
  

 

Via Laietana, 14  

08003 Barcelona 

Tel. 938 876 200 

 

Informe de retorn de la consulta pública prèvia a l’elaboració de 

l’Avantprojecte de llei de participació ciutadana 

 

1. Contingut de la consulta 

Del dia 7 de setembre de 2022 al 7 de novembre de 2022 ha estat oberta a tota la ciutadania 
la consulta prèvia sobre l’avantprojecte de llei de participació ciutadana, mitjançant la seva 
publicació a través del Portal Participa. 
 
L’objectiu de la consulta ha estat facilitar que la ciutadania pogués opinar sobre l'oportunitat 
d'impulsar una nova llei de la participació ciutadana, que estableixi el model de participació 
ciutadana deliberativa de les Administracions Públiques de Catalunya, entesa com aquella 
que implica la ciutadania en els processos de diagnosi, decisió, implementació i avaluació de 
polítiques públiques. 
 
Entre d’altres, s’han plantejat qüestions com ara: 
- Com podem abordar la regulació de la participació perquè es garanteixin els drets dels 
participants i la qualitat de la participació, però sense que limiti la possibilitat de nous 
mecanismes o dificulti l’impuls de mecanismes de participació?  
- S'ha d'establir l'obligatorietat d’incorporar uns mínims de participació ciutadana? En quins 
termes?  
- Com assegurem un retorn de qualitat dels processos participatius i altres mecanismes de 
participació?   
- El resultat dels mecanismes de participació podria ser vinculant? En quins casos?  
- Quins drets han de tenir les persones participants?   

 
A més, en aquest tràmit, s’ha compartit la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de 
participació ciutadana, aprovada per Acord del Govern el dia 30 d’agost de 2022 i s’ha habilitat 
al portal de referència l’opció de presentar propostes sobre les problemàtiques detectades i 
les possibles solucions (normatives i no normatives) plantejades per fer front a aquestes 
problemàtiques. 

 

2. Resultat 

La consulta pública  prèvia sobre l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de participació 

ciutadana (https://participa.gencat.cat/processes/lleideparticipacio) s’ha tancat en la seva fase 

propositiva, sense que s’hagi rebut cap aportació o proposta a través del portal de participació 

de la Generalitat.  

Com a conseqüència d’aquest fet, la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat 

Democràtiques decideix continuar amb la tramitació de l’opció considerada la preferida, que 

comporta:  

 Elaborar un avantprojecte de llei de participació ciutadana. 

https://participa.gencat.cat/processes/lleideparticipacio
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L’instrument normatiu que articularà aquesta opció serà una norma amb rang de llei, que 

harmonitzarà i innovarà en la regulació de la participació ciutadana a Catalunya. 

 

El procés participatiu per definir els continguts de la nova Llei de participació continua habilitat 

a l’apartat “processos participatius” del portal de participació de la Generalitat 

(https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio) fins el dia 20 de novembre de 

2022. Fins aquest moment, s’han rebut diverses aportacions sobre el contingut de 

l’avantprojecte de llei de participació ciutadana que seran analitzades per la unitat promotora 

i seguidament, es durà a terme un retorn degudament motivat, que serà publicat a la pàgina 

web de referència.  

 

 

 

 

Jaume Lopez Hernández 

Director General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques 

https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio

		2022-11-21T12:27:10+0100
	Jaume López Hernández - DNI 43512027Y (SIG)




