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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

13024 Reial decret 934/2020, de 27 d’octubre, pel qual es crea la Secció Novena del 
Consell d’Estat, de conformitat amb el que disposa l’article 13 de la Llei 
orgànica 3/1980, de 22 d’abril, del Consell d’Estat.

PREÀMBUL

Transcorreguts quaranta anys des de l’aprovació de la Llei orgànica 3/1980, de 22 
d’abril, del Consell d’Estat, es fa necessari actualitzar l’estructura del Consell d’Estat per 
adaptar-la al volum i la complexitat de les consultes adreçades a aquesta institució, 
derivats dels canvis produïts en el nostre ordenament jurídic, així com en la mateixa 
organització del sector públic.

Des de l’última actualització, que es va produir el 1980, han ocorregut esdeveniments 
transcendentals com l’adhesió a la Unió Europea, amb la recepció i integració consegüent 
del seu dret. D’altra banda, la complexitat normativa també resulta de l’especificitat de 
nous sectors regulats i interconnectats com els de la competència, dels mercats de 
l’energia elèctrica, l’audiovisual o la protecció de dades, l’anàlisi dels quals requereix un 
grau elevat de coneixement tècnic. En alguns d’aquests sectors han començat a operar les 
autoritats administratives independents amb capacitat reglamentària.

Com a conseqüència de tot això s’ha incrementat el volum de consultes adreçades al 
Consell d’Estat, provinents del Govern, però també de les autoritats administratives i de les 
comunitats autònomes que o bé no disposen d’un òrgan consultiu, o bé aquest té 
competències limitades, o utilitzen el mecanisme de la consulta potestativa.

Per respondre a aquesta necessitat d’actualitzar l’estructura del Consell d’Estat, la 
Comissió Permanent, en la sessió del 15 d’octubre de 2020, proposa al Govern l’aprovació 
de la creació d’una nova secció, la Novena, d’acord amb el que estableix l’article 13 de la 
Llei orgànica 3/1980, de 22 d’abril, que disposa que el nombre de seccions del Consell 
d’Estat es pot incrementar reglamentàriament a proposta de la seva Comissió Permanent, 
quan el volum de les consultes ho exigeixi.

En virtut d’això, a proposta del Consell d’Estat, tramitada per mitjà de la vicepresidenta 
primera del Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria 
Democràtica, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 27 
d’octubre de 2020,

DISPOSO:

Article únic.

Es crea la Secció Novena del Consell d’Estat, de conformitat amb el que disposa 
l’article 13 de la Llei orgànica 3/1980, de 22 d’abril, del Consell d’Estat.
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Disposició final.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 27 d’octubre de 2020.

FELIPE R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,  
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,

CARMEN CALVO POYATO
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