
 

 

 

INFORME DE RETORN DE LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE LA LLEI DE LA 
CIÈNCIA 

 

- Disseny de la consulta 

En data 2 d’octubre de 2019 es va iniciar la consulta pública prèvia sobre la Llei de la 
Ciència, la qual va finalitzar el 29 d’octubre de 2019. La consulta es va realitzar 
mitjançant el portal corporatiu de la Generalitat, Participa gencat. 

El seu objectiu ha estat doble, d’una banda, donar a conèixer a la ciutadania les línies 
estratègiques de la futura Llei de la ciència de Catalunya, fent la màxima difusió 
possible; i d’altra banda, conèixer l’opinió de la ciutadania i dels operadors jurídics, 
econòmics i socials, i dels agents de recerca i la comunitat científica sobre els quals 
pot tenir impacte la Llei de la Ciència de Catalunya. També es volia disposar d’un 
millor coneixement de les diferents problemàtiques que poden ser resoltes per la 
iniciativa. I, també, contribuir a determinar de la manera més acurada possible els 
objectius i la finalitat de la norma. 

Per a la realització de la consulta es va posar a disposició de les persones participants 
la “Memòria preliminar de l’avantprojecte de Llei de la Ciència de Catalunya”, una 
avaluació preliminar sobre el problema detectat, els objectius perseguits i les possibles 
solucions alternatives normatives i no normatives, d’acord amb el que disposa la 
Instrucció de 8 de març del 2021.  

També per tal de promoure el debat, es van proposar set preguntes per orientar les 
aportacions.  

a) Quins són els punts clau que hauria d’abordar la Llei de la Ciència de Catalunya?  

b) En què considereu que hauria de millorar la governança del sistema d’R+D+I de 
Catalunya? 

c) Quins aspectes de la gestió en R+D+I cal reformar per fer-la més àgil i eficient? 

d) Quines són les principals necessitats del personal al servei de la ciència? 

e) Com s’hauria de plantejar la relació públic-privat en àmbit R+D+I? 

f) Com caldria plantejar el concepte de ciència ciutadana a Catalunya? 

g) A través de quins mecanismes cal plantejar l’imprescindible rendiment de comptes 
del sistema de R+D+I a la societat de la que surt i a la que es deu? 

- Valoració de la participació 

Si valorem la participació a nivell quantitatiu la consulta prèvia va tenir 194 persones 
que en van fer seguiment durant el període de realització de la consulta pública prèvia, 
una persona participant i s’ha rebut un comentari a la plataforma corporativa Participa 
gencat. 

 

 



 

 

Quantitativament la participació no ha estat elevada, si bé cal tenir en compte que en 
el marc del procés de participació per l’elaboració del Pacte Nacional per a la Societat 
del Coneixement - PN@SC també es van treballar els aspectes en els que incideix la 
Llei de la Ciència, ja que un dels quatre aspectes clau del Pacte és la “necessitat d’una 
llei de la ciència de Catalunya que desenvolupi per primera vegada la competència 
recollida a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i atorgui solidesa, eficiència i estabilitat 
legal i pressupostària al nostre sistema de coneixement”1.  

Pel que fa a la valoració qualitativa de la participació, durant la consulta pública prèvia 
mitjançant la plataforma corporativa Participa gencat s’ha formulat la següent proposta: 

- Ampliar el desenvolupament i propostes adreçades als centres CERCA a tot centre 
de recerca situat a Catalunya que acompleixi amb uns mínims d'autonomia i dimensió. 

Des d’un punt de vista qualitatiu, aquesta aportació es va treballar conjuntament amb 
les aportacions que es van fer en el procés participatiu del Pacte Nacional per a la 
Societat del Coneixement - PN@SC, i també en el marc de l’elaboració Pacte Nacional 
per a la Societat del Coneixement - PN@SC. En aquest sentit, el grup de treball 4 
sobre el “Sistema de recerca” va ser l’encarregat de desenvolupar l’apartat 4 del 
Pacte, “Impulsar el sistema de recerca i les seves infraestructures” i concretament 
l’àmbit de “La llei de la ciència per a un sistema singular”2. Fruit de l’anàlisi realitzada 
en aquest grup de treball es constata la necessitat d’una llei catalana de la ciència i 
s’acorda “Impulsar l’Avantprojecte de la llei de la ciència de Catalunya”3.  

                                                           
1 Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement – PN@SC, pàg. 7. 
2 Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement – PN@SC, pàg. 37. 
3 Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement – PN@SC, pàg. 43. 


