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INFORME DE RETORN 

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret pel qual es regula  
El Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya i el Registre 
públic de contractes de Catalunya 

 

1. Introducció 

1.1. Iniciativa  

La iniciativa és el Projecte de decret pel qual es regula el Registre d’empreses licitadores i 
classificades de Catalunya i el Registre públic de contractes de Catalunya. 

1.2. Objectius de la iniciativa 

Els objectius de la iniciativa són garantir el funcionament eficient, eficaç i coordinat del 
Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya i del Registre públic de 
contractes de Catalunya i, alhora, afavorir la seguretat jurídica i l’accés clar a la normativa 
aplicable a cadascun d’aquests registres. 
 

2. Consulta- Portal Participa.gencat 

2.1. Objectius de la consulta. 

Rebre suggeriments i propostes per a la millor regulació de les finances públiques de 
Catalunya 

2.2. Grups als quals s’adreça la consulta. 

Ciutadania en general 

 

3. Anàlisi quantitativa de la consulta: període de temps en consulta, nombre 
d’aportacions rebudes, col·lectius que han participat. 

─ Departament: Departament d’Economia i Hisenda 
─ Data d’inici de la consulta: 02/02/2023 
─ Data de finalització de la consulta:01/03/2023 
─ Enllaç: https://participa.gencat.cat/processes/registre-empreses-licitadores-classificades-

registre-public-contractes 
─ Nombre d’aportacions rebudes: 1 
─ Col·lectius que han participat: cap 
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4. Agrupació per conceptes de les propostes rebudes 

S’ha rebut una proposta d’una persona física en el sentit que “es publiqui la informació en 
format de dades obertes” 
 
 

5. Exposició de quins grups d’idees s’inclouran en la diagnosi per guiar el 
desenvolupament de la normativa. També s’han d’identificar les propostes que 
no es tindran en compte i en tots els casos s’ha de fer una justificació.  

La proposta rebuda es valora positivament. De fet, actualment ja s’està treballant en 
l’elaboració de fitxers de metadades per crear nous datasets al Portal de dades obertes en 
els quals s’inclogui la informació relativa a les empreses inscrites en el Registre 
d’empreses licitadores i classificades. Pel que fa a la informació inclosa en el Registre 
públic de contractes, aquesta ja es publica a Dades obertes.   

 
 
 
 
 
 
Gemma Enfedaque 
Cap de la Secretaria Tècnica de la  
Junta Consultiva de Contractació Pública  
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