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Informe de retorn  
en relació amb la consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de llei 
del llibre sisè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a les 
subvencions i els ajuts. 
 
1. El dia 11 d’abril de 2022 es va publicar al portal de la Generalitat de Catalunya, 
“Participa gencat.cat”, la documentació relativa a la consulta pública prèvia a 
l'elaboració de l'Avantprojecte de llei del llibre sisè del Codi de finances públiques de 
Catalunya, relatiu a les subvencions i els ajuts.  
 
La consulta pública que s’ha portat a terme té per finalitat identificar i conèixer l’opinió 
de la ciutadania i de les institucions a les quals s’adreça per tal que la nova Llei reculli 
aportacions que contribueixin a millor definir el llibre sisè del Codi de finances 
públiques de Catalunya, relatiu a les subvencions i els ajuts.   
 
2. La iniciativa legislativa establirà un marc normatiu de les subvencions i dels ajuts 
íntegre, robust i aglutinador de la normativa que regula aquest àmbit. Es vol disposar 
d’un codi que sistematitzi la regulació d’aquesta matèria que es troba degudament 
desenvolupada reglamentàriament.  
3. Per tal de fer possible la consecució d’aquestes reptes, l’Avantprojecte de llei preveu 
un conjunt d’accions a partir de l’assoliment dels objectius generals següents:  
 

- Incrementar la seguretat jurídica en l’aplicació de la normativa sobre ajuts i 
subvencions i dotar-la de coherència.  

- Assolir una major simplificació normativa en aquest àmbit.  
- Incrementar l’eficàcia i eficiència en l’actuació administrativa.  
- Regulació sistematitzada de les subvencions i dels ajuts que concedeix la 

Generalitat de Catalunya. 
- Potenciar l’Administració electrònica en l’Administració pública i l’ús de 

tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit de la gestió econòmica 
financera i de la informació comptable relativa a les subvencions i als ajuts. 

- Millora en l’eficiència de les actuacions en aquest sector i de les relacions 
interadministratives. 

- Transparència en les actuacions. 
 
4. Sens perjudici que els destinataris també puguin fer les aportacions que estimin 
oportunes sobre la regulació, es proposen les qüestions següents en relació a aquesta 
nova legislació:  
 

1.- Creieu necessari adequar la normativa a les necessitats econòmiques i 
socials actuals?  
 
2.- Estimeu oportú disposar d’un codi que sistematitzi la matèria de les 
subvencions i dels ajuts?  
 
3.- Veieu necessari i coherent que les entitats del sector públic institucional 
puguin atorgar subvencions i ajuts i que segueixen el sistema que aplica el 
sector públic administratiu? 
 
4.- Considereu que la regulació actual és suficientment clara? 
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6.- Creieu oportú sistematitzar la regulació de les subvencions i ajuts de tot el 
sector públic de la Generalitat de Catalunya? 
 
8.- Quines millores implantaríeu en l’actual sistema? 

 
 
Valoració quantitativa de la participació  
 
A efectes de la participació ciutadana i consulta pública prèvia, el Departament 
d’Economia i Hisenda mitjançant la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya 
ha fet difusió de la consulta sobre l'elaboració de l'Avantprojecte de llei del llibre sisè 
del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a les subvencions i els ajuts, 
mitjançant el portal “Participa.gencat.cat”.  
 
Des del punt de vista quantitatiu, no s’ha rebut cap proposta en aquesta consulta 
prèvia.  
Sens perjudici de l’anterior, es preveu iniciar l’elaboració de l'Avantprojecte de llei del 
llibre sisè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a les subvencions i els 
ajuts, per tal d’assolir els objectius indicats prèviament. 
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