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Assumpte: Consulta pública prèvia relativa a la revisió de la vigència de 
decrets i ordres i a la seva simplificació. 

 
L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) felicita la iniciativa del Departament de 
Presidència (a través de  l’Àrea de Millora de la Regulació) per a la revisió de la 
vigència dels decrets i ordres integrants del nostre ordenament jurídic. Com bé 
s’explicita en el document de l’avaluació preliminar, en l’actualitat existeix una quantitat 
ingent de normes de rang inferior a llei materialment no vigents i, en alguns casos, 
obsoletes, però que formalment no han estat expulsades del nostre sistema 
jurídic.  Aquest fet provoca diversos problemes:  d’una banda, poca certesa per part 
dels operadors jurídics (tant professionals com les empreses) sobre la normativa 
vigent aplicable, fet incompatible amb el principi de seguretat jurídica; augment dels 
costos, tant en termes de recursos com de temps, per als operadors i problemes de 
transparència en l’actuació de les administracions públiques. 
  
El plantejament de fons d’aquesta consulta és plenament compartit per l’ACCO. Ja des 
de fa anys (i molt especialment des de l’aprovació de la Directiva de Serveis), les 
autoritats de competència han estat especialment incisives en l’aplicació de la Better 
Regulation en la regulació econòmica la qual, a banda de l’aplicació dels principis per 
a l’establiment d’una normativa eficient i afavoridora de la competència, 
necessàriament també ha de comportar la supressió dels ordenaments jurídics de la 
normativa obsoleta, fent especialment èmfasi en la que imposa càrregues 
administratives als operadors econòmics. 
 
Precisament per aquest motiu, com a autoritat de competència, l’ACCO considera que, 
en termes generals, l’actuació que es planteja en aquesta consulta pública hauria 
d’enfocar-se, en un primer moment, en la regulació de l’activitat econòmica , inclosos 
els serveis, de manera que es declarin formalment no vigents aquelles normes amb 
rang inferior a llei  obsoletes que, encara a dia d’avui, estableixen tant restriccions 
injustificades a la competència com càrregues administratives innecessàries. 
 
D’altra banda, pel que fa la millor alternativa per assolir l’objectiu que es planteja en 
aquesta consulta,  probablement la preferida des de la unitat impulsora de la consulta 
és la més eficaç: l’impuls i proposta correspon a una única unitat (la Secretaria del 
Govern), de manera que existeix un únic òrgan de coordinació entre els diferents 
departaments (la qual cosa pot contribuir a evitar que l’actuació revisora es demori en 
excés o que no s’acabi duent a terme) i s’acota temporalment (tot i que de manera 
força àmplia) el període a revisar, de manera que es facilita la identificació de les 
normes a revisar (totes les que es corresponen en aquest període). 
 
No obstant, si bé en tots els àmbits existeix normativa obsoleta que cal eliminar de 
l’ordenament jurídic, atesa la magnitud de la tasca revisora caldria valorar la 
possibilitat de determinar quin sectors o àmbits competencials són prioritaris pel 
Govern de la Generalitat, per tal d’evitar caure en la inoperància.  Per tant, potser la 
millor alternativa seria una via entre la 1a i la 2a plantejada en el document d’avaluació 
preliminar.  



 
 
 
 

 

 
Quant a l’instrument concret en el qual es materialitzaria la derogació normativa, des 
del punt de vista d’una autoritat de competència, caldria optar per aquell que aportés 
una major claredat i transparència al marc legal i, en conseqüència, una major 
seguretat jurídica per als operadors.  
 
Finalment, indicar-vos que l’ACCO ofereix la seva col·laboració i suport tècnic al 
Departament de Presidència (i més concretament, a l’Àrea de Millora de Regulació) 
per tot allò que consideri necessari en relació amb l’actuació objecte d’aquesta 
consulta.  
 

Barcelona, a 14 de juny de 2019.   


