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1. OBJECTE 

L’objecte del present informe és realitzar l’anàlisi d’impacte normatiu del projecte 
normatiu “Reglament de reconeixement a les persones represaliades pel 
tardofranquisme i de creació de la Junta de Valoració”. 

Aquesta anàlisi es fa en compliment del que es disposa a les Directrius per a 
l’elaboració de les normes municipals, aprovades per acord de la Comissió de Govern 
en data 15 d’abril de 2015 (BOP 14-05-2015), que estableixen, a la directriu 140 c), 
que, entre d’altres documents, els projectes normatius s’han d’acompanyar d’una 
anàlisi d’impacte normatiu, en què s’avalua el contingut jurídic del projecte normatiu, la 
incidència de les mesures proposades per la disposició en termes d'opcions de 
regulació, de simplificació administrativa i de reducció de carregues administratives per 
als ciutadans i les empreses, incloent-hi les disposicions afectades pel projecte 
normatiu, fins i tot les fiscals, i els llistats detallats de les normes municipals que han 
de quedar vigents o derogades com a conseqüència de l'entrada en vigor de la norma. 

 

2. ANÀLISI D’IMPACTE NORMATIU 

2.1. Pel que fa al contingut, el Reglament de reconeixement a les persones 
represaliades pel tardofranquisme i de creació de la Junta de Valoració compta 
de 30 articles (repartits en cinc capítols) dues disposicions addicionals i tres 
disposicions finals.  
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En el capítol 1 es defineix l’objecte i àmbit d’aplicació del Reglament, el 
concepte de persona represaliada pel tardofranquisme, i la declaració de 
persona represaliada pel tardofranquisme.  

En el capítol 2 es regula el tràmit corresponent a la convocatòria (que s’ha de 
fer per decret d’Alcaldia, art. 6.1) i la presentació de les sol·licituds (art. 6.2), 
així com la informació (art. 7) i la documentació (art. 8) que cal adjuntar a 
aquestes. S’estableix que les persones interessades han d’exposar en llur 
sol·licitud els motius pels quals es consideren represaliades pel 
tardofranquisme, i la manera en què es van produir els fets al·legats, i han 
d’aportar tota la documentació que creguin que poden ajudar a acreditar-los. 

En el capítol 3 es regula el procediment administratiu a seguir per a la 
tramitació de la sol·licitud de la declaració de persona represaliada pel 
tardofranquisme, des de l’inici del procediment (art. 9), passant per la instrucció 
(art. 11) fins a la resolució (art. 16), prèvia investigació (art. 12), audiència a la 
persona interessada (art. 13), informe (art. 14), i en el seu cas actuacions 
complementàries (art. 15), realitzades per part de la Junta de Valoració. Es 
determina que el termini màxim per dictar la resolució és de sis mesos, 
comptats des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre 
municipal, i que transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la 
resolució, la persona o persones sol·licitants poden entendre desestimada la 
seva sol·licitud (art. 17).  

En el capítol 4, s’estableixen les obligacions de les persones sol·licitants i 
beneficiàries i les conseqüències del seu incompliment (art. 18), consistents 
bàsicament en l’obligació de les sol·licitants d’admetre la verificació de les 
dades i documents aportats i de facilitar la informació que li sigui requerida, així 
com la conseqüència de pèrdua del reconeixement i homenatge de la ciutat de 
Barcelona que comporta la falsedat de les dades o documents aportats. 

En el capítol 5, es crea la Junta de Valoració com a òrgan de caràcter 
consultiu, que té les funcions d’analitzar, valorar i informar les sol·licituds de 
declaració de persona represaliada del tardofranquisme presentades a 
l’empara del Reglament. En aquest capítol es determinen les funcions 
concretes atribuïdes a la Junta (art. 19), es preveu que la Junta, en l’exercici de 
les seves funcions, pot demanar l’opinió i col·laboració d’altres persones 
expertes, tant presencialment com a través d’informes escrits (art. 20), es 
determina la composició de la Junta, preveient-hi la presència, d’experts en 
psicologia, dret i història (art. 21), el seu nomenament, que ha de ser per decret 
d’Alcaldia, i el seu règim d’incompatibilitats (art. 22), l’organització de la Junta 
(art. 23), les causes de cessament dels seus membres (art. 24), i els principis 
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als quals ha de sotmetre la seva actuació (art. 25). S’estableix també el termini 
màxim de constitució de la Junta (un mes comptat des de la publicació del 
nomenament dels seus membres, art. 26), les seves normes bàsiques de 
funcionament (art. 27), l’obligació de facilitar-li els mitjans humans i materials 
necessaris per al desenvolupament de les seves funcions i la previsió que, en 
el cas dels membres no municipals, se’ls reconeguin dietes pels treballs 
realitzats (art. 28), la realització d’una memòria final on s’exposin els resultats 
globals dels seus treballs i investigacions (art. 29) i el moment i la forma de 
dissolució (art. 30). 

A les disposicions addicionals i finals del projecte normatiu es determinació de 
la normativa aplicable, es preveu la realització d’una campanya institucional per 
a la seva difusió i la possible col·laboració amb d’altres administracions 
públiques que vulguin emprendre accions similars, s’habilita l’Alcaldia i la 
Comissió de Govern per al desenvolupament i aplicació del Reglament, i 
s’estableix la data de la seva entrada en vigor. 

 

2.2. Pel que fa a la incidència de les mesures proposades per la disposició en 
termes d'opcions de regulació, des del punt de vista estrictament de la 
normativa vigent, i llevat, òbviament, del seu sotmetiment general a 
l’ordenament jurídic, l’Ajuntament no es troba vinculat per disposicions prèvies 
de superior rang, i tenia totes les opcions normatives obertes, en el sentit de 
que podia emprendre aquesta regulació, o no fer´-ho.  

D’altra banda, en tractar-se d’una activitat de foment sense prestació 
econòmica, i en ser una norma més organitzativa que no pas substantiva, la 
potestat normativa de l’Ajuntament encara és més àmplia. No obstant, s’ha 
optat per utilitzar la forma de reglament, i no de decret normatiu d’Alcaldia o de 
la Comissió de Govern atesa l’alteritat de la disposició, és a dir, l’afectació a la 
ciutadania en general. 

 

2.3. Quant a la simplificació administrativa, el projecte normatiu opta per dissenyar 

un procediment el més simplificat possible (presentació de la sol·licitud, 
valoració de la mateixa i resolució administrativa) però, a la vegada, també vol 
assegurar que les persones interessades puguin al·legar i aportar tot allò que 
consideri d’interès per acreditar la seva condició de persona represaliada i que 
persones expertes puguin  col·laborar en l’aclariment dels fets al·legats. Es 
preveu, per tant, la seva intervenció en el procediment. A més, amb la creació 
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de la Comissió de Valoració es dota d’una major garantia d’objectivitat, 
imparcialitat i independència a la decisió municipal. 

 

2.4. Finalment, l’impacte sobre les disposicions afectades pel projecte normatiu és 
negatiu, perquè cap disposició de caràcter general municipal resultarà afectada 
pel nou Reglament, en cas que aquest sigui finalment aprovat. 

 

 

Barcelona, 5 d’octubre de 2018 

 
      Vist-i-plau 

Lletrada      
      Director de l’Àrea de Règim Jurídic 




