-

-

-

Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les cambres oficials
de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.
Decret 19/2006, de 14 de febrer, sobre la constitució dels òrgans de govern del
Consell General de les Cambres.
Decret 397/1996, de 12 de desembre, sobre els censos electorals de les
cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, modificat pel
Decret 122/2005, de 14 de juny, pel qual es modifica l'Annex del Decret
397/1996, de 12 de desembre, sobre els censos electorals de les cambres
oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.
Reial Decret 669/2015, de 17 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 4/2014,
d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació.
Ordre ICT/140/2019, de 14 de febrer, per la que es regulen les condicions per a
l’exercici del vot electrònic en el procés electoral per a la renovació dels plens de
les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació.

3. Estructura del Decret electoral
Tenint en compte les competències assenyalades en l’apartat anterior, el text del Decret
electoral consta de les parts següents:
4

- El preàmbul de la norma
- Un Títol I, del règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació de Catalunya, conformat de la següent manera:
- El capítol I (articles 1-2) estableix l’obertura del procés electoral. El primer article
estableix l'exposició del cens, i el segon estableix les reclamacions contra el mateix.
- El capítol II (article 3) estableix els requisits de la convocatòria.
- El capítol III (articles 4-9) que es divideix en dos seccions: la primera secció regula la
constitució, composició, funcionament, mandat i funcions de les Juntes electorals
territorials; la segona, regula el mateix respecte de la Junta Electoral Central.
- El capítol IV (articles 10-17) que es divideix en tres seccions: la primera regula les
candidatures elegibles per sufragi dels electors i les electores; la segona, les
candidatures a proposta de les organitzacions empresarials; i la tercera, les
corresponents a les empreses de major aportació voluntària.
- El capítol V (article 18 i 19) estableix la composició de les meses electorals per a la
votació presencial, i també la regulació de la Mesa Electoral Electrònica.
- El capítol VI (articles 20-39) que es divideix en tres seccions: la primera regula les
eleccions per sufragi de les persones electores; la segona, l’elecció dels candidats i
candidates per les organitzacions empresarials; i la tercera, l’elecció dels candidats i
candidates de les empreses de major aportació voluntària.
- El capítol VII (articles 40-45) estableix la constitució dels òrgans de govern i regula la
presa de possessió, la constitució del ple, la mesa electoral, l’elecció del comitè
executiu, la comissió gestora i el mandat.
- El capítol VIII (articles 46-49) estableix les vacants, la seva provisió i pèrdua de la
condició de membre del ple, substitució, provisió de les vacants del ple i cessament
de la presidència i altres càrrecs del comitè executiu.
- Un Títol II, amb un capítol únic, de la constitució dels òrgans de govern de Consell
General de les Cambres de Catalunya, que el conformen els articles 50-53, on
s’estableix la composició del ple del Consell General de Cambres, la presa de
possessió de les persones membres del seu Ple, la constitució del ple del Consell
General de Cambres, i l’elecció de la presidència i dels altres càrrecs del Comitè
Executiu
- Un Títol III, amb un capítol únic, de l’estructura dels censos electorals de les cambres
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, conformat pels
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articles 54-56, on s’estableix la constitució del cens electoral, la classificació en grups
i categories, els grups econòmics, el criteri per a la classificació en grups, la
distribució de vocals en categories, i el criteri per a la classificació en categories.
- La Disposició addicional primera estableix l’arxiu de l’expedient electoral a la
secretaria de la cambra respectiva.
- La Disposició addicional segona estableix que les cambres han d’instar davant l’òrgan
tutelar l’aprovació de les modificacions dels seus reglaments de règim interior, si
s’escau, per tal d’adequar-los a les previsions d’aquest Decret, en el termini d’un mes
a comptar des de la seva entrada en vigor.
- La Disposició transitòria preveu que, en relació amb el procés electoral obert a
l’entrada en vigor d’aquest Decret, serà d’aplicació, d'una banda, i en referència als
articles 7.3 i 24.2, que l’òrgan tutelar serà qui designarà un auditor/a del procés de
vot electrònic; i, d’altra banda, en relació amb el Títol III, resultarà d’aplicació el que
es disposa en el Decret 397/1996, de 12 de desembre, sobre els censos electorals
de les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, i el Decret
122/2005, de 14 de juny, pel qual es modifica l'Annex del Decret 397/1996, de 12 de
desembre, sobre els censos electorals de les cambres oficials de Comerç, Indústria i
Navegació de Catalunya
- La Disposició derogatòria estableix la derogació del Decret 175/2018, de 31 de juliol,
sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació de Catalunya, així com el Decret 19/2006, de 14 de febrer, sobre la
constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres, que regula la
constitució del Consell General de les Cambres. A més, i un cop finalitzat el procés
electoral obert mitjançant l’Ordre ICT/1074/2021, de 30 de setembre, quedarà
derogat el Decret 397/1996, de 12 de desembre, sobre els censos electorals de les
cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, i el Decret 122/2005,
de 14 de juny, pel qual es modifica l'Annex del Decret 397/1996, de 12 de desembre,
sobre els censos electorals de les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació
de Catalunya.
- La Disposició final estableix que el Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, excepte les previsions dels
articles 7.3 i 24.2, en relació amb la designació per part del Consell General de les
Cambres d’un/a auditor/a del procés electoral de vot electrònic, i el Títol III d’aquest
Decret, que no serà d’aplicació al procés electoral obert mitjançant l’Ordre
ICT/1074/2021, de 30 de setembre. Cal tenir en compte que, degut a que el procés
electoral ja s’ha declarat obert per part de l’Estat, a la proximitat de l’exposició dels
censos electorals per part de les cambres i de la publicació de la convocatòria de les
eleccions, l’entrada en vigor del Decret s'ha de produir l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal de poder aplicar la normativa
amb la major celeritat possible.
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4. Relació de disposicions afectades pel Decret electoral, taula de vigències i
derogacions resultants
Les disposicions afectades pel nou Decret electoral son:
- El Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les cambres oficials
de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, es deroga en la seva totalitat.
- El Decret 19/2006, de 14 de febrer, sobre la constitució dels òrgans de govern del
Consell General de les Cambres, es deroga en la seva totalitat.
- El Decret 397/1996, de 12 de desembre, sobre els censos electorals de les cambres
oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, modificat pel Decret
122/2005, de 14 de juny, pel qual es modifica l'Annex del Decret 397/1996, de 12 de
desembre, sobre els censos electorals de les cambres oficials de Comerç, Indústria i
Navegació de Catalunya, queden derogats en la seva totalitat.

