
TRAMITACIÓ D'UNA
INICIATIVA NORMATIVA DEL

GOVERN

Per resoldre una determinada problemàtica o situació, la unitat
administrativa competent considera, en una anàlisi inicial, que
l'alternativa preferida requereix l'adopció d'una norma. En el cas
dels avantprojectes de llei, el Govern aprova per Acord una
memòria preliminar sobre l'oportunitat de la iniciativa.

Avaluació preliminar

Abans d'elaborar la norma, la ciutadania i els agents
econòmics i socials poden opinar i fer aportacions sobre el
problema detectat, els objectius i les solucions proposades
des de l'Administració. La participació s'articula a través del
Portal Participa on es publiquen les avaluacions preliminars.

Consulta pública

Un cop avaluades les diferents opcions, per iniciar la
tramitació el departament competent elabora el projecte
normatiu i la documentació preceptiva: memòria
d'avaluació, memòria general i un informe jurídic preliminar.
A través d'un aplicatiu electrònic, la iniciativa es posa en
coneixement dels diferents departaments, per tal que puguin
formular les observacions que estimin convenients, i del
Consell Tècnic.

Avaluació d'impacte normatiu i consulta

interdepartamental

Els interessats, els possibles afectats per la regulació i la
ciutadania, en general, poden presentar al·legacions sobre
el projecte normatiu durant un període mínim de 15 dies. En
paral·lel, continua la tramitació amb la sol·licitud dels
informes preceptius que correspongui.

Audiència i informació pública

Amb posterioritat, algunes iniciatives normatives s'han de
sotmetre a dictamen del Consell de Treball, Econòmic i
Social de Catalunya, de la Comissió de Govern Local, o de
la Comissió Jurídica Assessora, entre altres, si escau.

Informes i dictàmens dels òrgans

consultius

Àrea de Mi l lo ra  de la  Regu lac ió

Di recc ió  Genera l  de Coord inac ió  In terdepartamenta l

Departament  de la  Pres idènc ia

General i tat  de Catalunya

Una vegada la iniciativa compta amb tots els informes
necessaris i el vistiplau del Consell Tècnic, s'eleva al Govern
per a la seva aprovació. Es tramet al DOGC per a la seva
publicació.

Aprovació pel govern

Tramesa al Parlament (projectes de llei)

En el cas dels avantprojectes de llei, un cop aprovat pel
Govern, el projecte de llei es tramet al Parlament
acompanyat de tota la documentació preceptiva, per
continuar amb la tramitació.

https://participa.gencat.cat/

