En qualsevol cas, el resultat de l’avaluació ha de constar en un informe
d’avaluació de l’impacte, d’acord amb el que disposa l’apartat V.4 i, en cas
de constatar-se afectació d’activitat econòmica, l’informe ha de contenir
una valoració sobre la necessitat de modificar o, si escau, derogar la norma.
4.4 · El Portal Jurídic de Catalunya
L’Informe Mandelkern sobre millora de la regulació, afirma expressament
que «la difusió i disponibilitat pública de la normativa hauria de ser considerada com un servei públic» 1294 i recomana que «els estats membres i la
Comissió han d’intentar establir [...] un servei públic (gratuït o mitjançant
el pagament d’una taxa raonable) que doni accés als textos de les lleis i els
reglaments dels seus àmbits respectius»1295.
Aquesta tasca de consolidació normativa i difusió del dret vigent a Catalunya ha estat encarregada al Portal Jurídic de Catalunya d’acord amb la
Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a
agilitar l’activitat administrativa, que afegeix una disposició addicional1296 a
la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El Portal Jurídic de Catalunya1297, gestionat per l’Entitat Autònoma del
Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya, que ofereix
l’accés al dret vigent a Catalunya i un seguit de serveis d’informació amb
la finalitat de facilitar l’accés i la consulta de la normativa actualitzada1298.
1294 Informe Mandelkern. Comissió Europea, 13 de novembre de 2001. Accessible al web:
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/mandelkern_report.pdf,
consultat el 17.4.2013, pàg. 65.
1295 Informe Mandelkern, pàg. 9.
1296 Disposició addicional cinquena. Difusió del dret vigent a Catalunya.
1. Per mitjà de la base de dades del DOGC, s’alimenta el Portal Jurídic de Catalunya,
per mitjà del qual es fa la difusió del dret vigent a Catalunya.
2. El portal web incorpora totes les normes publicades en el DOGC amb rang de llei
i amb rang reglamentari, tant en la versió oficial publicada en el DOGC com en la
versió consolidada.
1297 El Portal Jurídic de Catalunya (www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic) fou un
projecte impulsat per la Secretaria del Govern de la Generalitat, amb la participació
del Parlament de Catalunya, el CGE, la Comissió Jurídica Assessora, el Departament
de Justícia, el Gabinet Jurídic i la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, i
amb el suport del Ministeri d’Indústria, Tecnologia i Ciència.
1298 Al Portal Jurídic, s’hi poden consultar totes les normes amb rang de llei, els decrets
(llevat dels relatius a càrrecs i personal) i les ordres publicades al Diari Oficial de la
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Val a dir que resulta de gran utilitat la «normativa consolidada», que
és també confegida per algunes de les bases de dades jurídiques privades,
i que fa un gran servei en aquest context actual de dispersió i fragmentació
normativa, esdevenint una eina d’alt valor per la seguretat jurídica.
En definitiva, es tracta de facilitar l’accés de la ciutadania a les normes
vigents en els tres nivells d’ordenament jurídic que són vigents a Catalunya,
la qual cosa és de vital importància en una societat sobresaturada de lleis,
reglaments i ordres provinents de totes les instàncies externes, internes,
estatals i subestatals. En conseqüència, és un element de transparència i de
seguretat jurídica, per tant, també, de bona administració.
4.5 · El test de les pimes
En data 11.2.2014 s’ha donat a conèixer l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya pel qual aprova, en l’àmbit de la Generalitat, el test de
les pimes, que ve definit com una eina per a l’avaluació de l’impacte de la
regulació normativa sobre les pimes, de manera que en tots aquells avantprojectes de llei, projectes de decret legislatiu, projectes de decret i d’ordre
que incideixin directament o indirectament en l’activitat econòmica, la memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades haurà d’incloure
com a annex el denominat test de les pimes1299.
En efecte, i com exposa la introducció del test de les pimes, es tracta
d’una eina d’avaluació d’impacte normatiu recomanada per la Comissió
Europea en compliment del principi de pensar primer a petita escala i que,
en definitiva, suposa concretar el tipus d’anàlisi implícit a la Guia de bones
Generalitat de Catalunya des de 1977. De les normes amb rang de llei i dels decrets,
se n’ofereix, a més del text publicat, el text consolidat, que incorpora, en un document
únic, les modificacions (o afectacions passives) i correccions que hagi tingut aquella
norma al llarg del temps. Actualment, a març de 2014, s’hi poden consultar els textos
consolidats de les totes les normes amb rang de llei de Catalunya i, en el cas dels
decrets, des de l’1 de gener de 1999.
1299 D’acord amb l’apartat segon del punt 2 del referit acord de Govern, serà d’aplicació
a les iniciatives normatives del Departament d’Empresa i Ocupació que iniciïn la
seva tramitació a partir de la data d’aquest acord, i en les iniciatives de la resta de
departaments que iniciïn la seva tramitació a partir de l’1 de juliol de 2014. Vegeu el
web: www.presidencia.intranet/Inet/Avisos/Acord_Govern_Test_pimes.jsp, consultat
el 25.2.2014. Vegeu també el web: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/nota
premsavw/detall.do?id=247055&idioma=0, consultat el 25.2.2014.
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