5. Competència de la Generalitat sobre la matèria
Aquesta iniciativa s’insereix bàsicament en l’àmbit de competència exclusiva de què
disposa la Generalitat de Catalunya en matèria de cambres de comerç, indústria, serveis
i navegació, d’acord amb el que estableix l’article 125 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya.
L’esmentat article, dins la competència exclusiva precitada, inclou la regulació de les
cambres de comerç, indústria, serveis i navegació, excepte pel que es refereix a:
- La definició de les corporacions i els requisits per a crear-ne i per a ésser membre,
que es tracta d’una competència compartida.
- El compliment de funcions de comerç exterior i el destí de recursos camerals, si ho
acorden prèviament la Generalitat i l’Estat.

6. Relació motivada de les persones i entitats a les quals s’ha d’atorgar el tràmit
d’audiència
Aquest Decret té com a principals objectius, d’una banda, regular un règim electoral
actualitzat per a les cambres, i d’una altra, superar la dispersió normativa que actualment
afecta la matèria i que compta amb regulacions parcials i obsoletes. D'aquesta manera,
s’aconsegueix reforçar la seguretat jurídica, tant a les cambres de comerç, al Consell
General de Cambres com a les persones electores del procés electoral cameral, fet que
podrà suposar un increment en la seva participació.
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En aquest sentit, cal recordar que el Decret electoral afecta a la major part del teixit
empresarial català, ja que preveu que formen part de les cambres les persones físiques
i jurídiques, nacionals o estrangeres, que duguin a terme activitats comercials,
industrials, de serveis o navilieres que tinguin establiments, delegacions o agències en
l’àmbit territorial de Catalunya. És per això que es considera procedent donar audiència,
a banda de les pròpies cambres catalanes, a les organitzacions empresarials més
representatives del país.
Per tant, es considera que entre les persones i entitats afectades pel Decret electoral a
les quals se’ls ha d’atorgar el tràmit d’audiència d’acord amb la legislació vigent, hi ha:
- Les tretze cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, i
el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació
de Catalunya.
Les tretze cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya són:
-

