
 
 

INFORME DE RETORN SOBRE LA CONSULTA PRÈVIA AL PORTAL 

PARTICIPA.GENCAT.CAT. 

 

En data 5 d’abril de 2022, el Govern va aprovar la memòria preliminar de l’Avantprojecte 

de llei del llibre tercer del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la 

programació pressupostària i el pressupost de la Generalitat de Catalunya. 

 

L’objecte d’aquesta iniciativa és regular la programació pressupostaria a mitjà termini de 

la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic i l’elaboració i gestió dels seus 

pressupostos anuals, disposant així d’un marc jurídic de les finances clar i coherent, i 

que faciliti la seva actualització àgil. 

 

Aquesta iniciativa pretén dotar de major seguretat jurídica a la regulació vigent en la 

mesura que persegueix: 

a) Objectius generals: 

 Reforçar la seguretat jurídica en matèria de programació pressupostària i 
pressupostos. 

 Garantir el retiment de comptes sobre el pressupost i la programació 
pressupostària 

 Assegurar que es fa una despesa eficient dels recursos públics 
 

b) Objectius específics: 

 Garantir que es dona una resposta àgil a determinades necessitats en un context 
de pròrroga pressupostària i reduir-ne els terminis per adoptar decisions. 

 Avaluar l’eficiència de la despesa pública per assolir els objectius perseguits de 
política pública. 

 Millorar la coordinació de l’Administració de la Generalitat amb les entitats del 
sector públic en matèria pressupostària. 

 
Tràmit de la consulta pública 
 
La consulta va dirigida a la ciutadania en general, com a subjectes que es poden veure 
afectats per aquesta norma o a qui potencialment se’ls podrien aplicar les seves 
disposicions. 
 
L’objectiu de la consulta era rebre suggeriments i propostes per a la millor regulació de 
la programació pressupostaria a mitjà termini de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic i l’elaboració i gestió dels seus pressupostos anuals, disposant així d’un 
marc jurídic de les finances clar i coherent, i que faciliti la seva actualització àgil. 
 
En data 11 d’abril de 2022 aquesta iniciativa es publica al Portal Participa gencat.cat, 
per un període de consulta de 30 dies. La primera fase de consulta s’estableix fins el 10 
de maig, on la ciutadania i els grups als quals s’adreça la consulta poden fer les seves 
aportacions. La segona fase, de Retorn, finalitza el 10 de juny, en la que l’òrgan promotor 
de la consulta pública fa una anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i es valora la 
incorporació en l’anàlisi del contingut de la norma a desenvolupar. 
 



 
 
Atès que el termini de consultes públiques ha finalitzat el dia 11 de maig de 2022, i es 
constata que no s’ha rebut cap aportació per part de la ciutadania, per aquest motiu 
s’emet aquest informe de retorn d’aquesta iniciativa. 
 
 
 
La directora general de Pressupostos 
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