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INFORME DE RETORN SOBRE LA VALORACIÓ DE LES APORTACIONS 
EFECTUADES EN LA FASE DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA EN RELACIÓ AMB 
L’ELABORACIÓ DEL DECRET DE MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS DE 
VEGETACIÓ AGRÍCOLA I FORESTAL 

 
 

D’acord amb l’article 66 bis de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), el 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat al portal 
Participa Gencat, la consulta pública relativa a l’elaboració del decret de mesures de 
prevenció d’incendis de vegetació agrícola i forestal pel que fa als aspectes següents: 
 
a) Els problemes que es pretén solucionar.  
b) Els objectius que es volen assolir.  
c) Les possibles solucions alternatives normatives i no normatives.  
d) Els impactes econòmics, socials i ambientals més rellevants de les opcions 
considerades.  
 
La consulta pública prèvia és un tràmit introduït per la LRJPAPC, que té com a objecte 
recollir, amb caràcter previ a l’elaboració de la disposició, l’opinió de la ciutadania 
sobre els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, els objectius 
d’aquesta, les possibles solucions alternatives i els impactes econòmics, socials i 
ambientals d’aquestes, amb la finalitat d’incrementar la participació de la ciutadania 
en el procediment d’elaboració de normes. En definitiva, és una eina que es posa a 
l’abast de la ciutadania per debatre i deliberar sobre els projectes de disposicions. El 
que correspon en aquest moment, és posar en coneixement del públic en general la 
voluntat d’iniciar la tramitació del projecte de decret. Posteriorment, el projecte de 
disposició serà objecte d’informació pública en el mateix portal Participa Gencat, 
juntament amb la documentació que estableix la LRJPAPC.  
 
La consulta ha estat activa en el portal Participa Gencat des de l’1 de setembre de 
2022 fins al 30 de setembre de 2022, amb l’objectiu de disposar de les opinions de la 
ciutadania, sobre el decret de mesures de prevenció d’incendis de vegetació agrícola 
i forestal. Tanmateix, sobre el resultat de la consulta cal informar que finalment no hi 
ha hagut cap proposta per part de la ciutadania. 
 
 
La directora general d’Ecosistemes 
Forestals i Gestió del Medi 
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