
 

Recursos temàtics 
 

 

Consells Consultius Internacionals 

 
Alguns consells consultius internacionals: 

 
 

 Bèlgica 

 Colòmbia 

 França 

 Holanda 

 Itàlia 

 Luxemburg 

 

Òrgans Consultius 
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Catalunya 

 
 

Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. Institució de la 
Generalitat que vetlla per l’adequació de les normes amb rang de 
llei del Govern i el Parlament a l’Estatut i a la Constitució. Així 
mateix, també és responsable d’identificar, amb caràcter previ a la 
presentació dels corresponents recursos, els possibles motius 

d’inconstitucionalitat i de conflicte de competències que puguin afectar 
l’autogovern català o l’autonomia local com a conseqüència de la normativa 
d’origen estatal. 

 
 

 Dictàmens i cercador de dictàmens 

 

 

  
 

http://www.raadvst-consetat.be/
http://www.consejodeestado.gov.co/
http://www.conseil-etat.fr/
https://www.raadvanstate.nl/
https://www.giustizia-amministrativa.it/
http://conseil-etat.public.lu/fr.html
http://ddd.uab.cat/record/48077
https://www.cge.cat/contingut.php?id_pagina=1
https://www.cge.cat/contingut.php?id_pagina=18


Guia > Òrgans consultius 

 

 
 

Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. 
Creada el 1932 i restablerta el 1978, al llarg de la seva història la 
Comissió Jurídica Assessora s’ha consolidat com l’òrgan 
encarregat de vetllar per la legalitat de l’actuació de l’Administració 
de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya. 

 

 Cerca assistida de dictàmens 

 Butlletins d’actualitat jurídica 

 Memòries anuals 

 Estudis 

 Doctrina per matèries 

 Publicacions pròpies 

 

 

documents. 

Consejo Económico y Social. Òrgan consultiu del govern espanyol 
d’emissió de dictàmens preceptius sobre els avantprojectes de 
Lleis de l’Estat i projectes de Reals Decrets Legislatius que regulen 
les polítiques socioeconòmiques i laborals. Podeu trobar 
Dictàmens, Memòries, Informes, Informes Euromed i altres 

 
 

 Dictàmens 

 Informes 

 Infomes Euromed 

 Memòries 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Espanya 

 

 

 
 

Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. És un ens de 
dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i 
autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves 
finalitats com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en 
matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. 

 

 Dictàmens 

 Memòria socioeconòmica i laboral (des de 2002) 

 

Portal Jurídic de Catalunya. Portal de la Generalitat de Catalunya 
amb un cercador de doctrina d’Òrgans Consultius (Consell de 
Garanties Estatutàries, Comissió Jurídica Assessora i el Consell 
Consultiu (1981-2009). També posa a l’abast de la ciutadania 
serveis d’informació jurídica. 

 
 
 
 
 

Consejo de Estado. Òrgan d’àmbit estatal encarregat de fer 
dictàmens a petició de l’autoritat consultant (President del govern, 
ministre,etc.). Publica també una Memòria per anys i per matèries 
de la seva activitat. 

 

 Memòries per anys 

Altres Consells Consultius 

 
 

Consells consultius    de les comunitats autònomes: 

 
 

 Andalusia 

 Aragó 

 Canàries 

 Castella i Lleó 

 Castella-La Manxa 

 Comunitat Valenciana 

 Galícia 

 Illes Balears 

 La Rioja 

 Madrid 

 Navarra 

 País Basc 

 Principat d’Astúries 

 Regió de Múrcia 

 

http://cja.gencat.cat/ca/la_institucio/benvinguda/
http://server.knosys.es/cconsultiu/knpag?x=index
http://cja.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/publicacions/butlletins-dactualitat-juridica/
http://cja.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/publicacions/memoria_d_activitats/
http://cja.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/publicacions/estudis/
http://cja.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/publicacions/doctrina-per-materies/
http://cja.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/publicacions/publicacions-propies/
http://www.ces.es/
http://www.ces.es/dictamenes
http://www.ces.es/web/guest/informes
http://www.ces.es/web/guest/inf-euromed
http://www.ces.es/web/guest/memorias
http://ctesc.gencat.cat/index.html
http://ctesc.gencat.cat/documents/dictamens/index.html
http://ctesc.gencat.cat/documents/dictamens/index.html
http://ctesc.gencat.cat/noticies/81699165.html
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_dret_de_catalunya/pjur_doctrina_d_organs_consultius/?destParam=cercaDic
https://www.consejo-estado.es/
https://www.consejo-estado.es/actividad/memorias/
https://www.consejo-estado.es/actividad/memorias/
https://consejoconsultivodeandalucia.es/
https://www.aragon.es/organismos/presidencia-del-gobierno-de-aragon/consejo-consultivo-de-aragon
http://www.consultivodecanarias.org/
http://www.consultivodecanarias.org/
https://www.cccyl.es/en
https://www.cccyl.es/en
https://consejoconsultivo.castillalamancha.es/
https://consejoconsultivo.castillalamancha.es/
https://www.cjccv.es/?locale=va
https://www.cjccv.es/?locale=va
https://ccgalicia.es/
https://ccgalicia.es/
http://www.consellconsultiu.es/?idioma=ca-ES
https://www.ccrioja.es/
https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion/comision-juridica-asesora
https://consejonavarra.navarra.es/es/
https://consejonavarra.navarra.es/es/
https://www.comisionjuridica.euskadi.eus/x84-home2/es/
http://www.ccasturias.es/ConsejoConsultivo.html
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