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VALORACIÓ DE LES APORTACIONS DE LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A 
L’ELABORACIÓ D’UN PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S’APROVA EL 
REGLAMENT DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 8/2020, DEL 30 DE JULIOL, DE 
PROTECCIÓ I ORDENACIÓ DEL LITORAL. 

 

A efectes de participació ciutadana i consulta prèvia a l’elaboració de normes, el 
Departament de la Vicepresidència va obrir una consulta pública prèvia a l’elaboració 
d’un projecte de Decret pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 
8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral. 
 
Des del dia 19 d’abril i fins al 20 de maig de 2022, es va convidar la ciutadania, i es va 
enviar un recordatori als ens i organismes concrets, associacions, col·legis 
professionals i institucions i ens vinculats per les seves funcions al litoral català, a qui 
es va convidar de forma directa a participar-hi, per tal que poguessin fer les aportacions 
escaients a través del Portal Participa gencat.cat amb l’objectiu de disposar de les 
opinions i de conèixer el posicionament dels destinataris potencials respecte d’aquells 
punts que permetin una millor elaboració del Reglament. 

Informació quantitativa sobre la participació 
 
Durant aquest període de consulta pública prèvia no s’han rebut aportacions a través 
de la bústia de correu electrònic de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del 
Litoral. 

Així mateix, a la pàgina web del portal Participa.gencat.cat no s’han presentat 
propostes de participació: 
 

Informació qualitativa sobre la participació i valoració de la aportacions 
efectuades 
 
Per part de les entitats i de la ciutadania participants no s’han formulat propostes.  
 
D’acord amb el procediment per a l’elaboració de normes reglamentàries regulat a la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques, el Projecte de decret se sotmetrà als tràmits d’audiència i informació pública 
en el moment que normativament sigui procedent. 
 
Jesús Fierro Rugall 
Director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral 
 
Signat electrònicament 
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