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Valls
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Girona
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Palamós
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Reus
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Sant Feliu de
Guíxols
- Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona
- Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tortosa
- L’Associació Catalana de Municipis, atesa la incidència del Decret electoral en les
competències locals i d’acord amb el que estableix l’article 22 del Decret 110/1996,
de 2 d’abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens
locals de Catalunya i el registre corresponent, té la condició de representant dels
interessos de les institucions de govern local que agrupen.
- La Federació de Municipis de Catalunya, pels mateixos motius que l’entitat
esmentada anteriorment.
- PIMEC
- Foment del Treball Nacional
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- Sindicats UGT i CCOO
7. Informes preceptius i facultatius
- Departament d’Economia i Hisenda, concretament la Direcció General de
Pressupostos, ha d’emetre un informe preceptiu en cas que el Decret electoral tingui
impacte pressupostari, tal com estableix l’apartat II. 15 de l’Acord de Govern de la
Generalitat de 19 de maig de 2009.
- Direcció General d'Administració Digital i d'Organització, d’acord amb l’article 67.1.l)
del Decret 19/2022, de 8 de febrer, de reestructuració del Departament de la
Presidència, on s’estableix que ha d’informar amb caràcter preceptiu les disposicions
de caràcter general i els acords de Govern, quan tinguin incidència en el
desenvolupament dels processos administratius i de l’Administració digital.
- Institut Català de les Dones, d’acord amb el que preveu l’article 3 g) de la Llei 11/1989,
de 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de les Dones, en la redacció donada per
la disposició final primera, punt 2 de Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva
de dones i homes, per tal que pugui emetre l’informe d’impacte de gènere.
- Consell General de Cambres d’acord amb l’article 34.4 de la Llei 14/2002, de 27 de
juny on s’estableix que correspon al Consell General de Cambres emetre informes,
quan així ho acordi, sobre els projectes de normes elaborats per Govern o
l’Administració de la Generalitat o per les entitats locals que afectin directament els
interessos generals del comerç, la indústria o la navegació, en els casos i amb l’abast
que l’ordenament jurídic determini. Per tant és preceptiu.
- Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, previst a l’article 2, apartat primer,
lletra a) de la Llei 7/2005, de 8 de juny, li correspon emetre dictamen preceptiu, no
vinculant pels projectes de decret legislatiu que regulen matèries socioeconòmiques,
laborals i d’ocupació, de competència de la Generalitat.
- Comissió Jurídica Assessora. La intervenció d’aquesta Comissió es produeix a
l’empara de l’article 8.2b) de la seva Llei reguladora 5/2005, de 2 de maig. Aquest
article estableix el dictamen preceptiu de la Comissió en relació amb “Els projectes
de reglaments o de disposicions de caràcter general que es dictin per a desplegar les
lleis o el dret comunitari i llurs modificacions”. En aquest cas, el Projecte de decret es
dicta per donar compliment a l’article 15 de la Llei 14/2002, de 27 de juny.

8.Tràmit inicial participatiu amb caràcter previ a la tramitació de la norma
D’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració
d’un projecte de decret, es substanciarà consulta pública a través del portal web que
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l’Administració competent en què es recollirà la opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives, potencialment afectats pel text de la iniciativa
sobre: 1) els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa; 2) els objectius de
la norma; 3) la necessitat i oportunitat de la seva aprovació; i 4) les possibles solucions
alternatives reguladores i no reguladores.
La iniciativa d’elaboració del Decret es va sotmetre al tràmit participatiu previst a l’article
133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, que consisteix en un tràmit a realitzar en un
moment anterior a l’elaboració del text normatiu, diferenciat de la informació pública i del
tràmit d’audiència per tal que els ciutadans, sense ser interessats, participin i
l’Administració després valori les seves contribucions.
El termini d’un (1) mes per aquesta consulta va finalitzar el 14 d’abril de 2022 sense
aportacions.

9. Procedència, si escau, de sotmetre l’expedient a informació pública
El Decret electoral té una afectació general respecte de les persones físiques o
jurídiques que exerceixen a Catalunya activitats comercials, industrials, de serveis o
navilieres. Per tant, atesa la indeterminació del nombre de persones i entitats que s’han
de veure afectades per l’aplicació dels seus preceptes, cal sotmetre l’expedient al tràmit
d’informació pública.

10. Obligacions de publicitat activa en l’elaboració de la norma
Durant el procés de tramitació del nou Decret que regula el règim electoral es donarà
compliment al que disposa l’article 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regula la informació de
rellevància jurídica que ha de fer pública l’Administració. Així, i de conformitat amb
l’article 5 de la mateixa Llei, la informació subjecte al règim de transparència s’ha de fer
pública a través del Portal de la Transparència, instrument bàsic i general de gestió de
documents públics per a donar compliment a les obligacions de transparència i a través
de les seus electròniques i llocs web dels subjectes obligats.
Atès el paràgraf anterior, es publicarà el procediment normatiu en curs i l’estat de la
tramitació en què es troba al portal de la Transparència, al qual s’accedeix des del web
del Departament d’Empresa i Treball, a l’apartat Normativa i Projectes Normatius; en
concret cal fer públic les memòries i els documents justificatius de la tramitació del
projecte normatiu, els textos de les disposicions i la relació i la valoració dels documents
originats pels procediments d’informació pública i participació ciutadana. Aquesta
informació romandrà publicada i a disposició de la ciutadania perquè es pugui consultar
fins i tot després d’aprovar-se la norma.
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Addicionalment, s’obrirà el procés participatiu a la ciutadania al Portal de participació
ciutadana de la Generalitat de Catalunya (portal Participa Gencat). La ciutadania té el
dret a participar, mitjançant la presentació de propostes i suggeriments, en les iniciatives
normatives que promou l'Administració pública, d’acord amb l’article 69 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre. És a dir, que podrà remetre les seves propostes i
suggeriments, i ho haurà de fer abans del tràmit d’audiència i informació pública.
L’Administració haurà de fer una valoració general d’aquestes contribucions.
Per tant, tenint en compte que es va efectuar la consulta prèvia de l’article 133 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, que s’obrirà el procés participatiu a la ciutadania de l’article 69
de la Llei 19/2014, que es durà a terme el tràmit d’audiència i informació pública dels
articles 67 i 68 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, i que es donarà compliment als articles
5 i 10 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, es donen per complertes les obligacions
de publicitat activa.
Albert Castellanos
Maduell - DNI
47646983E (SIG)
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